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De Heilig Group 
stort goed en 
mengt goed!

De Heilig Group is internationaal actief 
in de op- en overslag en de verwerking 
van stortgoederen. Heilig ontwikkelt, 
produceert en levert al meer dan 40 jaar 
kwaliteitsoplossingen aan onder ande-
re de chemie en voedingsmiddelenin-
dustrie. Een belangrijk segment van het 
Heilig-programma zijn industriële men-
gers.

De discipline ‘mengtechnologie’ van de 
Heilig Group is ondergebracht bij het be-
drijf Heilig Mixing Technology BV (zie 
ook www.heiligmixers.com). Tot het leve-
ringsprogramma behoren verticaal opge-
stelde mengers, zoals conische mengers, 
silomengers en lintmengers. De machines 
worden in eigen beheer ontworpen en ge-
bouwd en tot in detail aangepast aan de 
wensen van de klant. Dankzij de combi-
natie van diepgaande kennis van meng-
technologie en jarenlange praktijkervaring 
zijn klanten verzekerd van technisch hoog-
waardige en betrouwbare installaties.

Onderhoud
Aangezien mengers in veel productiepro-
cessen een essentiële schakel vormen, 
is zowel tijdig als vakkundig onderhoud 
vereist. Ook in dit opzicht kan men we-
reldwijd op Heilig Mixing Technology ver-
trouwen. Wij beschikken over een eigen 
servicedienst en een uitgebreid magazijn 
met slijt- en reservedelen voor alle fabri-
caten conische mengers. Deze kwalitatief 
hoogwaardige producten worden allemaal 
in eigen beheer geproduceerd.
Onze onderhoudsmedewerkers beschik-
ken over jarenlange ervaring. Er wordt al-
leen vakbekwaam personeel ingezet dat 
beschikt over de juiste certi�caten. Mede 
door onze snelle responstijden en gunstige 
prijzen zijn onze klanten niet alleen in Eu-
ropa gevestigd, maar hebben wij tevreden 
klanten over de hele wereld.

Conische menger
De conische menger bestaat uit een kegel-
vormig mengvat, waarin zich een meng-
schroef bevindt. Deze schroef is zodanig 
aan een roterende arm bevestigd, dat de 
schroef langs de binnenwand van het 
mengvat beweegt. De schroef zelf roteert 
ook, waardoor het te mengen materiaal 
wordt opgevoerd en aan de bovenzijde 
weer terug in het mengvat valt. Deze drie 
bewegingen bewerkstelligen in korte tijd 
een intensieve menging. Grote voordelen 
van de conische mengers zijn het geringe 
energieverbruik en de uitstekende meng-
nauwkeurigheid. De conische menger 
wordt daarom veel toegepast bij de verwer-
king van breukgevoelige producten in de 
sectoren chemie, food, feed en farma.
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Compleet programma
Van componentenbouw tot autonome 
procesinstallaties, Heilig Mixing Techno-
logy BV levert een compleet programma 
innovatieve en toegespitste oplossingen. 
Garant hiervoor staat een team van ge-
motiveerde, enthousiaste medewerkers. 
Heilig Mixing Technology is vertrouwd met 
turn key-projecten waarbij de visie van de 
opdrachtgever moet worden uitgewerkt in 
een complete procesinstallatie. Het leve-
ringsgamma omvat onder andere tril-, tui-
mel- en centrifugaal zeven, silomengers, 
transportschroeven, meskant- en bolseg-
mentafsluiters. 
Vanwege extra benodigde capaciteit is 
Heilig Mixing Technology begin dit jaar 
verhuisd naar een nieuw pand aan de 
Newtonstraat 15 te Heerhugowaard. Het 
beschikbare oppervlak is daarbij vervier-
voudigd tot 1500 m2. Hierop zijn extra 
kantoren en productiefaciliteiten gereali-
seerd. Zo beschikken we over een aparte 
hal voor de productie van roestvaststaal.

Afb. 2 Blik op de mengschroef en kluitenbreker 

Afb. 3 De deksel van een conische menger

Afb. 4 Nieuwe pand Heilig Mixing Technology

Uitvoeringen
In basis is de conische menger leverbaar 
in twee uitvoeringen, namelijk de PL en 
de VD. Bij de PL uitvoering rust de meng-
schroef op een punt- of bollagering op de 
bodem van het mengvat. Vanwege deze 
constructie kunnen grote mengers worden 
geproduceerd; met een inhoud van circa 
100.000 liter. Bij de VD is sprake van een 
vrijhangende mengschroef. Dit betekent 
dat de mengschroef onderhevig is aan ver-
hoogde radiale en axiale belastingen. Als 
gevolg daarvan is dit type mengers wat 
kleiner. Ze kunnen worden gebouwd met 
een inhoud tot circa 35.000 liter. Hier staan 
echter belangrijke voordelen tegenover. 
Dankzij het ontbreken van een afsteuning 
op de bodem treedt hier geen warmte-ont-
wikkeling op die het te mengen product 
zou kunnen schaden. Het ontbreken van 
de lagering maakt het bovendien mogelijk 
om de menger via de bodem volledig te los-
sen, zodat in het mengvat geen restproduct 
achter blij�.

Toepassingen
De conische mengers hebben lage toeren-
tallen, zodat ze eenvoudig ingezet kunnen 
worden voor de verwerking van producten 
die gevoelig zijn voor een explosie en dus 
binnen de Atex-richtlijnen vallen. Daar 
komt bij dat mengtype VD mogelijke ont-
steking als gevolg van mechanisch contact 
uitsluit. Verder bestaat de mogelijkheid om 
de menger drukvast uit te voeren, waar-
door het mogelijk is om producten onder 
vacuüm af te vullen ofwel te drogen/te ste-
riliseren. Naar wens wordt de ketel dubbel-

wandig uitgevoerd, zodat de producten in 
het mengvat kunnen worden gekoeld of 
verwarmd. 

Centraalschroefmenger
Naast de laag intensieve conische men-
ger fabriceert Heilig Mixing Technology 
ook centraalschroefmengers type VLM. 
Deze menger hee� een verticaal, cilin-
drisch mengvat met in het centrum een 
lintschroef. Deze schroef brengt de gehele 
inhoud van de menger in beweging, waar-
door bij hoge vermogens snel en intensief 
wordt gemengd. Hierbij bereikt men een 
goede mengnauwkeurigheid. De aandrij-
ving van de mengschroef bevindt zich aan 
de buitenzijde van de menger, dus buiten 
het product. Dit maakt dat deze machine 
bij uitstek geschikt is voor hygiënische toe-
passingen in bijvoorbeeld de voedingsmid-
delenindustrie. De VLM is snel te reinigen 
middels een grote toegangsdeur en ken-
merkt zich door zeer korte mengtijden.

Testen
Heilig Mixing Technology beschikt over de 
mogelijkheid om testen uit te voeren met 
onze roestvaststalen conische- VLM en si-
lomengers. Op deze manier zijn wij in staat 
uw ideale menger te maken en te leveren.■
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