
Containerroerwerken
IBC - Container roerwerken GMEC

Uw vloeistoffen voortdurend in beweging

Parema containerroerwerken vormen

een flexibele en betaalbare oplossing

om vloeistoffen in transportcontainers

te homogeniseren en om uitzakken

te voorkomen. Ze zijn robuust, breed

inzetbaar en passen op elke IBC

container.

De roerwerken worden door de

standaardopening gestoken en

bevestigd met een traverse. Doordat er

verschillende propellers op aangesloten

kunnen worden, zijn ze geschikt

voor nagenoeg alle vloeistoffen en

halffabrikaten.



De oplossing voor
IBC - Containers

Omdat vele vloeibare grondstoffen

direct uit de IBC in het productieproces

vloeien, is het homogeen gemengd

houden van die grondstoffen zeer

belangrijk.

De containerroerwerken van het type

GMEC zijn een voordelige oplossing

voor het homogeen houden van

vloeistoffen in 1000 liter containers

(IBC’s), ter voorbereiding van opgeslagen

stoffen voor verdere processing en ter

voorkoming van neerslaan (van een

deel) van de grondstoffen na transport.

Door de eenvoudige bediening en

de robuuste constructie hebben de

containerroerwerken zich bewezen.

Overal waar vloeibare stoffen in

transportcontainers opgeslagen worden,

hebben de GMEC containerroerwerken

een groot voordeel.

Afbeelding van de GMEC 150.4 met een optionele

hijsbeugel, motorbeveiligingsschakelaar, 5 meter

kabel en stekker, die klaar is voor gebruik.
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De containerroerwerken GMEC zijn

ontwikkeld voor middel viskeuze

vloeistoffen tot ca. 6000 mPas en

bestaan uit een motorreductor, waaraan

de roerwerkas gekoppeld is.

Al naar gelang de uitvoering worden

de roerwerken voorzien van één of

twee uitklapbare propellers (Ø 350

of Ø 400 mm), die op de roerwerkas

worden gemonteerd. De roerwerkas

en de propellers zijn van corrosievast

materiaal rvs 316 gemaakt.

De traverse van het roerwerk is geheel

uit het materiaal rvs 304 gemaakt en kan

snel en zonder gereedschap bevestigd

worden op gangbare IBC’s, alsmede

op talrijke andere open containers en

vaten.

Vanaf 0,75 kW aandrijfvermogen

voldoen de motoren aan de

hoogrendement standaard IE2.

De twee propellers zorgen voor een

goede roerwerking, zowel in een volle

IBC (2 propellers in de vloeistof ) als in

een gedeeltelijk gevulde IBC (alleen de

onderste propeller in de vloeistof ).

De techniek
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Het containerroerwerk type PMGEC is

uitgevoerd zoals de GMEC versie, echter

met een krachtige 1 kW persluchtmotor.

Het containerroerwerk type GMEC FU

is voorzien van een frequentieregelaar,

voor een variabel toerental tussen de

22 en 218 omw./min.

Voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimtes

zijn versies van GMEC en PMGEC leverbaar

voor ATEX Zone 1 en 2.

Speciale uitvoeringen

Containerroerwerk GMEC. De klappropellers kunnen door een opening van

Ø150 mm en klappen open bij het inschakelen van het roerwerk.
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ATEX
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Als optie leverbaar zijn de hijsbeugel en

de heftrucksloffen voor de vorken van

de heftruck.

Wij raden u aan tevens de

motorbeveiligingsschakelaar te

bestellen. Deze wordt gemonteerd op

de traverse en is tevens voorzien van

5 meter kabel en stekker. Het geheel is

dan klaar voor gebruik.

Toebehoren

De robuuste rvs traverse kan aan beide zijden op de IBC

container bevestigd worden en is goed schoon te houden.

Hier afgebeeld een SMEC containerroerwerk (zie SMEC folder)

met de optionele heftrucksloffen.



Spoorallee 13 tel. : +31 (0) 314 668 750 website : www.parema.nl www.containerroerwerken.nl
6921 HZ Duiven fax : +31 (0) 314 653 767 email : info@parema.nl info@containerroerwerken.nl

Technische specificaties

GMEC 75.1

GMEC 75.1 ATEX
EX

GMEC 150.1

GMEC 150.1 ATEX
EX

GMEC 150.1 FU
Regelbaar

PMGEC4 ATEX
EX perslucht

Opties
• Motorbeveiligingsschakelaar incl. 5 meter

 kabel en CEE stekker (niet ATEX)

• Heftrucksloffen

• Hijsbeugel

Prijzen
Alle actuele prijzen zijn te vinden op

onze website:

www.containerroerwerken.nl

Type Vermogen / toeren Viscositeit Propeller(s) Gewicht

 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, tot 2000 mPas 1x Ø 350 mm 28 kg
 229 omw./min.  klappropeller 

 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, tot 2000 mPas 1x Ø 350 mm 30 kg
 229 omw./min.,  klappropeller
 II 2G c T3

 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, tot 6000 mPas 2x Ø 400 mm 36 kg
 213 omw./min.  klappropeller

 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, tot 6000 mPas 2x Ø 400 mm 37 kg
 213 omw./min.,  klappropeller
 II 2G c T3

 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, tot 6000 mPas 2x Ø 400 mm 39 kg
 22 tot 218 omw./min.  klappropeller

 1,0 kW, 6 bar perslucht, tot 2000 mPas x Ø 350 mm 20 kg
 22 tot 218 omw./min.,  klappropeller
 II 2G c T4
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