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WinProcess in Nieuwe Niedorp is een handelsonderneming in de 
procestechniek op het gebied van mengen, drogen, reageren, 
centrifugeren, opslag, uitdragen, wegen en doseren, silo’s en 
bunkers, bulkhandling, vaten, drukvaten en afsluiters.

WinProcess vertegenwoordigt de volgende leveranciers in de 
Benelux: 

Mengers, drogers, reactoren, menginstallaties, modificaties

Centrifuges, flash- en sproeidrogers, micronizers

RVS drums, drukvaten, trechters, afsluiters, wasunits, maatwerk design

Silo’s, uitdraagsystemen, doseren, biomassa, bulk handling installaties



BHS-Sonthofen Process Technology

• AVA opgericht in 1991 door Helmuth Huep en Dagmar Huep

• Locatie Herrsching nabij München (D)

• Horizontale en verticale meng/droogsystemen en complete installaties

• Mengen, drogen, reageren, verdampen, coaten, steriliseren, granuleren, verdichten

• Veel kennis van thermische toepassingen, calcinatie, pyrolyse

• Modern test center

• Flexibele organisatie

• Sinds 2018 onderdeel van BHS-Sonthofen GmbH



Mengers
Batch horizontaal

Continue horizontaal

Continue ring layer

Laboratorium

Batch verticaal

Batch mengers:
• 100 – 30.000 liter inhoud horizontaal / 20 – 25.000 liter inhoud verticaal
• Mengtijd tussen 15 seconden en een paar minuten
• Vulgraad tussen 20 en 80%
• Eenvoudig te reinigen, CIP systemen
• Reproduceerbaarheid van uw mengresultaten

Continue mengers:
• 0,1 – 1000 m3/uur capaciteit
• Verblijfstijd tussen 15 seconden en 30 minuten
• Vulgraad 70%
• Energy efficiënt



Drogers en reactoren

Batch horizontaal

Batch verticaal

Horizontale en verticale drogers/reactors:
• -20 tot 800 °C
• -1 bar tot +40 bar
• Verwarming door stoom, water, thermische olie of elektrisch
• Zeer korte droogtijden door intensieve beweging 
• Materiaal keuze in o.a. staal, RVS staal, hastelloy, tantalium, zirkonium
• Grote verdampingscapaciteit
• Mantel en mengwerk verwarmbaar/te koelen

BHS-Sonthofen Process Technology 



Voorbeelden



Menger Modificaties
Voordelen van het AVA Helix System refit voor conische 
mengers:
✓ Onderhoud en service kosten worden geminimaliseerd 

dankzij het vervangen van het aandrijfsysteem. 
✓ Toename van het bruikbare volume met 30%
✓ Een 4x kortere mengtijd als gevolg van het AVA Helix 

mengwerk.
✓ Droog – en reactietijden worden met een factor 3 

verminderd door de intensievere werking van het Helix 
mengwerk. 

✓ Optie om choppers in de mengruimte aan te brengen voor 
ondersteuning van meng – en droogprocessen. 

✓ In plaats van 2 aandrijvingen is nu 1 aandrijving nodig.
✓ Zowel de as als het Helix mengwerk kunnen worden 

verwarmd, hetgeen resulteert in een 5 to 6 x kortere 
procestijd

Installatie van het Helix mengwerk
✓ Door de opening in het deksel van de menger wordt het 

kant en klare Helix mengwerk aangebracht.  
✓ De opening voor de aandrijving wordt gebruikt voor de Helix 

aandijving met nieuw lager en afdichting. 
✓ Het Helix mengwerk is self-centering en heeft geen extra 

lager onderin nodig. 
✓ De Helix modificatie is reeds in talloze conische mengers tot 

25000 liter inhoud toegepast. 



• Opgericht in 1952, standplaats Granollers (Barcelona Spanje)

• Eerste focus was op centrifuges en supercentrifuges voor locale leveringen

• Na een paar jaar verschenen flash- en sproeidrogers en micronizers in het programma

• Zowel standaard als maatwerk oplossingen

• Van kleine lab tot zeer grote productie units

• Flexibele organisatie en modern test center

• Biotechnology, farma, food, chemie, energy

• Levert nu wereldwijd met ruim 2000 referenties



Farmaceutisch centrifuges horizontaal batch

- Horizontale batch centrifuge
- Automatische lossing
- 1000 G mini
- 4 tot 550 liter inhoud
- Clean room uitvoering
- GMP, geen contaminatie
- Hoge kwaliteit RVS
- Maatwerk en vele opties

RINA 700 pharma



Chemie centrifuges horizontaal batch

- Horizontale batch centrifuge
- Automatisch lossen 
- 1000 G mini speed
- Mantel:  350 mm tot 2000 mm
- 4 tot 1600 liter inhoud (cake)
- Maximale stabiliteit chemische uitvoering
- Chemie en food
- ATEX, diverse typen staal

RINA 700 Chemical



Chemie centrifuges verticaal batch

- Verticale batch centrifuge, filter of decanter mantel. 
- Series 200 Mantel: 250 -1400 mm; 
- Series 300 Mantel: 650 -1800 mm. 
- Automatisch lossen Rina 300F
- G Force1000 – 2000 G 
- Van 350 mm tot 2000 mm
- 9 tot 1600 liter
- Maximale stabiliteit

