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Design Engineering Manufacturing Service

POWERFULL
EQUIPMENT
Specifieke problemen vragen specifieke oplossingen. RENTEC levert volgende
technologische oplossingen, installaties en diensten voor diverse sectoren:
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RENTEC heeft een unieke bedrijfsfilosofie. We zorgen ervoor dat elke klant in welke sector die ook actief is - zijn productiviteit maximaal kan ontplooien
en laten groeien. Precies daarom maken we elke dag werk van duurzame en
bedrijfszekere oplossingen. Daarbij staan begrippen als kwaliteit, flexibiliteit,
long-term-investment, efficiëntie, persoonlijke assistentie, laag energieverbruik
en lage operationele kosten centraal.
De robuuste uitvoering van onze installaties staat garant voor een lange
levensduur, ook in extreme werkomstandigheden.
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customized
solutions
voorverkleiner dierlijk afval

GFT voorbehandeling bij vergistingsinstallatie

Elke onderneming heeft haar eigen technische vraagstukken. Daarom is

CUSTOMER CARE

maatwerk de standaard bij RENTEC. Samen met u brengen wij uw specifieke

Klantenzorg betekent niet alleen state-of-the-art producten en een waterdichte

producttechnische eisen in kaart. Planning en productontwikkeling gebeuren

zijn alert bij de ontwikkeling van nieuwe machines, en als constructeur ook

in nauw overleg en met voortdurende bijsturing tot u precies krijgt wat u nodig

verwarmd roerwerk voor sterilisator

dienstverlening. RENTEC heeft ook aandacht voor evoluties in de markt: wij
geïnteresseerd om bestaande installaties aan te passen aan proceswijzigingen.
Zeg ons wat u wenst. Samen vinden we oplossingen die werken.

hebt: de juiste machines gericht op productieverbetering en procesoptimalisatie.
RENTEC gaat doordacht tewerk. Wij luisteren, ontwerpen, ontwikkelen en
verbeteren. Na de fabricatie en assemblage wordt elke machine uitgebreid
en diepgaand getest op onze bedrijfssite. Alleen bij invulling van de hoogste
kwaliteitseisen komen onze productiegoederen bij u on-site. Ook hier zorgen wij
voor eindmontage, inbedrijfname en testing.
opleiding operators on-site

Bij al deze processen zorgen wij voor korte communicatielijnen en de zekerheid
van een altijd bereikbaar en identiek aanspreekpunt. Dat werkt beter, handiger
en sneller.

verwarmde buffer mengtank
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customized solutions

eindassemblage in RENTEC atelier

Afvalshredders

01//
RECYCLING
Menselijke activiteit en consumptie genereren meer en meer afval dat ons
milieu belast. Elke professionele afvalverwerkingsinstallatie heeft nood aan
een of meerdere verkleiners. Zij conditioneren en doseren het te verwerken
afval volgens de vereisten van het specifieke verwerkingsproces (storten,
verbranden, composteren, vergisten, sorteren,...).
Onder de merknamen RAPTOR, DINOSAURUS en TRIREX ontwerpt en bouwt
RENTEC stationaire en mobiele verkleiningsmachines die onvermoeibaar hun
tanden zetten in dit afval.
Het uniek concept van de breektafel met uitwisselbare slijtdelen in combinatie
met de onbegrensde instelmogelijkheden van de sturing, laat toe fijn of grof te
verkleinen door uitwisseling van de tegenkam.
De heavy duty constructie en de krachtige hydraulische aandrijvingen
garanderen de gebruiker een hoge beschikbaarheid tegen een lage en
beheersbare exploitatiekost op lange termijn, ook bij continue werking en
onder extreme omstandigheden.
Vooraanstaande recyclingbedrijven kiezen daarom wereldwijd voor RENTEC
als leverancier van verkleiningstechnologie.

6

recycling

Machines voor vet en proteïnewinning

02//
RENDERING
De landbouw- en voedingsindustrie produceren dagelijks ons voedsel.
Bij de teelt, de verwerking en de distributie van deze levensmiddelen ontstaan
productieuitval en restproducten.
Slachthuizen en vleesproducenten staan voor de toenemende uitdaging om
afvalstromen van dierlijke oorsprong binnen een wettelijk en ecologisch kader
te valoriseren.
RENTEC beschikt over de knowhow en bewezen competenties om deze
restproducten mechanisch en thermisch te behandelen met milieuvriendelijke
en energiebesparende technologie.
Dankzij de RENTEC machines worden deze restproducten omgezet in
waardevolle grondstoffen zoals vlees- en beendermeel, dierlijk vet en gelatine
of alternatieve brandstoffen.
Hiertoe ontwerpen en bouwen wij projectspecifiek ontvangsttrechters, bufferen mengbunkers, transportschroeven, voorbrekers en kalibreerbrekers,
snijmolens, kokers, drogers, sterilisatoren en schroefpersen.
Deze machines vinden wereldwijd hun weg naar verwerkingsbedrijven die
instaan voor :
-> de productie van gelatine
-> de sterilisatie/hygiënisatie van organische reststromen voor vergisting
-> het smelten van dierlijke vetten
-> de verwerking van dierlijke nevenproducten : beenderen, pluimen, bloed…
-> de destructie van dierlijke kadavers
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rendering

