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Betonmenger voor de betonmortel- 
en betonwarenindustrie. 
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Geschiedenis 
 
De geschiedenis van de FEJMERT® dwangmenger begint al in 1940, als de Zweedse 
ingenieur Erik Fejmert zijn bedrijf start en zich richt op de ontwikkeling en productie van 
machines voor het centrifugaal gieten van betonnen pijpen. Jaren lang is dit de belangrijkste 
activiteit van het bedrijf. De volgende stap ontstond uit ontevredenheid van dhr. Fejmert over 
de kwaliteit van het beton uit machines die toen voorhanden waren. Volgens hem had deze 
een zeer nadelig effect op het eindproduct. 
 
Uiteindelijk leidde dit in 1953 tot het in productie gaan van de eerste dwangmenger met 
stilstaande mengkuip en draaiende mengarm-rotor voor de betonmortel- en betonwaren-
industrie. Spoedig ontstond er een grote vraag naar deze zeer efficiënte betonmenger, 
waardoor de productie van de FEJMERT® dwangmenger gestaag werd voortgezet. Al gauw 
werd bekend dat hij zich niet alleen voor beton, maar ook uitstekend leent om ingezet te 
worden in andere takken van de industrie, zoals bv de asfalt- en de vliegas-verwerkende 
industrie. Ook met name in de glasindustrie, waar betrouwbaarheid een hele belangrijke rol 
speelt, wordt de FEJMERT® dwangmenger steeds vaker toegepast. 
 
In 1992 verwerft Zinda B.V. het importeurschap. De menger wordt dan inmiddels uitgevoerd 
met een uniek rotor-systeem, waarbij rubber veerkussens in de mengarmen een snelle 
beweging van de schoepen toestaan en er voor zorgen dat deze altijd in de juiste positie 
terugkomen. Voor een optimale menging wordt in combinatie met het aantal en de positie van 
de schoepen de massa in speciale banen door de mengkuip geleid. Dit belangrijke deel van de 
menger staat onder constante controle, en wordt indien nodig steeds weer aangepast. 
 
 
 
 

Algemeen 
 
De FEJMERT® dwangmenger wordt gebouwd in Nyköping (nabij Stockholm) te Zweden 
volgens de Zweedse eisen SMS769 en SMS770 voor betonmortel mengers. In de loop der 
jaren is de menger meerdere malen aangepast en verbeterd. 
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De menger bestaat uit een ronde mengkuip met slijtvaste binnenbekleding, welke op een 
zelfdragend stalen balken-constructie is gelast. In het midden is een behuizing geplaatst met 
de aandrijfmotoren en de tandwielkast met geharde tandwielen, welke de ronddraaiende rotor 
aandrijft. 
 
 

 
 

Ruim 50 jaar ervaring met de 'ORIGINAL FEJMERT AKTIVATOR' 

 
 
De aandrijfkracht komt van één of twee elektrische draaistroommotoren, goed beschermd 
onder de menger, en wordt middels de drie-traps met olie gevulde tandwielkast overgebracht 
naar de rotor. Zowel de tandwielkast als de elektrische motoren zijn eenvoudig bereikbaar voor 
service en/of onderhoud. 
 
Een groot aantal van de sinds 1953 geleverde FEJMERT® dwangmengers is na 30 à 40 jaar 
productie nog steeds in bedrijf! 
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Intensieve menging 
 

Een moderne mengtechniek betekent een intensieve bewerking van de grondstoffen. Voor een 
optimale menging wordt dmv de juiste combinatie van het aantal schoepen en hun positie, de 
massa in speciale banen door de mengkuip geleid. 
 
 

De ruim bemeten en centraal geplaatste tandwielkast zorgt voor een directe 
overbrenging van motorkracht naar de mengschoepen, met slechts een gering 
verlies aan energie. Deze bouwwijze laat een hoge rotorsnelheid toe, waarmee de 
intensieve en zeer homogene menging wordt verkregen. 

 
 
Centrifugale krachten in de mengkuip worden opgevangen door een 'vlecht-beweging' van de 
mengschoepen in tegenovergestelde richting, waarbij de grondstoffen vermengd worden tot 
een perfect mengsel. Het eindresultaat is goed verwerkbaar en zeer homogeen (consistentie).  
 

 

 
 

Dwarsdoorsnede van de FEJMERT® dwangmenger met directe aandrijving. 

 
 
Een FEJMERT® dwangmenger doet meer dan alleen mengen. Door de hogere snelheid van 
de rotor ontstaat niet alleen wrijving tussen de mengschoepen en de grondstoffen, maar ook 
tussen de cementdeeltjes en de toeslagmaterialen. Hierdoor kan zoveel mogelijk water de 
cementdeeltjes binnendringen en worden opgenomen, waarmee de bindende eigenschappen 
van het cement maximaal worden benut. Het resultaat is een homogene massa die wij beton 
noemen.  
 

 
De intensieve menging in de FEJMERT® dwangmenger wordt verkregen door: 
 

••••   Snelheid van de mengschoepen van meer dan 3,5 m/s. 

••••   Een speciaal gevormde mengschoep. 

••••   De positie van de mengschoepen tov elkaar. 
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Rotor 
 
De huidige rotor, type EC, is uitgevoerd met een uniek 'veersysteem' met gegoten rubberen 
veerkussens in de mengarmen. Deze veerkussens staan een snelle beweging van de 
schoepen toe, en zorgen er voor dat deze altijd weer in de juiste positie terug komen. De 
slijtage aan schoepen en bodembekleding wordt hiermee tot een minimum beperkt. 
 
