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Duurzaamheid

VP-Hobe verbetert de business case voor de duurzame productie van 
hernieuwbare mineralen significant en draagt daarmee bij aan de 
kringlooplandbouw. Dit helpt de intensieve landbouw om significante stappen 
te zetten ten aanzien van de stikstofemissie.

Beschrijving van het proces
De mest wordt verzameld en vervolgens gescheiden in een dikke en dunne 
fractie. De dikke fractie wordt gedroogd tot 80-85% droge stof waarna het 
vervolgens wordt verkoold middels een thermochemisch proces. De output 
hiervan is Biochar. Biochar is houtskool die wordt geproduceerd door 
pyrolyse van biomassa in afwezigheid van zuurstof; het wordt gebruikt als 
bodemverbeteraar. 

De dunne fractie gaat door een speciale omgekeerde osmose installatie met 
een systeemdruk van ca. 60 bar. Het effluent is van dusdanige kwaliteit dat het 

geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De afgescheiden fractie vormt 
een mineralen concentraat en wordt gebruikt als grondstof om vloeibare 
stikstof- en kali-meststoffen van te produceren.

Rol van Bedu pompen
Het rondpompen van de dunne fractie in de omgekeerde osmose installatie 
met een systeemdruk van ca. 60 bar zorgde voor een uitdaging. Bedu 
pompen ontwikkelde samen met Henk Willems van VP-Hobe een speciale 
magneetgedreven chemienorm centrifugaalpomp wat resulteerde in een 
betrouwbare oplossing. 

Zo is de pomp hermetisch gesloten waardoor er geen lekkage naar de 
omgeving kan optreden. Tevens zijn er o.a. speciale glijlagers toegepast en een 
in-line zelfreinigend filtersysteem.

VP-Hobe is een belangrijke klant van Bedu Pompen die complete installaties bouwt voor het verwerken van o.a. runder- en varkensmest. 
De installaties worden door VP-Hobe zelf ontwikkeld, gebouwd en inbedrijfgesteld. De focus ligt op een stabiel verwerkingsproces, 
waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat zonder nadelige emissies naar water, lucht en bodem.

Bedu Pompen speelt belangrijke rol in 
milieuvriendelijke mestverwerking met speciale 
magneetgedreven centrifugaalpompen.
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Kies voor
prestatie.
Niet voor stof.

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt 
stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. 
Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurpatroon op 
een netrug, waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren dankzij 
de legendarische 3M Precision-Shaped Grain-technologie. 
U werkt meer onderdelen per schijf af met minder stof in de 
omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat 
het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

Profiteer van 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W om de 
concurrentie in uw branche het hoofd te bieden, zowel binnen 
metaalproductie en houtbewerking als bij OEM-operaties in 
de lucht- en ruimtevaart, de scheepvaart, spoorwegen en de 
automobielindustrie.

3M Xtract™ Cubitron™ II 
Gaas-schijf 710W
Hoogwaardig product met 
patroon
• Unieke gatenconfiguratie
• Tot wel 97% stofafzuiging
• Toonaangevende snijsnelheid
• Vereist minder druk

3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W
Het eerste high-performance schuursysteem van 3M.


