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PELETIZADORA CU DYNAMIC



A nova peletizadora CU Dynamic da 
Van Aarsen
Entrevista com Hans Graat, gerente da Havens Ração Animal.

“Com o ajuste motorizado dos rolos, basta você apertar um botão e terá certeza de ter o ajuste ideal 
dos rolos.” 

É o que afirma Hans Graat, gerente da Havens Ração Animal em Maashees, Holanda. Durante uma 
visita à fábrica da Havens, Hans Graat fala sobre o teste piloto com a peletizadora de nova geração da 
Van Aarsen. Há quase dois anos, uma peletizadora C900 existente foi substituída por uma peletizadora  
CU Dynamic, oferecendo assim ajuste motorizado dos rolos e controle ativo do deslizamento dos 
rolos. 

Hans Graat afirma ainda: “O ajuste frequente dos rolos é muitas vezes ignorado. Esse é certamente o 
nosso caso, pois temos cerca de 600 receitas. Não é possível estar constantemente trocando o ajuste 
dos rolos manualmente porque assim não seríamos capazes de produzir a capacidade necessária. 
Agora, com o ajuste motorizado dos rolos, basta apertar um botão e temos a certeza de ter o ajuste 
ideal dos rolos.”

“Experienciamos e comprovamos isso na prática.” 

Hans Graat explica como o ajuste dos rolos o ajuda a otimizar a capacidade de produção e a  
qualidade: “Em alguns casos, no passado, a receita tinha que ser adaptada porque era muito difícil 
de ser peletizada. Agora, com um ajuste altamente preciso dos rolos, é mais fácil peletizar receitas 
difíceis.”

“E observamos que quando os rolos eram ajustados manualmente, eles geralmente ficam muito  
apertados à matriz. Isso não era ruim para a qualidade do produto final, mas obviamente acarretava em 
muito mais desgaste de rolos e matrizes. Com o ajuste motorizado dos rolos, também conseguimos 
fazer um grande avanço. O desgaste da matriz e dos rolos é bem menor. Experienciamos e  
comprovamos isso na prática.”

“Considerando tudo isso, os benefícios do ajuste motorizado dos rolos são evidentes.” 

“Tendemos a carregar a peletizadora com uma margem de segurança. As consequências de um 
bloqueio são graves. Os operadores sempre são muito cuidadosos com isso porque quando 
a peletizadora realmente trava - na pior das hipóteses - não será possível fazer a matriz peletizar 
novamente. A matriz precisa ser substituída, o que significa duas horas de perda de produção. 
“No caso de ser possível uma melhoria real 
oferecida pelo controle ativo do deslizamento 
dos rolos, certamente optaríamos por ela. 
E na prática esse é realmente o caso. 
O controle ativo do deslizamento reage 
imediatamente. Sem isso, seria sempre 
tarde demais para agir no caso de bloqueio 
da peletizadora.“

Hans Graat, gerente de fábrica da Havens, em entrevista com 
Maril van Kempen e Hans Boonen (Van Aarsen International)



O que é…

O ajuste motorizado dos rolos 

Permite ao operador escolher facilmente a distância desejada entre o rolo e a matriz, mesmo quando a peletizadora 
está em pleno funcionamento. Aliado ao software inteligente, o sistema que a peletizadora funcione de maneira  
precisa e controlada por receita.

O que é…

O controle ativo do deslizamento dos rolos 

É um sistema inteligente desenvolvido para otimizar a taxa de produção da peletizadora. Este sistema detecta o 
deslizamento dos rolos e ativa o sistema para solucionar o deslizamento automaticamente, se necessário, reduzindo 
os tempos de inatividade da peletizadora devido a deslizamentos dos rolos. 

Isso também permite testar a distância do rolo e a adição de vapor para impulsionar a qualidade nutricional e  
eficiência de produção das receitas. Você pode confiar nesse sistema enquanto explora os ajustes para encontrar 
a melhor produção. 

“Considerando tudo isso, os benefícios do 
ajuste motorizado dos rolos são evidentes.”