De rubberen veerkussens zijn praktisch onverwoestbaar, vereisen geen onderhoud of 
nastellen, en zijn voor alle mengarmen gelijk. Het houden van reserve onderdelen is hierdoor 
aanzienlijk vereenvoudigd. Onderhoudswerkzaamheden aan de rotor kunnen met gewoon 
gereedschap in de mengkuip worden gedaan, zonder de noodzaak om het deksel van de rotor 
te demonteren. Stilstand behoort hiermee tot het verleden. 
 
Vanaf model S-1500 en groter worden alle FEJMERT® dwangmengers uitgerust met één of 
twee losversnellers. Tijdens het mengen zijn deze ingeklapt en tijdens het lossen worden ze 
geactiveerd. Als met het openen van de losklep het niveau van het beton in de mengkuip 
daalt, komen de losversnellers naar buiten en duwen het materiaal verder richting losklep. 
Hierdoor wordt de lostijd en daarmee ook de cyclustijd verkort. 
 
 

 
 

Mengkuip met een keramiek bodem- en buitenwand bekleding. 

 
 
Standaard is de mengkuip bekleed met eenvoudig vervangbare Mn-stalen slijtplaten. Als 
alternatief kan ook gekozen worden voor een bekleding van speciaal staal, van rubber of zelfs 
van keramiek. De schoepen kunnen worden geleverd van staal, van rubber of van 
polyurethaan. 
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Productie 
 
De bouw wordt volledig in de eigen werkplaats uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid om de 
kwaliteit van het eindproduct tot in detail te kunnen garanderen en om de menger eventueel 
aan speciale wensen aan te kunnen passen. Dit kunnen bv speciale flensaansluitingen zijn 
voor cement of stofafzuiging. 
 
 

 
 

Productie van de FEJMERT® dwangmenger in de eigen werkplaats te Nyköping. 

 
 
Onderdelen die niet zelf worden vervaardigd, zoals motoren, cilinders, schakelaars, lagers, 
etc, worden uitsluitend van eerste klas leveranciers ingekocht. Voorbeelden hiervan zijn: 

•  ABB motoren. 

•  Parker pneumatiek. 

•  Telemecanique veiligheidsschakelaars. 

•  SKF lagers. 
 
 
 

De FEJMERT® dwangmengers zijn uitgerust met de voorgeschreven veiligheids-
voorzieningen conform de Europesche Machine Richtlijn 89/392/EEG, EMC 
Richtlijn 89/336/EEG en Laagspannings Richtlijn 73/23/EEG (allen inclusief 
wijzigingen), en worden geleverd met een II-B verklaring van de fabrikant. 
Als de menger geheel volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd, zowel 
mechanisch als elektrisch, mag hij van het CE-merkteken worden voorzien. 
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Quick-Cleaning Systeem 
 

 

 
Het schoonmaken en -houden van betonmengers, is altijd een grote zorg geweest 
van betonmortel -warenfabrikanten. Veel extra werk na de productie, waarbij vaak 
met bijvoorbeeld een pneumatische luchthamer de vervuiling te lijf wordt gegaan, 
brengt veel extra kosten met zich mee. Beschadigde schoepen en onnodige slijtage 
aan de bekleding verslechteren de conditie van de menger in korte tijd. 

 
 
 
Met het verbeterde FEJMERT® Quick-Cleaning systeem behoren deze problemen nu definitief 
tot de verleden tijd! Dit snelreinigings-systeem reinigt de mengkuip, de rotor en de schoepen in 
zeer korte tijd, zonder de inzet van extra mankracht. 
 
 
 

 
 

Schematische voorstelling van het FEJMERT® Quick-Cleaning systeem. 
 
 
Door de combinatie van een hogedruk pomp (circa 25 bar) met een groot aantal spuitnozzles, 
zowel vast als roterend gemonteerd, wordt de menger al tijdens de productie aanzienlijk beter 
schoon gehouden, door een deel van het aanmaakwater op deze wijze de menger in te 
spuiten. Ook tijdens korte productie-stops wordt de menger zo veel beter schoon gehouden 
met slechts een enkele druk op de knop. De hoeveelheid water die nodig is om de menger 
schoon te maken ná de productie, wordt hiermee tot de helft gereduceerd. 
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Conclusie 
 

De FEJMERT® dwangmenger is leverbaar in vele maten, voor een uitlevering tussen 100 liter 

en 4 m3 beton per charge! Daarnaast is een groot aantal opties leverbaar, welke in overleg 

met de klant eventueel kunnen worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

•  Lage of hoge druk stoominjectie. 

•  Leverbaar met ophaalbak. 

•  Maximaal 4 loskleppen,  

•  Losklep pneumatisch, hydraulisch of elektrisch bediend. 
 
 

 
 

De bouw van een betonmortelcentrale te Goes met twee FEJMERT® dwangmengers. 

 

De FEJMERT® dwangmenger wordt in de meeste Europese landen vertegenwoordigd, maar 

ook in landen als Canada, USA, Zuid Afrika, Australië, India en De Filippijnen. Daarnaast 

wordt door de fabriek in veel landen een direct contact met klanten onderhouden. 

 

 
Samenvattend zijn de hoofdkenmerken voor de FEJMERT® dwangmenger: 
 

•••• De hoge rotorsnelheid welke in een korte mengtijd resulteert in een goed 
verwerkbaar en zeer homogeen mengsel. 

 

•••• De Fejmert bedrijfsfilosofie, welke een constante controle van kwaliteit voor 
schrijft, en waarbij de open relatie met klanten en het zoeken naar mogelijke 
verbeteringen altijd belangrijk zijn. 

 
 


