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Inbouw-, bedienings- en onderhoudshandleiding 
voor 

de L-E1-102 mixer met opgebouwde elektromotor 
 
 
 

De handleiding geldt voor: 
 
-          Mixers type L-E1-102 standaard met gesloten wentellagers, optioneel met olievulling,  
           alsmede optioneel met olievulling en glijringafdichting 
 
- Mixers met doorlopende as voor aandrijving met elektromotor of trekker 
 
- Mixers zonder doorlopende as voor aandrijving, enkel met elektromotor 
 
- Motorvermogen van 5,5 kW tot 22,0 kW 
 
 
 

 
 
 
 
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de installatie gebruikt. 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik! 
 
 
Mochten er na het lezen van de bedienings-, inbouw en onderhoudshandleiding nog zaken onduidelijk 
zijn, neem dan contact op met uw BUSCHMANN dealer of direct met ons. 
 
 
Versie NL-2014.03.01 (vertaling van de Duitse versie 31.10.2013) 
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1. Algemeen 
 
 
1.1 Algemeen 
 
Het verheugt ons dat u gekozen hebt voor een BUSCHMANN mestmixer en we danken u voor het in 
ons gestelde vertrouwen. Wij wensen u een succesvol gebruik van de mestmixer toe.  
Voordat u de BUSCHMANN mestmixer in bedrijf neemt, dient u er voor te zorgen dat de 
bedieningshandleiding gelezen en begrepen is door iedereen die met deze mestmixer werkt. 
De in deze bedieningshandleiding genoemde veiligheidsinstructies zijn opgenomen om u nadrukkelijk te 
wijzen op specifieke gevaren, verbonden aan het gebruik van mestmixers. Daarnaast dienen alle 
algemene en speciale voorschriften, normen, ongevalpreventie voorschriften en de algemene regels der 
techniek in acht te worden genomen. 
 
 
 
1.2 Overige van toepassing zijnde documentatie 
 

- Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de elektromotor (zie paragraaf 6.3). 
 
 
1.3 Aanwijzing voor het gebruik van de handleiding 
 
De bedieningshandleiding moet (samen met de overige van toepassing zijnde documentatie) altijd 
binnen handbereik in de buurt van de mestmixer worden bewaard.  
 
 
1.4 Volledigheid van levering 
 
Controleer eerst of de levering compleet is. Op de afleveringsbon staan alle onderdelen vermeld die deel 
uitmaken van de levering. Eventuele reclamaties over compleetheid van de levering worden door ons 
alleen in behandeling genomen, wanneer hiervan melding is gemaakt op de door u ondertekende 
vrachtdocumenten die door de expediteur aan ons worden geretourneerd. 
 
 
1.5 Transport en opslag 
 
Het transport van de mestmixer moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Gebruik uitsluitend 
hefmiddelen die geschikt zijn voor het verplaatsen van voorwerpen met de specifieke gewichtsverdeling 
en vorm van een mixer. De mixer mag uitsluitend aan de hiervoor geschikte aanspanningspunten worden 
opgehesen of bij de ondersteuningspunten worden opgetild.  
Het apparaat mag nooit geduwd, getrokken of gekanteld worden of vallen. De mixer dient tijdens 
transport en opslag op de juiste plaatsen ondersteund te worden. Er mogen geen zware voorwerpen op de 
mixerbuis worden geplaatst. Tijdens het transport moet de mixer worden beveiligd tegen kantelen. Pas 
wanneer de mixer stabiel staat, mogen eventuele transporthulpmiddelen worden losgemaakt en 
verwijderd.  
Bij tijdelijke opslag en op de bouwplaats dienen maatregelen te worden getroffen dat de mixer niet 
(langdurig) in het vuil ligt. 
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Bij een langdurige opslag moet de mixer tegen vocht, hitte en direct zonlicht worden beschermd. De 
mixeras moet regelmatig - elke twee maanden - worden rondgedraaid opdat de contactvlakken van 
lagers en afdichtingen niet vast komen te zitten. Na een langdurige opslag moet de complete mestmixer 
en alle componenten op een goede werking worden gecontroleerd. 
 
 
2. Veiligheid 
 
 
2.1 Doelmatig gebruik 
 
De mestmixer is uitsluitend bedoeld voor het mengen en homogeniseren van vloeibare mest in open en 
gesloten mestkelders en silo’s (doelmatig gebruik). Andere toepassingen zijn uitsluitend na overleg en 
met schriftelijke toestemming van de firma Karl Buschmann Maschinenbau GmbH toegestaan. Ieder 
ander gebruik geldt als ondoelmatig. Voor alle schade als gevolg van een dergelijk ondoelmatig gebruik 
is de firma Karl Buschmann Maschinenbau GmbH niet verantwoordelijk: het risico hiervoor ligt 
uitsluitend bij de eigenaar/bediener. Tot een doelmatig gebruik hoort ook de naleving van alle door de 
fabrikant voorgeschreven bedienings-, onderhouds- en reparatievoorwaarden. 
 
