
Klauwenvacuümtechnologie  
van Busch

Klauwenvacuümpompen
Voor industriële toepassingen met grof vacuüm

Mink MV



Droog vacuüm –  
stil, efficiënt en compact

De Mink klauwenvacuümpompen zijn het 
resultaat van een continue doorontwikkeling 
van de klauwenvacuümtechniek door de 
marktleider in droge klauwenvacuümpom-
pen. Decennialange ervaring met talloze 
toepassingen hebben geleid tot aanzienlijke 
verbeteringen in de belangrijke aspecten 

van de Mink MV-serie. De geoptimaliseerde 
geluidsisolatie van de Mink MV-serie wordt 
geproduceerd volgens de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van akoestisch ontwerp. 
De lage geluidsniveaus maken het mogelijk 
om in de onmiddellijke nabijheid te werken. 

Het verfijnde ontwerp van de Busch klau-
wenvacuümtechnologie zorgt ervoor dat 
Mink MV-vacuümpompen zeer efficiënt 
kunnen werken, wat leidt tot een hogere 
pompsnelheid en een lager energieverbruik. 
Doordat de Mink MV vacuümpompen zo 
efficiënt zijn, kunnen de totale bedrijfskos-
ten met 60% afnemen in vergelijking met 
conventionele vacuümgeneratoren. Daar-
naast maakt de compactheid het mogelijk 
om de Mink MV vacuümpompen in kleine 
ruimtes te installeren.

Het contactvrije werkingsprincipe van 
klauwenvacuümtechnologie biedt het extra 
voordeel van een vrijwel onderhoudsvrije 
vacuümpomp: de interne bewegende on-
derdelen komen niet in contact met elkaar, 
waardoor de componenten niet slijten.  

Technische specificaties  
Mink klauwenvacuümpompen beschikken over twee klauwvormige rotoren die in tegengestelde richting bewegen in hun behuizing. De vorm 
van deze klauwenrotoren onttrekt, comprimeert en verwijdert lucht of gas. Doordat de twee rotoren noch in contact komen met elkaar noch 
met het pomphuis, hoeven in de compressiekamer geen smeermiddelen of bedrijfsvloeistoffen te worden gebruikt. De minimale ruimte tussen 
de rotoren en de kamerbehuizing optimaliseert de interne afdichting en garandeert een constant hoog zuigvermogen. Een effectief lucht-
koelsysteem zorgt voor optimale bedrijfstemperaturen. Een synchroniserende tandwielkast zorgt voor een precieze rotortiming. Mink klauwen-
vacuümpompen worden aangedreven door een direct aangeflensde asynchrone motor met efficiëntieklasse IE3.

Onderhoudswerkzaamheden zoals inspectie 
en vervanging van versleten onderdelen 
behoren tot het verleden. De bewezen, 
volledig droge klauwenvacuümtechnologie 
van Mink klauwenvacuümpompen zorgt 
ervoor dat ze geen bedrijfsvloeistoffen in 
de compressiekamer nodig hebben. In de 
praktijk betekent dit, dat het gepompte 
medium niet vervuild wordt en dat er geen 
schadelijke gassen worden uitgestoten. 
Ook zijn er daarom geen kosten voor het 
kopen, vervangen en verwijderen van  
bedrijfsvloeistoffen. 

Mink klauwenvacuümpompen zijn lucht-
gekoeld, het is daardoor niet nodig om een 
koelsysteem te installeren en te onderhou-
den. Hun contactvrije werkingsprincipe 
zorgt ervoor dat ze zeer efficiënt zijn over 
het gehele vacuümbereik en dat ze altijd 
beschikken over hoge pompsnelheden ge-
durende hun gehele levenscyclus. Daar-
naast leidt dit principe tot een uitstekende 
betrouwbaarheid en lange levensduur van 
Mink klauwenvacuümpompen.

 › De modernste 
klauwenvacuümtechniek
 › Stil:
extreem laag geluidsniveau 
dankzij ultramodern akoestisch 
ontwerp, kan worden geïnstal-
leerd op werkplekken

 › Efficiënt: 
laag energieverbruik,  
minimale gebruikskosten

 › Compact: 
minimaal benodigd  
vloeroppervlak in zijn klasse 



Droog vacuüm –  
stil, efficiënt en compact

Productoverzicht 
Serie Mink type MV

 › Mink MV – de nieuwe  
standaard op het gebied van 
klauwenvacuümpompen.

