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Rondom de VISCO JET®  roertechnologie

Voor elke toepassing
het passende roerorgaan

Onze VISCO JET®  roerorganen worden in verschillende 
uitvoeringen en afmetingen ingezet. Wij hanteren 
gesloten kronen voor waterige en middelviskeuze toe-
passingen en spiraalkronen voor producten met een 
hoge viscositeit. Beide varianten onderscheiden zich 
door een behoedzame behandeling van het te roeren 
product en verhinderen luchtinslag.

 i         VISCO JET® met gesloten kronen 
Voor waterige en middelviskeuze  
(ca. 40.000 mPas)  toepassingen, zoals 
melkproducten, dranken, verf en lakken, 
chemicaliën, farmaceutische producten.

 i         VISCO JET® met spiraalkronen 
Voor hoogviskeuze tot pasteuze (> 40.000 mPas) 
toepassingen, zoals sierpleister, lijm, gietmassa etc.

 i        VISCO JET® CRACK (gepatenteerd) 
· Roeren met een hoge afschuifkracht 
· Oplossen van aggiomeraten 
· Homogeen mengen 
· Dispergeren zonder luchtinslag
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Het nieuwe lid van het team

VISCO JET®  CRACK (gepatenteerd) –
de revolutionaire dispergeerder

Dit langzaam lopende roerorgaan levert ondanks 
zijn lage omloopsnelheid een grote dispergeer-
kracht. En dat bespaart veel energie! Tegelijkertijd 
garandeert het succesvolle VISCO JET® conusprincipe 
een homogene doormenging van de tank.

 

Uw voordeel:
 i        effectief verkleinen van agglomeraten
 i        poeder inmengen zonder schuimvorming
 i        tijdbesparing dankzij korte mengtijden
 i        flexibel voor verschillende roertaken

208 mm 1. Klappseite rechts



VJ 200

VJ 370
VJ 380

VJ 100

VJ 520VJ 300
VJ 350

VJ 400

VJ 420

VJ 421

VJ 460

VJ 510

VJ 600VJ 500

VJ 490
VJ 495

VJ 900

Laboratorium en technicum 
roerwerken

Statief roerwerken

Tank roerwerken

Opmerking

Robuuste, mechanische of elektrische 
hoogte instelling, uitvoering als wand-, 
vloer- of verplaatsbaar statief, met 
diverse hefbereiken.

VISCO JET® voert in iedere tank zijn roer-
taken zonder problemen uit.

Een overzicht

Elke VISCO JET®  heeft zijn eigen specifieke toepassingsgebied

 i      Voor wetenschap en onderzoek –

klein, sterk, efficiënt

Vaten en container roerwerken

VISCO JET® Tornado – klapbaar roerorgaan voor 
het roeren in vaten en containers met kleine 
openingen. Transporttanks kunnen perfect 
worden doorgeroerd. Bezinksel of ontmenging 
vormt geen probleem meer.

 i       Efficiënte roerwerking ondanks 

kleine opening

 i      Intelligente statief roerwerken 

voor kleine en grote containers

 i     Voor 1.000 liter, maar ook 

voor 1.000.000 liter

 i      Alle VISCO JET® roerwerken kunnen 

ook volgens de meest actuele ATEX-

voorschriften worden uitgevoerd.
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VJ 520

VJ 600

Langzaam roeren - snel succes boeken

VISCO JET® roertechnologie
VISCO JET® laat op indrukwekkende wijze zien dat voor succesvol 
roeren niet de snelheid de doorslag geeft, maar de techniek. 
De bijzondere kracht ligt hierbij in de speciale geometrie van de 
conusvormige roerorganen.
Dankzij geraffineerde ruimte- en hoekverhoudingen zorgt de 
roerder zelfs bij zeer lage omloopsnelheden voor een optimaal 
roerproces - en dit binnen een zo kort mogelijke tijd. 

Met deze techniek hebben wij al vrijwel alle industriële branches 
kunnen overtuigen. Ze kan veelzijdig worden ingezet, reduceert 
kosten en garandeert hoogwaardige resultaten.

Uw voordeel:
 i     Productvriendelijk roeren met de klassieke VISCO JET®

 i        Effectieve verkleining van agglomeraten met de  

VISCO JET® CRACK
 i      Rendabel dankzij korte mengtijden en een lagere 

vermogensbehoefte van de motor
 i     Geen luchtinslag – geen schuimvorming
 i     Eenvoudige reiniging
 i        Flexibel voor vrijwel alle roertaken

Versnelde laminaire stromingen en de in tegengestelde richting door 
stuwdruk opgewekte turbulenties treffen aan de ingang van de kroon 
bij de cirkelbeweging van de roerder op elkaar en zorgen zo voor eigen 
dynamische mengbewegingen

Uiterst efficiënte roerprocessen die het materiaal ontzien zijn nu met een 
extreem geringe inzet van energie mogelijk. Dit geldt met name voor 
tanks met een zeer grote inhoud.

Oorzaak  …

… en gevolg

Rust en kracht gaan hand in hand. Sinds het moment 
waarop de VISCO JET® roertechnologie meer dan 30 jaar 
geleden zijn intrede in Zwitserland deed, houden wij ons 
bezig met het thema roeren. Door uitgebreid onderzoek 
en intensieve ontwikkelingen hebben wij een universeel 
roerorgaan ontwikkeld dat met een verbazingwekkend 
geringe inspanning uitmuntende resultaten levert.

Gedurende vele jaren overtuigen wij steeds meer internationale 
klanten met ons toekomstbepalende roersysteem en onze 
vernieuwende oplossingen.

