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MIXING & PROCESSING

PEGASUS® Vacuüm COATER

PEGASUS ® VAcUüm cOATER

(geschikt voor gepelleteerd en geëxtr udeerd product)

Voor iedereen die korrels en geëxtrudeerde producten volgens moderne productie-eisen samenstelt, is er de Pegasus®
Vacuüm Coater. Hiermee creëert u een vacuümomgeving in uw productieproces en biedt u voortaan het hoofd aan de meest
uiteenlopende uitdagingen.

PEGASUS® VACUUM COATER

Hoogst mogelijke precisie tot diep in de pellet

Bij ingrediënten met een belangrijke functionele waarde komt het vaak op nauwkeurigheid aan. Met de Pegasus® Vacuüm
Coater besproeit u elke korrel met exact de juiste hoeveelheid poeder of vloeistof die tot diep in de korrel wordt gezogen. U
bereikt zo de hoogste mate van homogeniteit en bent verzekerd van het juiste effect.

Optimale bescherming voor uw kostbare ingrediënten

Met de Pegasus® Vacuüm Coater kunt u het verlies van kostbare ingrediënten tot een minimum beperken. Tijdens het
productieproces brengt u met de Pegasus® Vacuüm Coater een stevige beschermlaag aan op elke korrel waarmee u breken
of kruimelen en het verloren gaan van kostbare ingrediënten voorkomt. Iedere korrel behoudt zijn originele vorm en minder
kruimelen betekent ook een besparing op het reinigen van transportsystemen.

Test faciliteiten

Onze D-Innocenter® testfaciliteit is beschikbaar om uw producten
op onze technieken te testen. Het biedt u vooraf de zekerheid op een
gegarandeerd resultaat

Meerdere componenten in verschillende lagen opbrengen

Wie nóg hogere percentages vloeistof of méér ingrediënten
úiterst homogeen toe wil voegen, staat soms voor een hele
uitdaging. De Pegasus® Vacuüm Coater biedt dan nieuwe
kansen door snel meerdere laagjes in gepelleteerde en
geëxtrudeerde producten aan te brengen.

Testfaciliteiten

Dinnissen Pegasus® Vacuüm
Coaters zijn in verschillende
formaten verkrijgbaar. Van PG-10VC
(10 liter nominale mengcapaciteit)
tot PG-5000VC (5.000 liter nominale
mengcapaciteit).

GEËXTRUDEERD /

Onze D-innocenter® is een
testruimte die u de mogelijkheid
biedt voor het ontwikkelen van
nieuwe producten of het testen van
uw product met onze machines.
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GEPELLETEERD PRODUCT

Door het in- of uitschakelen van vacuüm kunt u vloeistoffen
meer of minder diep in de korrel brengen waardoor charges
van zowel vaste als vloeistoffen, snel en uiterst homogeen
worden vermengd. Zo switcht u snel over als u nieuwe
producten wilt samenstellen en bent u zo ﬂexibel mogelijk.
Óók als het gaat om kleine hoeveelheden.

Afzetmarkten
Pet Food
Aqua Feed
Animal Feed
Food

AIR

AIR

TERUG NAAR

TOP COATING

Chemie
Mineralen
Metaal poeders
Farmacie

EIND PRODUCT

ATMOSFERISCHE CONDITIES

Video CD
Vraag naar onze CD-ROM met demonstraties van de mogelijkheden van
onze Pegasus® Vacuüm Coaters

PEGASUS® VACUUM COATER

Types

Hoogst mogelijke ﬂexibiliteit in uw productieproces

INLET
MICRO-COMPONENTS

INLET
PHOSPORIC ACID

MICRO-COMPONENTS
DOSING

INLET
PELLETS

WEIGHING HOPPER

DIGEST
FAT

VACUUM
CORE COATER

PIPING SET

LIQUID TAP /
FILTER SET

DIGEST
FAT

VACUUM PUMP

LIQUID DOSING UNITS
OUTLET

Het totale proces met: doseren, pneumatisch transport, coaten, zeven, mengen, etc.

Voordelen
•
•
•
•

•
•
•
•

Toevoegen van componenten (0,01% tot 220%
gewicht) in of op het product;
Optimale homogeniteit;
Optimalisatie van geëxtrudeerde output;
Meer stabiliteit, bulkdichtheid en stroomvermogen
voor kwaliteitsverbetering van pellets en geëxtrudeerd
product;
Eenvoudige receptwissel voor maximale ﬂexibiliteit;
Minder milieuvervuiling;
Geen contaminatie van residuen;
Geschikt voor breekbare en geëxtrudeerde producten.
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Kenmerken
- Hygiënisch design

•
Grote bodemkleppen / front to front kleppen
•
Hete lucht injectie (sterilisatie)
•
Full body heating
•
Grote inspectieluiken
•
Isolatie
- Wegen
•
Geëxtrudeerde producten / pellets
•
Micro-ingrediënten (poeders)
•
Vloeistoffen (vet, zuur, enzymen, vitaminen etc)
- Doseren
•
Vloeistof injectie
•
opsproeien
- Vacuüm systeem;
- Complete proces controle.

PET FOOD

FOOD

RECYCLING

AQUA FEED

LIFE SCIENCE

MINERALS

FEED

PHARMACEUTICAL

DETERGENTS

CHEMICAL

PLASTICS

