




Är det krångligt att 

blanda 

alla tillsatser?



Söker du en mer 

kostnadseffektiv 

borrvätskelösning?



Du kan sluta 

leta!



Vi har med ProAction hittat ett smidigt sätt 

att snabbt anpassa borrvätskan till olika 

markförhållanden.

Med fördelar som:

-Mindre transport

-Små förpackningar

-Färgkodering

-Doserade säckar.

Klicka på bild 

https://youtu.be/U65PwGVLV7Q
https://youtu.be/U65PwGVLV7Q


För att möta de olika markförhållandena, har 

ProAction tagit fram en serie som hjälper dig att 

nå bästa resultat. Här följer en presentation.



EZB = Eazy Bag (säck)



Klicka på loggan

*Fungerar i kombination med ProDrill i klibbig 

lera, för att förhindra att leran fastnar på 

borrstänger, borrkronor och verktyg.

*Utmärkt viskositet , hjälper till att hålla 

temperaturen nere i lera och steniga 

markförhållanden, mjukgör mineralrikt vatten 

för att maximera prestanda tillsammans med 

andra ProAction Fluids-produkter.

*Skummar inte.  Hög skumtäthet i tankar kan 

orsaka svårigheter att blanda och kontrollera 

andra lertillsatser samt minska kontinuiteten i 

borrkaxet.

*Blandbar med Bentonit.

https://www.youtube.com/watch?v=EjabYJ39PDo
https://www.youtube.com/watch?v=EjabYJ39PDo


Klicka på loggan

*ClayLock – Tillsats för svällande leriga 

förhållanden, hjälper till att minska svällningen av 

lera.

*Ökar produktiviteten genom att minska 
motståndet.

*Öka utflödet av material ur borrhålet. 

*Håller borrstänger och verktyg rena.

*Kan blandas med ProDyne. Ej Bentonit

https://www.youtube.com/watch?v=ElkRFkUHPds
https://www.youtube.com/watch?v=ElkRFkUHPds


*ProDrill är en egen blandning av polymerer som är 

speciellt formulerade för att snabbt sprida sig och blandas 

fullständigt i vatten.

*ProDrill – Reducerar friktion, stabiliserar borrhål och ökar 

viskositeten.

*Produkten minskar i viskositet vid pumpning för att återfå 

stabilitet när det kommer ut i borrhålet. Denna egenskap 

gör det enkelt att pumpa samtidigt som det underlättar 

transporten av material ut ur borrhålet.

*Mycket effektiv vid leriga förhållanden, smörjer 

borrstängerna och borrhålet 

*Utmärkt basvätska för komplexa markförhållanden – helt 
enkelt den bästa totala tilläggsprodukten på marknaden.



Klicka på loggan

*GeoSweepHD - Förhindrar vätskeförlust i jord och 

löst blandmaterial, självständig polymerblandning, 

100% kiseldioxidfri med neutralt pH.

*En enkel tillsats som ökar gelstyrka och ger 

filtreringskontroll.

*GeoSweep HD ™ är kompatibel med PAF HDD-

produktlinje: ProDrill ™ - ProDyne ™ - ClayLock ™  

och BoreShield ™ 

*Användas för att modifiera viskositeten och 

ytterligare förbättra filtreringskontrollen i en mängd 

olika situationer, men är mest lämplig i sand, sten 

och mycket lösa jordförhållanden.

https://youtu.be/SJS4PJMlUHc
https://youtu.be/SJS4PJMlUHc


*ProVisXP är en biopolymerblandning som ökar 

gelstyrkan och filtreringen med minimal 

påverkan på viskositeten.

*Blandas med Bentonit eller ProAction

GeoSweepHD

*Kostnadseffektiv då den ersätter blandningar 

som kräver mycket bentonit utan att påverka 

pumpeffekten. 

(1 påse ProVisXP ökar gelstyrkan med 60% 

vilket motsvarar 45kg bentonit).



*PolyCap - Motverkar/minskar svällande lera.

*Polymerbaserad som absorberas i lera.

*Kapslar in leran och förhindrar 

genomträngning av vatten.

*100% kompatibel med alla ProAction-

produkter. Och kan adderas när som den 

behövs.

*Kostnadseffektiv då den blandas med 

ClayLock när behov finns.



*DrillClean – Tankrengöring. Kan även 

användas som rengöring för borrstänger och 

verktyg. Får ej spolas i avloppsbrunn.

*Kan användas för att ”spara” en färdig 

ProAction-mix i 12-14 timmar.

*Kostnadseffektivt sätt att hålla god ordning 

på utrustningen.

*Effektiv mot Bentonit-rester.



*ProFoam – Skapar ett stabilt skum 

med bra bärighet.

*Låg fryspunkt

*Biologiskt nedbrytbar

*Passar utmärkt till lufthammare



Jämförelsevis kan man i 

1 kartong ta med tillräckligt mycket
borrvästkekoncentrat, för att blanda 

upp till 18 000 liter borrvätska.



ProAction Fluids

förändrar ditt sätt 

att borra. 

Testa! och bli 

imponerad.



-Markförhållandet var klistrig lera.

Första hålet kördes med Bentonit och DW AT40:n fick jobba ganska hårt.

När jag sedan skulle göra hemdraget på hål nummer två, så tänkte jag att jag skulle 

prova ProAction. Så jag blandade ProDrill och ProDyne enligt blandningstabellen. Det 

hemdraget gick fantastiskt lätt och dragkraften nära reducerades till hälften jämfört med 

Bentonit. Efter den positiva upplevelsen införskaffade jag mig hela ProAction-serien. Ska 

bli intressant att prova dem med.

”Anders på Blomstorp”

-Idag testade vi ProAction GeosweepHD

och jag är mer än nöjd med resultatet.

”Larsson på NDS”



Nu tillgängligt hos Vermeer Viking! 

Generalagent för ProAction Fluids i 

Sverige.

Välkommen att kontakta oss för 

beställning eller mer information. 

Eller kom förbi oss!



Ladda ner ProAction Fluids-

appen

för mer information.

Klicka på den Playbutik ni använder.

Prenumerera på ProAction Fluids Youtube-kanal 
för fler videos och nyheter

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.proactionfluids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.proactionfluids
https://apps.apple.com/us/app/proaction-fluids/id1480058065
https://apps.apple.com/us/app/proaction-fluids/id1480058065
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w
https://www.youtube.com/channel/UC7o0mCl5RmLS-nUC4B_RN9w


För mer information, vänligen kontakta oss!

Vermeer Viking AB 

info@vermeerviking.se

0583-75 74 75

Parkgatan 15-D 69633 Askersund

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt ändringar i specifikationer och utbud.


