
Hoe maakt  
Hebemann het verschil?
Bij Hebemann weten wij dat uw producten van de hoogste kwaliteit wilt  
fabriceren voor uw klanten. Om dat te kunnen bereiken moeten uw  
CNC-machines maximaal presteren, zonder uitval van mens of machine.  
De kwaliteit van uw koelsmeermiddel is dan ook van levensbelang.

Het probleem is dat de gemiddelde olieskimmer doorgaans niet goed werkt. Met 
alle gevolgen van dien. Denk daarbij aan de invloed op de gezondheid van de  
medewerker, de levensduur van de machine en de kwaliteit van het eindproduct.  

Wij geloven dat het onderhouden van koelsmeermiddel van groot belang is en niet  
ingewikkeld hoeft te zijn. Wij van Hebemann weten dit als geen ander. Meer dan 60 jaar 
ervaring in onze eigen machinefabriek en kennis van de vraag uit de markt, heeft geleid 
tot de ontwikkeling van onze unieke olieskimmers.

Met onze roots in de verspaning, ISO certificering, klanten als Norma en VDL én een uit-
gebreid dealernetwerk, stellen wij continu kwalitatief hoogwaardige producten samen.

Over Hebemann

De naam Hebemann doet een Duitse afkomst vermoeden. Dit zal zeker in  
degelijkheid en kwaliteit doorschemeren. Toch hebben we hier te maken met 
een Nederlandse machinebouwer. Hebemann ontwikkelt haar industriële 
producten in Haaksbergen en voert hier ook strenge kwaliteitstests uit. 

Hebemann Oil Grazer M3 

Dus informeer vandaag nog naar de 
mogelijkheden. Zo voorkomt u schade 
aan uw machines en gezondheids-
klachten bij medewerkers. Daarnaast 
bespaart u ook op het gebruik van 
kostbare koelsmeermiddelen en loopt u 
minder kans op risico’s met de kwaliteit 
van uw eindproduct. 

Zo eenvoudig bespaart u dus op  
kosten, gaat uw productiecapaciteit  
omhoog en voorkomt u stilstand van 
uw machines!

Hebemann 
Oil Grazer M3
Beter voor mens, product en machine

De producten worden door Hebemann zelf gebouwd om aan de strenge  
kwaliteitseisen van Hebemann te voldoen. Hebemann legt zich toe op het  
ontwerpen en produceren van hoogwaardige machines die voor afnemers 
bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. 

Hebemann analyseert marktvragen en realiseert op basis daarvan  
machines die zich allen kenmerken door gebruiksgemak en duurzaamheid.
Hebemann is een onderdeel van Modulen & Engineering Menzing B.V.

Contact
Hebemann 
Handelsstraat 36 b
7482GW Haaksbergen
Nederland

+31 (0)53 303 1270
info@hebemann.com 
hebemann.com

Uw dealer

Dit is hoe we het doen.
 
Informatie 
Wij voorzien u van informatie op maat. 
Rechtstreeks of via onze dealers. 

Bestellen 
U bestelt de juiste machine, die wij  
snel bij u afleveren.

Resultaat 
Door het plug & play principe geniet u 
direct van uw professionele olieskimmer.

Supersnel skimmen
De Oil Grazer M3 van Hebemann skimt tot 4x sneller

Doe langer met uw koelsmeermiddel
Door het professioneel en snel verwijderen van de olielaag 

Beter voor huid en luchtwegen
De Oil Grazer M3 gaat groei van schimmels en bacteriën tegen
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uw moet u zijn
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zin loopt niet goed/klopt niet; alternatief voorstel: en loopt u minder risico op kwaliteitsissues op uw eindproduct



Niet goed functionerende skimmers leiden niet alleen tot frustratie en  
stress bij de medewerkers. Het gaat ook de kwaliteit van het eindproduct  
aan. De gevolgen van slecht onderhouden koelsmeermiddelen zijn nadelig 
voor levertijden en zorgt indirect veelal voor ontevreden klanten. 

