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verd [1] voor het voeden, doseren, trans-
porteren en/of verpakken van ingrediënten 
en de automatisering van processen. 
Een van de specialismen betre� vaten-
mengers. Al sinds jaar en dag bewijzen 
deze installaties (ook wel bekend als IBC-
blenders, drummengers of tumblers) hun 
waarde bij het productvriendelijk mengen 
of homogeniseren van componenten. Een 
sterke eigenschap van dit mengprincipe 
is de �exibiliteit ervan [2]. Enkele andere 
productgroepen in de categorie mengen 
zijn tuimelmengers (bi-conisch, kubisch of 
V-blenders), paddlemengers, ploegschaar-
mengers, lintmengers en schoepenmen-
gers (rotating bucket blenders).

PerMix
Lessine hee� haar toch al indrukwekken-
de portfolio mengers recentelijk verder uit-
gebreid door eind 2019 een samenwerking 
aan te gaan met PerMix, een Israëlisch/
Chinese onderneming. Lessine hee� de 
exclusieve vertegenwoordiging verworven 
voor de Benelux en Frankrijk. PerMix staat 
voor ‘Perfect Mixing technologies’. De di-
rectie wordt gevoerd door Arie Srugo, zoon 
van wijlen Jakob Srugo die in 1954 Srugo 
Machines Engineering oprichtte. In 2010 
verkocht Arie Srugo het in Netivot (Israël) 
gevestigde bedrijf om te gaan werken in 
China. Dit leverde hem de kennis en con-
tacten om vanaf 2013 met PerMix de in Is-

Lessine hee� haar portfolio mengers 
verder uitgebreid door een samenwer-
king aan te gaan met PerMix. Deze Is-
raëlisch/Chinese onderneming is pro-
ducent van onder meer dubbelassige 
paddlemengers, conische schroefmen-
gers en Sigma-kneders. Hiermee is Les-
sine nog beter in staat om voor elke 
mengtoepassing de meest optimale op-
lossing te presenteren.

Lessine in Peruwelz (België) hee� meer dan 
125 jaar ervaring in het ontwerp, de bouw 
en de installatie van stand-alone machines 
en complete processen voor de stortgoed 
verwerkende industrie. De oplossingen 
van Lessine vinden hun weg naar onder 
meer de food, farma en �jn chemie, maar 
ook de metaal-, mineralen- en kunstmest-
industrie en de milieu- en recyclingsector. 
Het omvangrijke product-programma is 
onderverdeeld in vijf categorieën: malen, 
mengen, drogen, zeven en transporteren. 
Voor elk van deze disciplines beschikt Les-
sine over een scala aan systemen. Een van 
oudsher belangrijk speerpunt van Lessine 
is mengtechnologie. 

Totaaloplossingen
Lessine ontwerpt en produceert een breed 
programma mengers voor een nog groter 
scala aan toepassingen. Steeds worden 
daarbij totaaloplossingen op maat gele-

Lessine breidt gamma uit 
met PerMix mengers

Afb. 2 Een PerMix PNA conische schroefmenger Afb. 3a Een PSG Sigma-kneder Afb. 3b Het binnenwerk van de kneder

Afb. 1a Een PerMix PFB 4000 dubbelassige 

paddlemenger

Afb. 1b Het binnenwerk van de dubbelassige 

paddlemenger
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Getest mengproces
Lessine brengt voor elk project eerst 
het globale mengproces van de klant 
in beeld, waarbij diens noden en ei-
sen worden vastgesteld. In overleg 
met de klant wordt de meest optimale 
oplossing geselecteerd, rekening hou-
dend met de gewenste capaciteit, de 
aard van het proces (zoals beschik-
bare ruimte, constructie-eisen, trans-
portsystemen, mengverhoudingen en 
automatisering) en de eigenschappen 
van de ingrediënten (zoals deeltjes-
grootte, deeltjessterkte en loopgedrag).  
Voordat een menger bij Lessine de deur 
uitgaat, wordt hij uitvoerig getest zodat 
de prestaties zijn gegarandeerd. Hiertoe 
beschikt Lessine over een volledig toe-
geruste, semi-industriële proeffabriek. 
Vervolgens wordt de menglijn in nauw 
overleg met de klant op locatie geïnstal-
leerd en in bedrijf gesteld.
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raël ontwikkelde Srugo-technologie tegen 
‘made in China’-prijzen op de wereldmarkt 
te presenteren. Lessine biedt hiermee als 
lokale aanspreekpartner een compleet, CE-
gecerti�ceerd aanbod en dienst na verkoop.