De VISCO JET GROUP richt zich als zelfstandige onderneming 
en familiebedrijf ook in de toekomst compleet op de verdere 
ontwikkeling van deze fascinerende roertechnologie en het op de 
markt brengen ervan. 

Samen met onze ervaren partners in binnen- en buitenland 
creëren wij voor onze klanten de optimale oplossing voor 
roerwerken.

Timo Weber, directeur-aandeelhouder
van VISCO JET Rührsysteme GmbH in Waldshut-Tiengen (Duitsland)

Leer ons kennen

VISCO JET® – het origineel
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Individuele toepassingsbereiken

Daar waar perfect geroerd wordt, is er een VISCO JET® aan het werk
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Roerend simpel

VISCO JET® VJ 350  
Met de container-oplossing werkt het altijd!

Grote techniek past nu ook door de meest kleine 
container-openingen: Onze klapbare VISCO JET®  
roerorganen kunnen zich verrassend klein maken 
en passen dan ook door elke DN150- opening. 
Binnenin de container tonen zij hun volle effect: 
al bij een laag toerental klappen ze uit tot de 
volledige diameter  en wordt de gehele inhoud 
van de container bereikt.

 Uw voordeel:
 i        Klapbaar, dynamisch, flexibel
 i        Ook leverbaar het spiraalvormig roerorgaan
 i        Ook in de Crack-versie verkrijgbaar
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VISCO JET® Rührsysteme GmbH
Daimlerstraße 1 
79761 Waldshut-Tiengen 
Duitsland

Telefoon +49 7741 965670 
Telefax +49 7741 9656715

www.viscojet.com 
info@viscojet.com

VISCO JET® is wereldwijd voor u actief
Overal waar u ons nodig heeft

 Belgie 
JME Technische  
Handelsonder neming B.V. 
NL-4760 AB Zevenbergen

 Belize 
GRUPO PROYECT 
GT-01011 Guatemala

 Bosnië en Herzegovina 
Chemtrade d.o.o. 
SLO-1000 LJUBLJANA

 Brazilië 
EQUIPAR Technologia  
Industrial LTDA 
BR-13058-550 Campinas-SP

 Chili 
Mawünko SpA 
7630423 Santiago de Chile

 Costa Rica 
GRUPO PROYECT 
GT-01011 Guatemala

 Denemarken 
Manfred Berg 
DE-22455 Hamburg

 Ecuador 
Ing. Andrea Arellano Egüz 
170502 San Rafael-San Pedro

 El Salvador 
GRUPO PROYECT 
SV-San Salvador

 Finland 
LAINTO ENGINEERING OY 
FI-20810 Turku

 Frankrijk 
Francois Entz 
F-68550 Saint-Amarin

 Groot-Brittannië 
CLA Containers 
GB-LE14 4PT Leicestershire

 Guatemala 
GRUPO PROYECT 
GT-01011 Ciudad de Guatemala

 Honduras 
GRUPO PROYECT 
HN-San Pedro Sula

 Ierland 
CLA Containers 
GB-LE14 4PT Leicestershire

 Italië 
Zeppelin Systems Italy S.r.l. 
IT-20134 Milano

 Israel 
Florma Ltd 
IL-4531905 Hod Hasharon

 Japan 
MATSUBO Corporation 
JP-Tokyo 105-0001

 Kroatië 
Chemtrade d.o.o. 
SLO-1000 LJUBLJANA

 Russland 
ET-Service LTD. Office 9. 
RU-443070 Samara

 Slowakei 
Schäfer Sudex s.r.o 
CZ-584 01 Lede nad Sázavou

 Slovenië 
Chemtrade d.o.o. 
SLO-1000 LJUBLJANA

 Spanje 
Manich-Ylla s.a.Ingenieros 
E-08010 Barcelona

 Zuid-Afrika 
RHINE RUHR PROCESS  
EQUIPMENT (PTY) LTD 
ZA-1605 Founders View South – 
Modderfontein – Gauteng

 Zuid-Korea 
Union B&C Co. Ltd. 
KR-133-834 Seoul

 Tschechische Republik 
Schäfer Sudex s.r.o 
CZ-584 01 Lede nad Sázavou

 Turkije 
Kulez Engineering & Industrial 
Equipment 
TR-41400 Gebze – Kocaeli

 USA 
VISCOTEC Inc. 
US-CA 93278 Visalia

 Luxemburg 
JME Technische Handelsonder-
neming B.V. 
NL-4760 AB Zevenbergen

 Macedonië 
Chemtrade d.o.o. 
SLO-1000 LJUBLJANA

 Mexico 
Wise Reach S.A.DE C.V. 
MX-06600 Mexico City, DF

 Montenegro 
Chemtrade d.o.o. 
SLO-1000 LJUBLJANA

 Nicaragua 
GRUPO PROYECT 
NI-Managua

 Nederland 
JME Technische  
Handelsonder neming B.V. 
NL-4760 AB Zevenbergen

 Oostenrijk 
Baumgartner Ges.m.b.H 
A-8010 Graz

 Panama 
GRUPO PROYECT 
PA-Ciudad de Panama

 Polen 
P.W. Mr. Technik 
PL-85-798 Bydgoszcz

Homogeniseren, suspenderen, dispergeren
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VISCO JET® GmbH
Bahnhofstrasse 1  
5322 Koblenz/AG  
Zwitserland

Telefoon +41 56 267 50 90  
Telefax +41 56 267 50 99

info@viscojet.ch  
www.viscojet.ch
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