Havens
A Havens Ração Animal produz rações para a pecuária intensiva. Toda a linha de produtos, incluindo ração para a 
suinocultura, bovinocultura, caprinocultura, equinocultura, cunicultura e avicultura. Internacionalmente são bem  
conhecidos pela sua ração de cavalo de alta qualidade, formulada para corresponder a todas as exigências nutricionais; 
para criação, equitação de lazer, corrida ou jogos esportivos de alto nível (inclusive os Jogos Olímpicos). A Havens  
produz aproximadamente 600 receitas diferentes. 

Antes e depois
Antes: Peletizadora C900 Depois: Peletizadora CU Dynamic com ajuste  

motorizado dos rolos e controle ativo do  
deslizamento dos rolos

Limitação do ajuste dos rolos, pois o processo manual era 
muito demorado

Ajuste dos rolos controlado por receita

Alta capacidade de produção - sem perda de tempo de 
produção devido ao ajuste dos rolos.

Rolos posicionados muito apertados à matriz Distância ideal dos rolos

Alto desgaste da matriz e dos rolos Baixo desgaste da matriz e dos rolos. Os rolos retraem 
automaticamente quando a peletizadora opera em vazio, 
prevenindo contato entre metais 

Receitas difíceis de produzir precisariam ser ajustadas Maior flexibilidade para responder às demandas do mer-
cado - receitas difíceis de produzir não são um problema 
com ajustes precisos

Carregar a peletizadora com uma margem de segurança 
para prevenir o risco de deslizamento dos rolos e tempos 
de inatividade devido a travamentos

Alta capacidade de produção - Cargas mais pesadas não 
são um problema. Os tempos de inatividade da  
peletizadora devido a deslize de rolos são reduzido a 
praticamente zero.

Alta qualidade de ração Alta qualidade de ração contra custos menores: 
Você pode confiar nesse sistema enquanto explora os 
ajustes para encontrar a melhor produção.



Atualize sua peletizadora existente

Quando você não está procurando uma peletizadora nova mas está interessado nos benefícios adicionais da CU 
Dynamic, também será possível atualizar sua peletizadora Van Aarsen tipo C existente para este novo padrão. Uma 
atualização poderia ser especialmente interessante no momento em que o suporte da matriz deve ser substituído, 
pois os custos de revisão podem ser economizados.



    Van Aarsen. A ligação vital para a sua cadeia de nutrição animal  

A Van Aarsen desenvolve, fabrica e fornece máquinas de última geração e soluções completas para fábricas de ração 
voltadas para a produção de ração composta e pré-misturas em todo o mundo. 

Quanto melhor for a ração animal, melhor é a comida em sua mesa! É tão simples assim. Levamos nosso papel  
essencial na cadeia agroindustrial muito a sério, ajudando na obtenção de soluções ideais. Nossas máquinas  
inovadoras e soluções completas para fábricas de ração são projetadas e construídas para aumentar a produção e 
reduzir os custos operacionais com o mínimo de consumo de energia e o máximo de vantagens para a segurança 
alimentar e facilidade de operação.

Desde 1949.



O desenvolvimento de uma nova geração de 
peletizadoras 
A Van Aarsen reconheceu a necessidade de desenvolvimento de uma peletizadora que oferecesse  
ajustes precisos para cada receita e que pudesse ser operada facilmente. Hans Boonen, desenvolvedor 
na Van Aarsen desde 2010, foi solicitado a projetar a nova peletizadora... do zero. Novas tecnologias e  
materiais oferecem novas oportunidades e aplicações. Já era hora de deixar para trás velhos princípios e  
desenvolver esta nova peletizadora sob uma perspectiva completamente inovadora. Isso resultou em uma 
verdadeira nova geração de peletizadoras. 

Em entrevista, Hans Boonen explica como surgiu essa nova geração de máquinas.

“Escolhemos intencionalmente não ter limites para alcançar um conceito e princípio de trabalho ideais.” 

Hans Boonen explica: “Decidimos tornar isso um desenvolvimento completamente inédito. 
Tudo foi reexaminado, o que resultou em muitos ajustes que não são visíveis olhando-se superficialmente, 
como o uso de componentes menos sensíveis a vibrações, tornando a máquina mais durável.” 

