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VEROMIX | Mobiel mengstation

Toepassing
Om de duurzaamheid, kwaliteit en prestaties van uw snijvloeistoffen te garanderen, is het 
belangrijk om een nauwkeurig en consistent mengsel te verkrijgen en gemakkelijk toegang 
te hebben tot al uw bewerkingsmachines. 
Het VeroMix mobiel mengstation maakt het mogelijk om via een 11 meter lange slanghaspel 
en een doseerpistool, lokaal snijolie aan de verschillende bewerkingsmachines te leveren. 
Het vullen gaat zeer snel en het mengen is nauwkeurig en consistent dankzij het gebruik 
van een proportionele doseerpomp van Mixtron.
Het is een economisch alternatief voor het vaste centrale systeem, waarbij de installatie 
van lange buizen in de werkplaats wordt vermeden.

Toepassingsdomeinen
• Draaibanken 
• Freesmachines 
• Slijpmachines 
• Andere werktuigen 

Technische gegevens 

Druk bar 0,3 tot 6

Debiet l/u van 5 tot 750  

in- en outputverbinding BSPP 3/4”

Temperatuur van het water  °C van 5 tot 40  

Werking 
De VeroMix wordt direct op het waterleidingnet geïnstalleerd en gebruikt waterdruk als enige drijvende kracht en 
heeft geen elektrische of pneumatische voeding nodig. Bij activering zuigt hij het geconcentreerde product aan, 
doseert het op het gewenste percentage en mengt het vervolgens met het rijwater. De oplossing wordt dan 
stroomafwaarts naar de haspel en vervolgens naar het doseerpistool gestuurd. De dosering van het geïnjecteerde 
product is altijd evenredig met de hoeveelheid water die door de Mixtron stroomt, ongeacht de variaties in debiet of 
systeemdruk. Dankzij zijn dubbele mengkamer is de Mixtron waarschijnlijk de meest nauwkeurige proportionele pomp 
op de markt. Door de set snelkoppelingen kan de haspel worden aangesloten op de watertoevoer of op de uitgang 
van de doseerpomp, waardoor twee configuraties kunnen worden gebruikt, zodat de machines altijd gemakkelijk 
toegankelijk zijn.

Voordelen 
• Vergemakkelijkt de vervanging van de verschillende machines 
• Neemt weinig plaats in beslag
• Grote wendbaarheid dankzij dewagen
• Envoudige toegang tot de machine dankzij de 11 meter lange slanghaspel 
• Nauwkeurigheid van de emulsieconcentratie door het gebruik van een proportionele pomp
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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.


