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Hydraulisch maatwerk
voor een efficiënte werking

Projectfiche Wiese Europe

Uitdaging:  hydraulisch maatwerk volgens ATEX zone II-normering

Oplossing:  op maat gemaakte ventielkast met ingebouwde hydraulische schakelingen, 

volledig hydraulisch aggregaat, twee hydraulische aggregaatgroepen in inox-omkasting

CUSTOM MADE LOADING & TRANSFER SYSTEMS
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Wiese Europe

Atex-erkenning, gecombineerd met cartridge-technologie

Het familiebedrijf Wiese Europe is gespecialiseerd in de productie, onderhoud en renova-
tie van verladers. Daarnaast groeide het uit tot een belangrijke referentie op het gebied 
van veiligheidsystemen voor verschillende sectoren. Dat deze Europese speler gelooft in 

de kracht van vruchtbare samenwerkingen, is duidelijk. Zo werd WTS Hydraulics ingescha-
keld voor het ontwikkelen van twee hydraulische producten.

Met een onafhankelijke en persoonlijke aanpak spitst Wiese Europe zich toe op technieken voor 
verladers en veiligheidssystemen voor de chemische-, petrochemische en voedingsindustrie. 

Vandaag bereikt het een uitgebreide klantengroep in alle hoeken van de wereld. Daarvoor werkt 
het regelmatig samen met WTS Hydraulics. Zo kwam de deskundigheid van de hydraulica-

specialist goed van pas bij het uitwerken van twee flexibele oplossingen op specifieke vraag van 
de eindklant.

Hydraulisch maatwerk

De eerste opdracht voor WTS is een op maat gemaakte ventielkast met ingebouwde hydraulische scha-
kelingen. Daarbij werd ook een hydraulisch aggregaat ontwikkeld om de ventielkast aan te drijven. 

Als aanvulling op het project ontwierp en produceerde WTS een hydraulisch aggregaat voor een andere 
installatie.

ATEX-normen 

Wiese Europe vertrouwde meteen een tweede project toe 
aan WTS. Het ontwerp en de uitvoering van twee hydraulische 

aggregaatgroepen in een compacte, lekvrije inox-omkasting. 
“De twee ontwerpen maken gebruik van een motor die vol-

ledig conform de Europese ATEX zone II-richtlijnen zijn rond 
ontploffingsgevaar. In één systeem werd dat uitgebreid naar 

ATEX-ventielen.” Tot slot vangt een compacte reductiekast de 
beweging van de hydraulische cilinders probleemloos op.

“We kozen voor een ATEX-conforme motor 
om ontploffingsgevaar te vermijden”
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Hydraulische cartridge

Functie: Onafhankelijk schakelen van drie 
hydraulische tandwielpompen, afhankelijk 
van de gebruikers (druk als debiet in combinatie 
van het beschikbare elektrische vermogen)

Omschrijving: Het blok bevat drie overdruk-
patronen, twee elektrisch geschakelde nullast-
ventielen, smoringen en terugslagkleppen

Voordelen: Compacte bouw, hydraulische 
verbindingen door middel van boringen, geen gebruik 
van nippels en buizen, dus geen kans op lekken


