
Hydraulisch vatledigings-
systeem met volgplaat
Mobiel en hydraulisch

Veiligheid staat voorop
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Het vatledigingssysteem met volgplaat van Lutz wordt met succes toegepast in de 
farmaceutische, voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie. Het mobiele, onafhankelijke 
systeem is met de traploos instelbare werking voornamelijk ontworpen voor het voorzichtig 
legen van vaten die gevuld zijn met zeer stroperige, pasteuze en stroperige stoffen.

Eigenschappen/Voordelen:

 Hoge flexibiliteit in vergelijking met stationaire systemen

  Handmatige traploze regeling via regelventiel

  Kan gebruikt worden met cilindrische of licht conische vaten, 
plastic containers of containers met inliners

  Vrijwel volledige en grondige lediging van de vaten

  Pulsatievrije pompwerking / lediging

  Instelbare ledigingssnelheid

  Geen zijdelingse samendrukking van het medium doordat de 
volgplaat bijna drukloos geleid wordt en zorgvuldig aan de 
wand van het vat afsluit.

  Eenvoudig en snel verwisselen van de afdichtlip. De volgplaat 
kan op verzoek worden aangepast aan de container / vat

  Ook te gebruiken als  pompstandaard met excentrische worm  
pomp zonder volgplaat, waardoor geen balancer nodig is

  Snelle verwijdering van de pomp of pompbuis snel t.b.v. 
reiniging

  Gemakkelijke uitbreiding van het systeem door veelvoud aan 
toebehoren

  Pomp volgens actuele "3A Sanitaire Normen" gecertificeerd 
en goedgekeurd

 Ruwheid van de pomp onder 0,8 Ra

Hydraulisch vatledigingssysteem met volgplaat
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Hydraulisch vatledigingssysteem met volgplaat 

1   Stuureenheid

2    Hydraulische eenheid 
met overdrukbeveiliging 

3   Hydraulische middencilinder

4    Draaistroommotor met 
frequentie omvormer

5    Excentrische wormpomp

6    Volgplaat met afdichtlip

1

Optioneel  
met flowmeter 
mogelijk
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Vloeistofvoorbeelden

Functies, mogelijkheden en voordelen

Hydraulisch vatledigingssysteem met volgplaat

   Dranken en voedingsmiddelen
 Karamel, tomatenpuree, mosterd, 
notennougatcrème, pindakaas, pasta, 
maanzaadpasta, mayonaise, honing, 
fruitconcentraat, chocolade, marsepein

  Farmacie/Cosmetica
 Mascara, lotion, crèmes, vaseline, 
glycerine, tandpasta, lippenstift

   Industrie
Magnesium en aluminiumpasta, grafiet
vet, vulstoffen, siliconen, lijmen en lijmen, 
vloeibare kunststoffen

Geen verontreiniging van de 
getransporteerde producten

Geen verontreiniging van het product  
en nagenoeg volledige lediging

Gemakkelijke en flexibele bediening

Korte inwerktijd vereist

Pulsatievrij verpompen van stroperige  
tot niet-vloeibare producten

Weinig stilstand tijd voor onderhoud  
en reiniging

Oplossing op maat

Meerdere toepassingen voor het 
verpompen van verschillende producten

Geen bacteriesluis

De volgplaat veegt de vatwand schoon 
en voorkomt dat vuildeeltjes het vat 
binnendringen

Verrijdbare wagen voor gestandaardiseerde 
pallets

Gemakkelijke bediening met zelfverklarende 
functies

Oppervlakteruwheid van de pomp < 0,8 Ra

Plaat met afdichtlip

Mobiele eenheid

Langzame hydraulische opwaartse 
beweging met automatische stop

Volgplaat + verdringingsprincipe

Snelle reiniging - COP

Prestaties en ontwerp

Instelbare snelheid en neerwaartse druk

Verpompen van bijna vaste producten

Snelle en gemakkelijke demontage/montage

Materialen en afmetingen naar keuze

Het systeem kan worden aangepast aan de 
producteigenschappen
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Waarde in mm

Technische gegevens:
Materiaal trolley en hydraulische unit: Gepolijst roestvrij staal

Pompcapaciteit (afhankelijk van pompgrootte): tot 75 l/min. (optioneel tot 120 l/min.)

Motoren: DDraaistroommotoren vanaf 1,5 KW, met voet / flensuitvoering  
en frequentieomvormer of reductiemotoren

Pomp: Excentrische wormpomp met TriClamp aansluiting op de pompvoet

Afdichtingslippen: standaard in EPDM

Max. draaglast hydraulische arm: 100 kg

Traploos instelbare daalsnelheid: 05 cm/s

Vereiste voedingsspanning: 400 V/50 Hz 3fase, 16 A

Afmetingen:  
 
 

Breedte 0,55 m 
Lengte 1,14 m 
Hoogte (onderste positie) 2,12 m
Hoogte (bovenste positie) 2,68 m 

Gewicht trolley (zonder pomp): 140 kg
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Toepassingsvoorbeelden

Het Lutz vatledigingssysteem met 
volgplaat verpomp zeer stroperige en 
nietzelfvloeiende stoffen zoals vaseline, 
mascara of glucose, continu en pulsatie
arm. Normaal gesproken hoeft het 
medium niet verwarmd te worden. 

Door de afdichting van de volgplaat 
kunnen er geen vreemde deeltjes in het 
medium binnendringen. Het voorkomt 
verontreiniging en zorgt voor een hoge 
mate van veiligheid in het afvulproces.

De ingezette excentrische wormpomp 
Lutz B70V SanitaryPlus is speciaal ont
wikkeld voor het verpompen van vloei
bare voedingsmiddelen, farmaceutische 
ingrediënten en cosmetische producten 
uit verschillende containers en vaten.

De ontwikkeling van de pomp voldoet 
consequent aan de gestelde voorschrif
ten van hygiënisch ontwerp en is volgens 
de actuele „3A Sanitary Standards“ 
gecertificeerd en toegelaten.
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Volg ons:

Hoofdkantoor: 
Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 57 | D97877 Wertheim | Telefoon +49 93 42 / 8 790 | info@lutzpumpen.de | www.lutzpumpen.de

Uw direct contact: 
Lutz Pompen Nederland B.V.
Rietdekkerstraat 2 | 2984 BM Ridderkerk | Telefoon 0180 49 75 11 | info@lutzpompen.nl | www.lutzpompen.nl