Fluidized Zone Mixer
PerMix, met productiefaciliteiten in Adi 
(Israël) en Shanghai, ontwerpt en fabri-
ceert onder meer state-of-the art dubbel-
assige paddlemengers, conische schroef-
mengers en Sigma-kneders. Ook maakt 
PerMix verticale lintmengers en high 
speed mixers. Een zeer succesvol product 
is de PFB dubbelassige paddlemenger, ook 
wel bekend als de Fluidized Zone Mixer. 
Die naam hee� de machine te danken aan 
de zone van ge�uïdiseerde deeltjes die tij-
dens het mengen ontstaat boven en tussen 
beide mengerassen. In deze zone bewegen 
de deeltjes vrij en willekeurig door elkaar. 
Hierdoor vindt een snelle, productvrien-
delijke en intensieve menging plaats, on-
geacht de deeltjesgrootte of bulkdichtheid 
van de componenten. De menger kan wor-
den voorzien van nozzles om een vloeistof 
homogeen over het mengsel te verdelen. 
Optioneel kunnen choppers worden geïn-
stalleerd om klonten of agglomeraten te 
breken.

Afb. 5a Een Permix PDI High Speed Mixer is een 

high shear granulator

Afb. 5b Het binnenwerk van de high shear 

granulator

Afb. 4a Een PerMix PVR verticale lintmenger Afb. 4b Het binnenwerk van de verticale 

lintmenger
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Conische schroefmenger
Ook de PNA conische schroefmengers van 
PerMix kenmerken zich door een product-
vriendelijke menging. Hierbij wordt het 
product niet of nauwelijks opgewarmd. De 
installatie bestaat uit een verticaal, conisch 
mengvat. Langs de binnenwand roteert een 
draaiende, vrijhangende transportschroef. 
In sommige gevallen is voorzien in twee of 
zelfs drie schroeven. Deze voeren het pro-
duct langs de wand omhoog, waarbij het 
onder invloed van de zwaartekracht over 
de lengte van de schroef weer omlaag valt. 
Het mengvat is aan de onderzijde voorzien 
van een losklep. De menger kan volledig 
worden geleegd. De energiezuinige instal-
latie is geschikt voor de homogene men-
ging van poeders en granulaten met uit-
eenlopende deeltjesgrootten, ook bij een 
lage beladingsgraad. Het product kan niet 
in aanraking komen met asafdichtingen of 
lagers, zodat contaminatie met smeermid-
delen is uitgesloten.

Sigma-kneder
Een andere belangrijke aanvulling van 
PerMix op het leveringsprogramma van 
Lessine is de PSG Double Z-blade ofwel 
Sigma-kneder. Deze machine is bij uitstek 
geschikt voor het kneden van degen en 

pasta’s (> 500.000 cps). In een W-vormige 
trog draaien twee gepolijste kneedarmen 
met verschillende snelheid (meestal in de 
verhouding 3:2) in tegengestelde richting. 
Deze beweging zorgt ervoor dat het mate-
riaal wordt gestrekt, gevouwen, samen-
gedrukt, verdeeld en gemengd. Hierbij is 
sprake van hoge afschui¤rachten. Het 
product wordt naar buiten geleid via een 
ondergelegen extrusieschroef met een ei-
gen, ona¥ankelijke aandrijving. ■

[1] Totale mengoplossingen van Lessine, BULK 2, 

2019, p. 40-41.

[2] De �exibiliteit van vatenmengers, BULK 5, 

2018, p. 19.
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