
MX.075: 17397 / MX.150: 17398

MIXTRON | Watergestuurde doseerpomp

Toepassing
De Mixtron pomp is een hydraulisch doseer- en mengsysteem dat direct in de 
watertoevoerleiding is geïnstalleerd en waarmee de gebruiker een gehomogeniseerde 
oplossing kan aanmaken die altijd in verhouding staat tot het watervolume, ongeacht 
veranderingen in het debiet of de druk. 

De beste bewerkingsresultaten, de levensduur van het gereedschap en de slijtagecontrole 
van het gereedschap zijn sterk afhankelijk van de smerings/koelverhouding. Onze 
doseerpomp die is aangesloten op de watertoevoerleiding en op het concentraatreservoir 
is de enige methode die de constante en gehomogeniseerde productie van de correct 
gedoseerde oplossing in de vereiste concentratie kan garanderen om de optimale 
kwaliteit te verkrijgen. 

Toepassingsdomeinen
De proportionele doseerpompen van Mixtron zijn in staat om additieven te doseren zoals:
• Oplosbare oliën
• Koelsmeermiddelen voor metaalbewerkingssystemen

Technische gegevens 

MX.075.P110 MX.150.P110

Stromingsmaximum 0,75 m³/u 1,50 m³/u 

Doseerratio 1 - 10 % 1 - 10 %

Werking 
1. De waterstroom activeert de Mixtron pomp.

2. Het additief met het gewenste percentage  
wordt gemengd met water, waardoor een  
gehomogeniseerde oplossing ontstaat.

3. De oplossing wordt stroomafwaarts geduwd  
door de waterdruk.

Voordelen 
• Snel en eenvoudig te installeren
• Geen motor, watergestuurd
• Weinig onderhoud
• Robuust en duurzaam (AISI 316 metalen onderdelen en veren)
• Werkende thermometers
• Doseerverhouding eenvoudig aan te passen
• Schoonmaakinlaten
• Maximale toevoegingsviscositeit 400 cSt bij 25° C
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De gegevens en informatie op deze pagina’s worden als juist beschouwd op de datum van publicatie. Deze gegevens kunnen niet worden geïnterpreteerd als garanties, expliciet of impliciet, voor hun juistheid of 
volledigheid. Verolub is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van abnormaal gebruik van het toestel, het niet opvolgen van de aanbevelingen of enig risico dat inherent is aan de aard van het product. 
U vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid jegens derden in dit opzicht.
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