
 

 

Kocvib ontbraam/polijst machine type KSM 
 

 
KSM 60 met seperator/automatische sorteermachine 

 
Kocvib is in 1974 ontstaan en produceert de gehele machine alsmede de chips geheel in eigen 
beheer. Het eigen ontwerp “vibro”motoren hebben een zeer lange levensduur en is door de jaren 
heen continu door ontwikkelt. Daarnaast is de eigen PU gieterij in staat om een zeer dikke en 
slijtvaste laag aan te brengen wat de levensduur van de trommel aanzienlijk verlengd. Niet voor 
niets geeft Kocvib 2 jaar garantie op alle onderdelen! Daarnaast hebben ze een eigen laboratorium 
en R&D afdeling waardoor ze klant specifieke machines kunnen bouwen en onderzoek kunnen doen 
naar de beste chips en compound voor uw product! 
 
Kenmerken: 
- Zeer sterke stalen rondom afgelaste bak  
- Warm gegoten, extra dikke “long life” PU wand (verlengt de levensduur) 
- Zware vibro- motoren (eigen ontwerp sinds 1974) 
- Custom-made machines mogelijk, eigen R&D afdeling en laboratorium 
 

   
KSM 18 met seperator, kiep/kantel functie, doseersysteem en uitgebreid electrisch cabinet 

Wolthuis Machines 
Samsonweg 38-40 
1523 RM Wormerveer 
Tel:075-6403133 
Fax:075-6403134 



 

 
Modellen en specificaties 

 
Model KSM 18 KSM 60 KSM 60 INOX KSM 160 

Diameter van de centrifuge 340 mm 520 mm 520 mm 700 mm 

Netto inhoud centrifuge/capaciteit 21 liter 63 liter 63 liter 179 liter 

Motor vermogen 0,75 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw 5,5 Kw 

Omwentelingen per minuut 186 186 186 186 

Hoogte van de machine 950 mm 1100 mm 1100 mm 1300 mm 

gewicht 120 kg 380 kg 390 kg 1100 kg 

          

Kiep/kantel functie ja ja ja ja 

Water/zeep doseersysteem ja ja ja ja 

Electrisch cabinet * ja ja ja ja 

* electrisch cabinet met o.a. frequentie geregeld toerental, timer en tachometer 
   
 

   
Centrifuges uit dikwandig PU      Opening tussen draaischijf-kop slechts 0.3mm  

 

  
  Kiep/kantel functie voor het lossen van het product 
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De standaard KSM  modellen zijn standaard uitgevoerd met doseer (water/zeep) systeem 

en Electra cabinet voorzien van o.a. tijdschakelaar, variabele snelheid en tachometer 
 

   
                    KSM 60 RVS centrifuge         Seperator/sorteermachine 
 

  
De Kocvib machines zijn geproduceerd volgens de CE norm 

Wolthuis Machines 
Samsonweg 38-40 
1523 RM Wormerveer 
Tel:075-6403133 
Fax:075-6403134 



 

 
 

Ontbraam chips 
  

      
 

Kocvib heeft een eigen R&D afdeling en meer dan 10 machines zelf staan om te kunnen 
onderzoeken welke chips en toevoeging het beste resultaat geeft met uw product. 

 
 

   
 
 
 
 
Algemene voorwaarden: 
Levertijd:  uit voorraad en anders ca. 30-45 dagen na opdracht  
Voorwaarden:  Metaalunie voorwaarden 
Garantie:  2 jaar   
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