
Automatische 
belading-chutes

Wynveen International BV heeft voor 
de realisatie van een laadstraat bij 
een veevoederproducent  de 
samenwerking opgezocht met Festo 
voor de ontwikkeling van 
automatische beladings-chutes. 
De regelaar biedt een gecombineerde 
oplossing voor het automatisch 
positioneren en het beveiligen van de 
chutes waarmee bulkwagens worden 
gevuld.



Tijdwinst en optimale
veiligheid

Wynveen verwacht ook bij veel andere 

veevoederproducenten belangstelling voor deze oplossing. 

Naarmate de laadstraten groter zijn, nemen ook de 

voordelen van het systeem toe. “We hebben een project 

gerealiseerd van twee laadstraten met elk twee keer tien 

chutes, dus veertig chutes in totaal”, aldus Wynveen. “Terwijl 

één bulkwagen wordt beladen, worden de  contrasets met 

bijbehorende chutes door een bovenliggende laadset 

gevuld voor de volgende wagen. Er kunnen zo bijna continu 

twee voertuigen tegelijk worden beladen, in iedere 

laadstraat één. Het systeem levert niet alleen tijdwinst op 

maar biedt ook een veel hogere veiligheid. De chauffeur 

bedient de besturing vanaf een bordes naast de wagen. 

Hij hoeft niet meer op de bulkwagen te klimmen, met alle 

risico’s en fysieke belasting van dien.”

De laadstraat bij de veevoederproducent bestaat uit silo’s 

met daaronder vulstations, voorzien van evenzoveel chutes 

(vulpijpen) voor de belading van bulkwagens. 

In een bulkwagen bevinden zich diverse compartimenten 

(tot wel tien stuks) met ieder een eigen laadschuif. 

De afstand tussen de laadschuiven is bij iedere bulkwagen 

weer anders, zodat de chutes voor iedere belading steeds 

opnieuw moeten worden gepositioneerd.

Automatische positionering
Ronald van Leeuwen en Kilian Bijenhof 

(Wynveen International) overwogen een automatische 

positionering van de chutes. “Dat zou een staaltje 

embedded engineering worden waarvoor een nauwe 

samenwerking nodig was met een specialist in besturing. 

Het was daarbij een uitdaging om binnen het budget 

voor de fabrieksbesturing te blijven. En tegelijkertijd was 

er, zoals vaak bij dit soort projecten, een flinke tijdsdruk.” 

Iedere chute moest worden voorzien van een 

scharnierstuk, een terugkoppeling van de positie, een 

in- en uitfunctie, een besturing en een aandrijving. 

Ook moest worden voorzien in een beveiliging om te 

voorkomen dat de uitschuifbare chute te ver zou zakken.

Servo-pneumatische aandrijvingen voor zowel de 
klepsturing als de positionering van de chutes

Arbeidsintensief
Dit was tot voor kort een omvangrijke klus. 

De chauffeur klom op het dak van de bulkwagen, plaatste 

een veiligheidshek en zekerde zichzelf. Vervolgens plaatste 

hij de laadslangen van iedere chute in de vulopeningen. 

Daarna maakte hij zich los, klom van de wagen af en 

regelde vanaf een bordes de belading van de 

compartimenten. Arbotechnisch gezien prima in orde. 

Maar Wynveen International BV uit Heteren, onderdeel van 

de Triott Group, zag het nodige verbeterpotentieel in 

termen van zowel ergonomie als tijd- en dus 

kostenbesparingen.



Servo-pneumatische oplossing
Bas Helderman (Festo) zag op enig moment de aanvraag 

voor het project en ging meedenken. “In het originele 

plan was voor de bediening van de chute-klep een 

luchtcilinder voorzien, en voor de positionering een 

elektrische aandrijving. Zijn idee was dat een 

servo-pneumatische oplossing eenvoudiger en beter 

zou werken. En had daarbij de DFPD-actuator met de 

nieuwe CMSX-positieregelaar van Festo in gedachten; 

een combinatie die voor beide functies de oplossing 

biedt en waarvan de eigenschappen ook prima 

aansluiten op de toepassing. Bovendien zijn minder 

voeding- en stuurkabels vereist. Er is voor de actuator en 

de positieregelaar maar één energiedrager nodig, en dat 

levert een flinke kostenbesparing op. Al met al was dit 

ook prijstechnisch een interessant alternatief.” 

Footprint
Gezien de tijdsdruk waaronder het project werd 

uitgevoerd, zijn de chutes voorgemonteerd en compleet 

ingesteld uitgeleverd. Alle functies worden gerealiseerd 

met slechts een actuator, positieregelaar en 

pneumatische voeding. Daarmee zijn veel componenten 

van het oorspronkelijke plan uitgespaard, zoals een 

motor, reductor, controller, voeding, elektrische en 

mechanische beveiliging. Dat scheelt een flinke 

footprint. 

Innoveren
Ronald Van Leeuwen is blij met deze vernieuwende 

oplossing. “Als bedrijf proberen we net altijd iets beter te 

zijn, mede door strategisch te innoveren. De markt van 

diervoeder gaat over welzijn, maar ook over efficiëntie, 

flexibiliteit en productiviteit. Het is een trend dat 

voederbatches in kleinere batches maar in meer 

varianten worden uitgeleverd. Dat vraagt om 

verdergaande automatisering, waarvan deze 

chutebesturing een voorbeeld is.”

Testen
“Bas was overtuigend genoeg, dus we hebben het idee 

opgepakt en verder uitgewerkt met een team van 

medewerkers van Festo en Wynveen”, aldus Ronald van 

Leeuwen. “De potentie van ‘twee keer pneumatisch’ 

zagen we wel, maar of het ook zou werken, hebben 

we getest. Uiteindelijk bleken positieregelaars met vier 

stuurventielen het beste resultaat te geven. 

Vanuit de testfase zijn we overgegaan op de productie 

van het systeem.”

Bas Helderman (Festo) en Ronald van Leeuwen (Wynveen).
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Wynveen International B.V. is a leading 
Dutch company, specialising in the de-
sign, manufacture and installation of 
complete mills for the animal feed 
industry.

With a knowledgeable, experienced and 
enthusiastic team, the company focuses 
on the development and construction of 
high-quality innovative equipment and 
installations for animal feed, aqua feed 
and pet food manufacture. In addition to 
turnkey projects, our core products are 
hammer mills, ribbon and paddle mixers, 
double-shaft paddle mixers, rotary 
sifters and coaters for liquids (vacuum 
and atmospheric). Approximately 80% 
of our products are exported.

In order to guarantee its high quality 
standards, Wynveen assembles and tests 
all its key equipment in-house.

Wynveen always aims to fully 
understand customer requirements, 
working in partnership with customers 
and using all our accumulated 
knowledge and experience to deliver 
the optimum, often highly innovative, 
technological solution. That’s why our 
company motto is: 

‘Versatility in feed processing’.