Palm olie extractie installaties

03//
PALM OIL
Van alle oliehoudende plantaardige zaden produceert het fruit van de
palmboom het meest olie per hectare. De rode palmolie (CPO) vindt haar
toepassing in levensmiddelen, verzorgingsproducten en als alternatieve,
hernieuwbare energiebron.
Als pionier en enige Europese constructeur leveren wij sinds decennia
palmolie extractiemachines aan kleine en middelgrote plantagebeheerders en
palmolieproducenten in de evenaarsgebieden.
Met een uniek concept, waarbij een volledige fabriek voorgemonteerd
wordt in containermodules, heeft RENTEC een compleet gamma ‘mini mills’
ontwikkeld onder de merknamen PALMITO (0,2 T/u), RURAL (0,5 T/u) en
MODULAR (1 T/u). Grotere fabrieken en individuele machines worden in
samenspraak met de klant gebouwd.
De beperkte investering, de snelle implementatie on-site en onze betrouwbare
technologie maken deze oplossingen rendabel voor ondernemers in Afrika,
Latijns- Amerika en Azië. Deze investeringen dragen bij tot de economische
en duurzame ontwikkeling van de betrokken regio’s.
Onze permanente innovatie en technische ondersteuning leiden tot langdurige
relaties met onze klanten in andere continenten.
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palm oil

Autoclaven en drukvaten

04//
MATERIAL TREATMENT
Onder invloed van druk of temperatuur of de combinatie van beide, wijzigen
de eigenschappen van producten en materialen, die hiertoe in een afsluitbaar
drukvat worden gebracht, dat algemeen benoemd wordt met de term
autoclaaf.
De voorgeschreven druk en/of temperatuur in de autoclaaf wordt gerealiseerd
door gebruik te maken van vloeistoffen of gassen.
RENTEC bouwt autoclaven volgens de vereisten van het project, al dan niet
voorzien van een speciaal drukbestendig snelsluitend deksel. Horizontaal of
verticaal in koolstofstaal of roestvrijstaal, tot een diameter van 3,5m.
Onze autoclaven kunnen toegepast worden in de :
-> glasindustrie bij de produktie van gelaagd veiligheidsglas
-> rubberindustrie bij het vulcaniseren van banden, slangen, riemen, ...
-> automobielindustrie bij de thermische behandeling van vezelversterkte
kunststoffen
-> voedingsindustrie bij het steriliseren van levensmiddelen
-> speciale toepassingen
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material treatment

Rentec @ your service

worldwide

Wij geloven in hechte en langdurige relaties : sinds 1985 levert RENTEC
kwalitatief hoogstaande producten en diensten aan professionele klanten.
U spreekt rechtstreeks met de fabrikant en kan dus rekenen op zeer
competitieve prijs-kwaliteitsaanbiedingen.
Bij opdracht wordt uw machine volledig ontworpen door onze eigen
engineering afdeling. De productie gebeurt vervolgens in onze werkplaats in
Pittem, België, waar wij over de modernste technologieën beschikken. Eigen
montageploegen komen bij u ter plaatse en garanderen een deskundige
plaatsing van uw machine. Onze projectingenieur verzorgt daarna de opstart
en tot slot de opleiding van uw onderhoudstechnici en uw operatoren. Voor
telefonische assistentie wordt u verder geholpen door een service-ingenieur
die een mogelijke storing diagnosteert en passende technici of wisselstukken
zo snel mogelijk ter plaatse stuurt.
Waar ter wereld en in welke sector uw bedrijf ook opereert, wij komen tot
bij u: voor overleg, onderzoek, advies, installatie, technische opleiding en
assistentie. Ook lang na de oplevering.
Want uw tevredenheid is onze drive !
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RENTEC worldwide

Rentec n.v.
Nijverheidsstraat 13
8740 Pittem
Belgium
tel +32 51 46 75 51
fax +32 51 46 75 85

www.visual.be

www.rentec.be
rentec@rentec.be