 ›Mink MV 0312 B

Einddruk: 150 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 290 m3/h

Einddruk: 150 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 345 m3/h

 ›Mink MV 0502 B

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 400 m3/h

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 470 m3/h

 ›Mink MV 0602 B

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 500 m3/h

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 600 m3/h
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 ›Mink MV 0902 B

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 750 m3/h

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 900 m3/h

 ›Mink MV 1202 A

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 950 m3/h

Einddruk: 200 hPa (mbar)
Nominale pompsnelheid: 1150 m3/h
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Uitstekende prestaties 
De modernste klauwenvacuümtechniek
• éénfasige tweeassige klauwenvacuümpomp
• constant hoge pompsnelheid gedurende de levensduur van de pomp
• lange levensduur door robuuste constructie en bewezen ontwerp
• componenten slijten niet als gevolg van contactvrije compressie

Stil 
Ultramodern akoestisch ontwerp
• lage geluidsniveaus maken installatie in de buurt van werkplekken mogelijk
• geen isolatiemateriaal, dus geen deeltjes in de uitlaatlucht
• pulsatievrije, geoptimaliseerde gasstroming door geluiddemper

Efficiënt 
Tot 60% lagere totale bedrijfskosten 
in vergelijking met conventionele vacuümgeneratoren
• geen bedrijfsvloeistoffen, geen aankoop-, vervangings- of verwijderingskosten
• lage onderhoudskosten, nagenoeg onderhoudsvrij
• hoogste efficiëntiefactor

Compact 
Minimaal benodigd vloeroppervlakte in zijn klasse
• kleine ruimte is voldoende, kan overal worden geïnstalleerd
• compact ontwerp met geluiddemper onder de pomp

Makkelijk aan te passen 
Standaard motor voor industrieel gebruik
• geen besturingselektronica nodig, maakt installatie gemakkelijk
• mogelijkheid tot variabele aandrijvingssnelheid (optie) –  

nog meer energiebesparingen
• energiezuinige motoren met efficiëntieklasse IE3

Nagenoeg onderhoudsvrij 
Droge en contactvrije compressie
• alleen olieverversing voor tandwielkast nodig
• gemakkelijk te reinigen door verwijderbare beschermende afdekking,  

de-installatie van vacuümpomp niet nodig

Technische eigenschappen 
Mink MV
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Betrouwbare vacuümgeneratie voor een  
groot aantal industriële toepassingen

pompsnelheid kan de transportsnelheid 
nauwkeurig worden geregeld. Het werkings-
principe zonder bedrijfsvloeistoffen voor-
komt besmetting van het bulkmateriaal. 

Kunststofbewerking
Mink klauwenvacuümpompen kunnen 
veelzijdig worden ingezet voor kunststof-
bewerking. Naast het pneumatische trans-
port wordt de Mink klauwenvacuümtech-
nologie vooral toegepast voor de 
ontgassing van plastics in extruders, het 
evacueren van injectievormen en thermo-
forming van plastic folies.

Voedselindustrie
Mink klauwenvacuümpompen zijn ideaal 
voor processen waarbij een vacuüm nodig is 
zonder bedrijfsvloeistoffen in de voedsel-
industrie. Het zijn de perfecte vacuümge-
neratoren voor de handling van kartonnen 
dozen, kartonnen verpakkingen en het 
vullen van flessen, tubes en andere verpak-
kingsmaterialen. Daarnaast bieden ze een 
vacuüm zonder bedrijfsvloeistoffen voor 
blister- en thermoformingverpakkingspro-
cessen. De Mink vacuümtechnologie levert 
vacuüm aan robots die palletiseer- en or-
derpickactiviteiten uitvoeren – een betrouw-
bare vacuümvoorziening voor elke zuignap 
voor het klemmen of hanteren van ver-

Houtbewerking
De Mink klauwenvacuümtechnologie wordt 
steeds meer gebruikt voor vacuümklemmen 
in CNC-machinecentra en wordt geleverd 
als standaard apparatuur door toonaange-
vende fabrikanten van machines voor hout-
bewerking. Eindgebruikers waarderen de 
uitstekende betrouwbaarheid, het minimale 
onderhoud en de lage bedrijfskosten in 
vergelijking met conventionele vacuümge-
neratoren. Naast vacuümklemmen worden 
Mink vacuümpompen in de houtbewer-
kingsindustrie ook gebruikt voor:

• vorm- en fineerpersen 
• lamineren 
• vacuümdrogen 
• handling

Pneumatisch transport
Mink vacuümpompen vormen de standaard 
in de industrie op het gebied van pneuma-
tisch transport van bulkgoederen. In de 
plasticindustrie worden ze voornamelijk 
gebruikt om plastic granulaat te transpor-
teren van silo’s, via drogers, naar extruders 
of spuitgietmachines. Mink pompen wor-
den ook in veel andere sectoren toegepast. 
De voedselindustrie gebruikt ze om vrij 
stromende voedingsmiddelen en ingredi-
enten te transporteren. Door de constante 

pakte items. De Mink klauwenpompen  
leveren vacuüm aan processen voor de 
handling van foliezakjes, zodat er continu 
voedselproducten in tubevormige zakjes 
kan worden gedaan. 