“Pudemos simplesmente desenvolver o conceito com sua funcionalidade como ponto de partida e não nos 
limitamos em termos de dimensões ou do modelo de construção existente. Eu investiguei a viabilidade de 
vários conceitos em termos de valor agregado e custos. A partir desses conceitos, escolhemos o melhor, que 
foi então desenvolvido adiante.”

“Obviamente, a máquina foi muito bem testada.”

“Criamos um design que devesse atender à funcionalidade. Em seguida, testamos para ver se o  
desenvolvimento inicial atendia aos requisitos, conforme formulado. Primeiro, testamos todas as situações 
extremas possíveis na Van Aarsen. Por exemplo, o ajuste motorizado dos rolos foi testado com a carga mais 
desfavorável. Deixamos os rolos pressionarem o máximo possível contra a matriz, com uma pressão que 
não ocorre na prática, para ver se empenaria ou quebraria. De fato, essa é a melhor parte do teste: tentamos 
quebrá-lo porque ele deveria ser indestrutível. Quando os resultados do teste foram positivos, a máquina 
foi exposta a um teste de resistência na Havens, um cliente nosso localizado nas proximidades e que tinha  
abertura para tais desenvolvimentos.”

Com base no teste de resistência, a máquina foi em seguida otimizada.

Hans Boonen acrescenta: “O teste de resistência levou 
a mais aprimoramentos. Por um momento, desenhamos  
novos rolamentos porque o desgaste de componentes pa-
drão era inaceitável. E fizemos aprimoramentos no software 
e controle da peletizadora para melhorar o monitoramento de 
diversas funções e facilitar o uso da máquina.”

Entretanto, a máquina vem funcionando por quase dois anos 
em várias fábricas para grande satisfação de nossos clientes 
e, agora, está pronta para ser lançada mundialmente.



Peletizadora 
tipo C 

                                               Peletizadora tipo CU - de nova geração

CU Basic
• Design  

aprimorado

CU Dynamic
• Ajuste motorizado dos rolos
• Controle ativo do deslizamento dos rolos

Vida útil extendida

Design robusto e utilização de materiais de elevada qualidade

Design aprimorado
• Todos os componentes críticos são tratados com um revestimento de limpeza fácil

Alta capacidade

Extremamente confiável, mesmo com a peletizadora rodando 24/7

Controle ativo do deslizamento dos rolos
• Os tempos de inatividade devido a deslizamento de rolos são revertidos a quase zero
• Permite explorar os ajustes e assim maximizar a carga do motor principal da peletiza-

dora e aumentar a sua capacidade

Modo de limpeza da matriz
• Permitindo ao operador limpar a matriz após cada lote. Isso fornecerá uma partida 

rápida da peletizadora após uma parada, evitando que o produto embole na matriz

Alta qualidade de ração

Ajuste motorizado dos rolos
• Distância precisa entre rolos e controlada por receita

Baixos custos de manutenção

Design aprimorado
• Tempo de limpeza reduzido. Todos os componentes críticos são tratados com um revestimento de limpeza 

fácil
• Troca de rolos e ajuste da alavanca do rolo fáceis e rápidos. Simplificado, apenas duas chaves necessárias

Ajuste motorizado dos rolos
• Retração automática dos rolos durante a operação em vazio. Aumenta o tempo de vida 

útil da matriz e dos rolos em até 30% ao prevenir o contato entre metais 
• Tempo de parada de serviço reduzido. Secagem mais rápida da matriz graças ao ajuste 

automático do rolo na posição de manutenção

Alta eficiência energética

A retração automática dos rolos
• A retração automática dos rolos durante a operação em vazio resulta em menos  

consumo de energia

Nenhum direito pode ser exigido com base nas informações contidas nesse documento. As descrições e as ilustrações estão sujeitas a alterações devido às melhorias contínuas do produto e, 
portanto, não são vinculativas.
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Os custos de aquisição de uma máquina são apenas metade da verdade. Os custos operacionais determinam o investimento 
real em sua máquina. O investimento extra de uma nova peletizadora CU Dynamic, quando comparado com o de uma  
peletizadora CU Basic, tem um tempo de retorno do investimento curto. É até possível um tempo de retorno do investimento inferior 
a 2 anos. 

Observe como você pode se beneficiar

Van Aarsen International
advice@aarsen.com

 www.aarsen.com/pt-br