Series 300

Series 200



Centrifuges verticaal continue

RINA series 500

- Filter met conische rotor
- Scheiding vast – vloeistof
- Cake washing mogelijk
- Mining, food, chemie
- Mantel: 300 – 750 mm
- Capaciteit: 1,5 – 32 m3/h (4 types)
- G Force 1750 – 2000 G

Voorwaarden:
-Tussen 30 en 80% solids
-Korrelgrootte 50 -5000 um

Kleine footprint, hoge capaciteit 

ATEX, CIP, cooling



Super centrifuge verticaal batch/continue

RINA serie SRP

C – versie voor scheiding deeltjes 
en vloeistof. Batch proces. 
- Rotor met high speed, zeer 
nauwkeurige afscheiding van bijv. 
een laag % verontreinigingen.
- G Force tot ca 15000 G
- Volume 0,25 tot 10 liter

S – versie voor scheiding 2 
vloeistoffen met verschillende 
dichtheid. Continue proces.
- Verblijfstijd en capaciteit afh. 

van feed rate en rotor speed.

GMP, CIP, heating en cooling, ATEX



Flash- en sproeidrogers



Geroldinger GmbH

• Opgericht in 1921 als molenbouwer. 70 mensen in dienst. Locatie Sigharting (AU)

• Vanaf 1972 ontwikkeld tot middelgroot bedrijf op het gebied van stortgoedtechnologie

• Opslag, transport, uitdragen, wegen , doseren

• Speciale silo’s en uitdraagsystemen ontwikkeld

• Biomassa verwerking is een specialisme

• Expert in handeling van hygroscopische, cohesive 
en ontmengende producten

• Bulk solids logistic plants



Geroldinger ronde Silo’s

• Aluminium, staal en RVS silo’s
• Van 1 m³ tot 1000 m³, luchtdicht
• Opslaan van Ureum, Melamine, 

Titaandioxide, Calcium Carbonaat, 
Droge mortel, Vezels, Kiezelzuur, 
Cement, Zetmeel, Gips, Talk, Bloem, 
Meel, Suiker,  Zout e.v.a.

• Filters, pneumatisch transport, 
niveau meetapparatuur en 
accessoires meelevering

Consulting, engineering, en proces 
automatisering tot productie,
Installatie, commissioning, training.



» Optimale efficiëntie in ruimte
» Vereenvoudigt onderhoud en bediening
» Geïsoleerde wandpanelen
» Geen restproduct na uitdragen
» Geschikt voor producten die geen natreiniging verdragen
» Geringe transportkosten

Multigon silo’s



Oszillomat

Restloos uitdragen van de meest lastige 
producten en nauwkeurige 
volumetrische dosering.

Doordat de productkolom in de silo 
gelijkmatig wordt uitgedragen wordt 
100% massa stroming bereikt. Een 
controle over zelfs de moeilijkste 
producten (Titaandioxide, ureum, 
gesnipperde folie, gips..) is haalbaar. 

Stromingsproblemen door brugopbouw, 
fluidisering of het ongecontroleerd 
schuiven worden op betrouwbare 
manier voorkomen. 

Het is mogelijk om bij ontmenging het 
materiaal terug te transporteren naar de 
ingang van de silo.



Oszicon
• Ruimtebesparing met containers (inhoud tot 2 m³) 
• Zeer snelle productwissel door meerdere containers die naar een uitdraagstation getransporteerd worden. 
• Volumetrisch of gravimetrisch doseren zonder restproduct in het uitdraagsysteem achter te laten. 
• Automatische dosering direct uit de container (continue of batchgewijs)



Bolz Intec GmbH

• Sinds 1968 als Alfred Bolz, sinds 2008 als Bolz Intec GmbH

• Locatie in Argenbühl (D)

• RVS  vaten, drukvaten, roerwerken, speciale constructies, transport systemen, wasunits, afsluitkleppen

• Voor toepassingen waar hoge eisen aan de hygiëne gesteld worden. Toxic product handling (API) 

• Farmaceutische industrie, bio industrie, chemische industrie

• Oplossingen op maat. Eigen engineeringsafdeling

• Elektrolytisch polijsten tot Ra = 0.25 µm d.m.v. eigen baden

• Poeders, pasta's of vloeistoffen



Bolz Intec RVS vaten, procesvaten en accessoires



Emission-free powder transfer system (EPTS)
Your transport solution for solids!

Environmentally friendly, product-protection, and in line with safety at work 
concepts.

Technical properties: 
Volumes: 2 – 300 litres
Pressure: to 0.5 bar / vacuum
Surface quality, process side: RA ‹ 0,25 µm electropolished
Surface quality, all others: RA ‹ 0,8 µm electropolished
Materials/process side: Hastelloy HC22 (optional), 1.4435 AISI 316L
All others: 1.4301 AISI 304
Seals: EPDM and/or PTFE (FDA-approved)

The system:
The EPTS consists of a container that ist equipped with two flap valves 
mounted at both openings. A funnel (for filling) and a CiP chamber 
(for cleaning the entire system) can optionally be mounted on the valve 
of the container top.
The flap valve on the outlet of the transfer container is provided with
the particular connection to the reactor to be filled. In addition, a
transport trolley specially designed for this system is also available.



Cora afsluiters voor toepassingen in de 
farma, food en chemie 



Dank u voor uw aandacht!

+31 6 37739045
info@winprocess.nl