Efficiëntere  
scheiding  
van olie

Eindproducten
van hogere

kwaliteit

Win tijd door  
de eenvoudige 

werking

                Producten komen schoner en  
vlekkeloos van de machine en dat is  
belangrijk voor onze klantenkring in bij-
voorbeeld de semi-conductor industrie“.

Richard Veldhof 
Teamleider CNC verspaning bij 
NTS Norma, Nederland

Reserveonderdelen
De reserveonderdelen voor uw Hebemann 
Oil Grazer bestelt u eenvoudig direct bij uw 
dealer of via onze online webshop. Onder-
delen zijn altijd op voorraad en kunnen  
indien nodig met spoed bezorgd worden.

De belangrijkste  
voordelen op een rij
 Plug and play - geen installatie nodig
 Zeer eenvoudige bediening 
 Supersnel skimmen - tot 4x sneller
 Geen gezondheidsklachten
 Te gebruiken op meerdere machines
 Efficiënte scheiding van olie
 Besparingen tot wel 50%
 Betere kwaliteit van uw eindproducten
 Koelsmeermiddel gaat langer mee

                 We zijn zo enthousiast, dat we  
een tweede skimmer erbij aanschaffen.  
De investering van de eerste hebben  
we binnen een jaar terugverdiend“.
 
B. Wijlens  
Inkoper bij Mechanische Industrie  
Menzing, Nederland

Zo eenvoudig werkt het:Wat vinden de gebruikers?Lagere kosten en tevreden klanten

Informeer
Vraag uw dealer  

om meer
informatie

Bestel
Bestel uw  

Hebemann  
Oil Grazer M3

Ervaar
Ervaar de voordelen  

en kwaliteit van  
een professionele  

olieskimmer

Waarom  
een professionele  
olieskimmer?

Onderhouden van koelsmeermiddelen is van groot belang. 
Wanneer dit niet op een professionele manier gebeurt, 
ontstaan niet zelden de volgende problemen:
•  Ontwikkeling van schimmels en bacteriën
•  Kwalen als huiduitslag of zelfs ademhalingsproblemen
•  Uitval van personeel door gezondheidsklachten
•  Onnodig lange standtijd van de vloeistoffen
•  Verslechterde kwaliteit van de emulsie
•  Inefficiënt gebruik van koelsmeermiddelen
•  Kortere levensduur koelsmeermiddel
•  Hogere kosten
•  Meer afkeur van de eindproducten
•  Kortere levensduur van de dure CNC-machines 

De skimmers van Hebemann verwijderen de olielaag op  
een professionele manier. Ze zijn ontwikkeld en getest  
volgens de strengste maatstaven uit de automotive industrie. 
Logisch dat steeds meer bedrijven kiezen voor Hebemann.

Hebemann Oil Grazer M3 

Service
Voor vragen en advies staan wij voor u  
klaar. Onze experts kunnen u voorzien  
van alle informatie die u nodig heeft  
over de aanschaf en het gebruik van  
uw Hebemann Oil Grazer.

 

Gezondheid en kwaliteit gaan hand in hand
Er is binnen de metaalindustrie de laatste tijd terecht veel aandacht voor de gezond-
heid. De nieuwe voorschriften binnen de Europese REACH-verordening zullen daar in 
belangrijke mate aan bijdragen. Tal van onderzoeken hebben immers de schadelijke 
effecten van schimmels en bacteriën op het menselijk welzijn aangetoond.

Wie dus niet alleen kwaliteit nastreeft, maar ook de gezondheid van de medewerkers 
belangrijk vindt, moet het gebruik van een hoogwaardige skimmer serieus overwegen. 
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Dit is niet het probleem. Het probleem is een onnodig korte standtidj van de vloeistof. (maar dat staat verderop al




