FLOW CONTROL

IVS Dosing
Technology:
al meer dan 30 jaar
klantvertrouwen

IVS Dosing Technology uit Veghel – specialist op het gebied
van doseertechniek – is al vanaf haar oprichting in 1985 een
loyale afnemer van zowel Econosto als ERIKS. En daaraan
verandert volgens algemeen directeur Frank Dielissen niets
nu beide organisaties steeds meer gezamenlijk naar buiten
treden. “We merken weliswaar dat er intern wordt geschoven
en dat niet alles in één keer soepel verloopt, maar ach, dat
heb je in elke organisatie en is een kwestie van tijd. Voor
ons is vooral van belang dat we kunnen rekenen op dezelfde
goede dienstverlening en betrouwbare levertijden.”
Toepassing zelfreinigend filter

Marktleider in doseerinstallaties
IVS Dosing Technology ontwikkelt al meer dan 30 jaar vloeistof- en
stoomdoseersystemen voor de internationale feed- en foodsector. Zo’n
80% van haar klanten komt uit de mengvoederindustrie. De eisen die
aan de installaties van IVS worden gesteld, zijn volgens directeur Frank
Dielissen hoog. “Food en feed bewegen steeds dichter naar elkaar toe, wat
betekent dat ook bij veevoer en pet food steeds meer aandacht uitgaat naar
kwaliteit, smaak en variatie. Dat maakt onze installaties complexer. In de
mengvoederindustrie is het toevoegen van vloeistoffen in exact de juiste
verhouding en dosering een belangrijk aspect in het productieproces.
Maar waar vijftien jaar geleden slechts een vijftal vloeistoffen in het
voer werden bijgemengd, zijn dat er vandaag de dag soms wel twintig,
variërend van vetten, oliën, bindmiddelen, geur-, kleur- en smaakstoffen
tot anti- en probiotica. Daarnaast gelden er steeds strengere normen
ten aanzien van voerefficiëntie, mineralengebruik en voedselveiligheid
en nemen ook de eisen ten aanzien van het gebruiksgemak en de
onderhoudsvriendelijkheid van de doseerinstallaties toe.”

Totaalpakket
Van oudsher betrekt IVS alles op het gebied van appendages bij
Econosto en filtratietechniek bij ERIKS. Eén item springt daarbij in
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het oog: een zelfreinigend filter van het fabricaat Airpel, waarvan IVS er
al ruim twintig jaar gemiddeld vijf à zes per jaar afneemt. “We werken
veel met gestandaardiseerde ontwerpen, want onze klanten hechten
veel waarde aan continuïteit en zien niet graag dat we componenten
toepassen die afwijken van wat ze gewend zijn”, legt Frank Dielissen uit.
“Dit filter is al zolang wij het afnemen ongewijzigd en de techniek heeft
zich – in omgevingstemperaturen tot 50oC – ruimschoots bewezen. We
weten dan ook precies wat we eraan hebben.”

Onderscheidende voordelen
Ook voor IVS zélf is continuïteit overigens een groot goed. Frank Dielissen:
“We bouwen graag een solide relatie met leveranciers op en zullen
niet snel switchen als we tevreden zijn. Prijs is daarbij in zekere mate
ondergeschikt aan zaken als leveringsbetrouwbaarheid, het nakomen van
afspraken, flexibiliteit, productkwaliteit, advies en probleemoplossend
vermogen. Of dat bij ERIKS Flow Control wel goed zit? Wat denk je: we
doen niet voor niets al meer dan 30 jaar zaken met elkaar.”

Prijs is daarbij in
zekere mate
ondergeschikt aan
zaken als leveringsbetrouwbaarheid,
het nakomen van
afspraken, flexibiliteit,
productkwaliteit,
advies en probleemoplossend vermogen.

Het Airpel zelfreinigend filter wordt onder meer
toegepast in gecombineerde doseerinstallaties
voor het doseren van vetten en oliën op een
meng- en coaterlijn. De vloeistof voor de
coaterlijn wordt daarbij gefilterd gedoseerd,
terwijl de vloeistof voor de menglijn om de
filterkorf door het filterhuis stroomt. Tijdens
het doseren reinigt het filter zichzelf door de
zeefkorf langs twee schrapers te laten draaien.
De uitgefilterde grove delen uit de vloeistof
worden hierbij automatisch mee gedoseerd in
de menglijn. Dankzij deze werking behoeft het
filter nagenoeg geen onderhoud.

ERIKS biedt u daarbij
•
•
•
•

Inbedrijfstelling
Onderhoud en revisie
Storingsdiensten
Real-time condition monitoring

35

