
“produceren makkelijker maken”

oude reimer BV info@oudereimer.nl | www.oudereimer.nl

Smeermiddelen Smeermiddelen

Easy Monitoring

• in 15 seconden de belangrijkste
parameters gemeten

• rapportage van parameters
• meting pH waarde
• meting hardheid
• meting van nitriet gehalte
• meting van concentratie
• snel en nauwkeurig
• verhoogt de levensduur van de

smeer/koelvloeistof
• verhoogt de proces zekerheid

tegen zeer geringe kosten
• makkelijk digitaal vastleggen en

verzenden van meetresultaten

Coolant box (EMulsiE) 

• geautomatiseerd meten, mengen, 
doseren en vullen

• continu onderhoud van de koel/
smeervloeistof tot 6 machines

• klein benodigd oppervlak (700 x 630mm)
• vermindering van verbruik concentraat tot 25%
• monitoring en rapportage van concentratie, 

pH-waarde, temperatuur en geleidbaarheid
• 700 ltr/u circulatie
• bacteriegroei wordt voorkomen
• ingebouwde skimmer
• voorzien van een beluchtingsinstallatie
• schonere werkomgeving voor mens en machine
• verhoogt de levensduur van de smeer/koel/

slijpemulsie
• eenvoudige installatie

nEat box  (oliE)

• automatische dosering van de verwerkings- 
   of slijp-oliën
• meting van temperatuur
• meting van viscositeit
• continu onderhoud van de snijolie tot 

12 machines
• optimale filtratie tot 3 µm
• circulatie 300 ltr/u per machine
• navullen met lagere viscositeit, zodat de 

viscositeit constant blijft
• klein benodigd oppervlak 
• verhoogt de levensduur van de smeer/

koel/slijp-olie
• handige en schone filterwissel
• schonere werkomgeving voor 
   mens en machine
• eenvoudige installatie omkeer osmose 

installatie

oMkEEr osMosE installatiE

•  verwijdert alle verontreinigingen uit 
 het water

•  verlaagt de hardheid van het water
•  verzorgt de laagste geleidbaarheid
•  continue stabiele hoge waterkwaliteit
•  verhoogt de levensduur van de

 smeer/koel/slijpemulsie
•  eenvoudige installatie
•  in diverse types te leveren

rEiniging van dE MaChinE

• specialistische en vakkundige 
industriële reiniging

• volledig uitbesteden van het 
reinigen van machines

• afvoeren van afgewerkte 
koelvloeistoffen of oliën 

bEluChtEr installatiE

•  zorgt dat er altijd zuurstof in de 
smeer/koelvloeistof gepompt wordt

•  minder kans op bacteriën en 
schimmels

•  eenvoudige installatie
•  verhoogt de levensduur van de smeer/

koelvloeistof
•  voorzien van een tijdschakelaar
•  keramische beluchterschijven
•  verschillende types voor 

verschillende reservoirs

oliE skiMMEr

• skimt de lekolie aan de oppervlakte van de emulsie af
• makkelijk en eenvoudig te installeren
• voorzien van tijdklok
• minder kans op bacteriën en schimmels
• verhoogt de levensduur van de smeer/koelvloeistof
• in verschillende types voor diverse tanks te leveren

vat nivEau-ControlE systEEM 

• controleert of het 
concentraat-vat leeg is

• sluit automatisch watertoevoer 
af wanneer vat leeg is

• waarschuwt met een lamp 
wanneer vat leeg is

dosatron MEngEr

•  nauwkeurig doseren van het 
concentraat

•  stabiele emulsie
•  nauwkeurige emulsie concentratie
•  gebruiksvriendelijk
•  eenvoudige installatie
•  schone werkomgeving voor 

 mens en machine

Officieel partner van Motorex in Nederland

4.0 oplossingen  
Voor smeermiddelen

autoMatisCh vullEn 

• altijd verzekerd van een volle tank
• minder temperatuurschommelingen
• constante koelvloeistof kwaliteit
• tevreden medewerkers
• schone werkplek
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