Medische technologie
Mink klauwenvacuümpompen leveren een 
vacuüm voor behandelkamers van zieken-
huizen en andere medische faciliteiten. 
Deze worden meestal centraal geïnstalleerd 
en leveren vacuüm aan medische toepas-
singen in de behandelkamers via een net-
werk van buizen. De hoge beschikbaarheid 
van Mink pompen draagt bij aan een ver-
beterde veiligheid in deze kwetsbare sector.

Centrale vacuümsystemen
Mink klauwenvacuümpompen zijn perfect 
als individuele vacuümmodules in een  
gecentraliseerde vacuümvoorziening. Busch 
levert op maat gemaakte gecentraliseerde 
systemen voor alle industriële sectoren. 
Voor toepassingen waarbij olievrij bedrijf 
essentieel is, worden de gecentraliseerde 
vacuümvoorzieningen van Busch uitgerust 
met Mink klauwenvacuümpompen.

… en nog veel meer!



Ontwerp opties  
Mink MV

Accessoires en 
reserveonderdelen

 › Standaard motoren die voldoen aan 
IEC- en NEMA-criteria, IE3

 › Inlaatfilter

 › Filter voor vacuümbegrenzingsventiel

 ›Originele Busch tandwieloliën

ATEX-certificering
Mink MV klauwenvacuümpompen zijn 
ook leverbaar in versies die voldoen aan de 
EU-richtlijnen voor explosiegevaarlijke  
gebieden (ATEX).

Aqua versie
De Aqua versie kan worden besteld voor 
toepassingen die voornamelijk gassen of 
dampen transporteren. Deze versie beschikt 
over een speciale corrosiebestendige coating.

Oxygen versie
De Oxygen versie is beschikbaar voor het 
transporteren van gasmengsels met een 
zuurstofgehalte van meer dan 21%. Deze 
versie voldoet aan alle veiligheidseisen om 
het veilig afzuigen van gassen met ver-
hoogd zuurstofgehalte mogelijk te maken.

Snelheidsregeling
Versies met frequentieregelaar zijn beschik-
baar als een optimale reactie op een veran-
derende vraag, wat een verdere besparing 
van de energiekosten mogelijk maakt.

Gasdichte versie
De gasdichte versie voor toepassingen die 
gevaarlijke (bijvoorbeeld giftige) gassen 
transporteren, vermindert het lekverlies tot 
een absoluut minimum.

 › Standaard motoren 
IEC en NEMA

 › Inlaatfilter



Argentinië
www.busch.com.ar

Australië
www.busch.com.au

Bangladesh
www.busch.com.bd

België
www.busch.be

Brazilië
www.buschdobrasil.com.br

Canada
www.busch.ca

Chili
www.busch.cl

China
www.busch-china.com

Colombia
www.buschvacuum.co

Denemarken
www.busch.dk

Duitsland
www.busch.de

Finland
www.busch.fi

Frankrijk
www.busch.fr
 
Hongarije
www.buschvacuum.hu

Ierland
www.busch.ie

Indië
www.buschindia.com

Israël
www.busch.co.il

Italië
www.busch.it

Japan
www.busch.co.jp

Korea
www.busch.co.kr 

Maleisië
www.busch.com.my
 
Mexico
www.busch.com.mx

Nederland
www.busch.nl

Nieuw-Zeeland
www.busch.co.nz

Noorwegen
www.busch.no

Oostenrijk
www.busch.at

Peru
www.busch.com.pe
 
Polen
www.busch.com.pl
 
Portugal
www.busch.pt

Roemenië
www.buschromania.ro

Rusland
www.busch.ru

Singapore
www.busch.com.sg

Spanje
www.buschiberica.es

Taiwan
www.busch.com.tw

Thailand
www.busch.co.th

Tsjechische Republiek
www.buschvacuum.cz

Turkije
www.buschvacuum.com/tr

Verenigde Arabische Emiraten
www.busch.ae

Verenigde Staten van Amerika
www.buschusa.com

Verenigd Koninkrijk
www.busch.co.uk

Zuid-Afrika
www.busch.co.za

Zweden
www.busch.se

Zwitserland
www.busch.ch

Busch Vacuümpompen
en Systemen
Wereldwijd in de industrie

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons!
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