 
2.2 Aanwijzingen, voorafgaand aan in gebruik name 
 
De BUSCHMANN mestmixers zijn conform de nieuwste stand van de techniek en algemeen erkende 
regels van veiligheid geconstrueerd. De inhoud van de bedienings-, inbouw- en onderhoudshandleiding 
dient als aanvulling op en niet als vervanging van algemene en speciale voorschriften en normen. 
Desondanks kunnen bij een ondeskundig gebruik letselgevaar of levensgevaar voor de gebruiker of voor 
derden ontstaan resp. kan er schade aan mestmixer en/of andere materiële zaken ontstaan.  
BUSCHMANN mestmixers mogen uitsluitend in technisch perfecte staat worden gebruikt.  
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De eigenaar van de mestmixer moet er voor in staan en op toezien dat 
 
- de mestmixer uitsluitend doelmatig wordt gebruikt (zie paragraaf 2.1) 
 
- de mestmixer uitsluitend in een technisch perfecte staat wordt gebruikt. Als er beschadigingen 

aan de mestmixer, bevestigingsdelen, afschermingen of aan de stroomtoevoerleidingen worden 
gesignaleerd, of als een veilig gebruik om andere redenen niet gewaarborgd is, moet de 
mestmixer direct buiten bedrijf worden gesteld resp. mag de mestmixer in geen geval in bedrijf 
worden genomen. Licht uw BUSCHMANN dealer hierover in. Neem ook contact op met uw 
BUSCHMANN dealer wanneer u storingen of gebreken tijdens het gebruik vaststelt of als u 
twijfelt aan het normale functioneren van de mestmixer. 

 
- de bedieningshandleiding altijd compleet en in goed leesbare staat beschikbaar is voor het 

bedieningspersoneel op de gebruikslocatie van de mestmixer. 
 
- de bedieningshandleiding bij onderhoudswerkzaamheden aan de hiermee belaste persoon 

overhandigd wordt en er op toezien dat de uitgevoerde werkzaamheden in de 
bedieningshandleiding worden genoteerd. 

 
- uitsluitend daartoe bevoegde personen de mixer bedienen en onderhouden. 
 
- deze personen de bedieningshandleiding, en met name de hierin opgenomen 

veiligheidsinstructies, gelezen en begrepen hebben en in acht nemen. Verder moeten zij 
regelmatig instructies krijgen over actuele en relevante thema’s op het gebied van veilig werken 
en bescherming van het milieu. 

 
- alle aangebrachte veiligheids- en waarschuwingsstickers niet worden verwijderd en leesbaar 

blijven. 
 
- bij het eventueel doorleveren of -verkopen van deze machine moet de bedieningshandleiding 

worden meegeleverd. Hierbij dient op de voorschriften te worden gewezen.  
 
De mestmixer mag in geen geval worden gebruikt 
 
- wanneer er onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan de mestmixer worden uitgevoerd. 
 
- wanneer er reparatiewerkzaamheden aan de kelder worden uitgevoerd. 
 
- wanneer de mestmixer beschadigd is of het vermoeden bestaat dat er tijdens gebruik schade kan 

ontstaan. 
 
- wanneer niet alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn resp. deze zich niet in een 

onberispelijke staat bevinden. 
 
- wanneer de mixerschroef niet of slechts onvolledig in de mest is ondergedompeld. Tijdens het 

mixen moet het middelpunt van de mixerschroef zich ten minste 600 mm onder het 
mestoppervlak bevinden.  
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2.3 Bevoegde bedieners 
 
De montage, het onderhoud en het gebruik mag uitsluitend in opdracht worden gegeven aan personen 
(minimum leeftijd 18 jaar) die hiervoor gekwalificeerd zijn en deze handleiding voor montage en 
gebruik en met name de opgenomen veiligheidsvoorschriften nauwkeurig naleven en begrepen hebben. 
Bedieners moeten verder regelmatig instructies krijgen over actuele en relevante thema’s op het gebied 
van veilig werken en bescherming van het milieu. Personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of 
medicijnen, mogen de mestmixer niet transporteren, plaatsen, in bedrijf nemen, bedienen en 
onderhouden.  
De bediener is binnen het werkbereik van het apparaat verantwoordelijk voor derden. Dit geldt ook voor 
de veiligheid van dieren die zich in de gevarenzone bevinden. Wanneer men zich niet aan de 
veiligheidsinstructies houdt, kan dit het verlies van aanspraken op schadevergoeding tot gevolg hebben. 
Dit is in uw eigen belang, omdat u bij een gevolgschade die ontstaan is door fouten in de bediening of 
het onderhoud iedere aanspraak op garantie verliest. 
 
2.4 Speciale veiligheidsvoorschriften 
 
Voorafgaand aan het gebruik van de mestmixer moet de bediener nagaan of er zich geen schadelijke 
voorwerpen, zoals hout, ijzer, beton, kabels, folie, etc. in de mest bevinden. Het gevaar van beschadiging 
van de mixerschroef, lekkages of breuk van de aandrijfas is aanwezig. Bij storingen moet de mestmixer 
direct buiten bedrijf worden gesteld. 
 
2.5 Gevaren in verband met het gebruik van accessoires 
 
Neem zorgvuldig de bedieningshandleiding en de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant in acht van 
optioneel gemonteerde machineonderdelen, zoals aftakas, elektrische installaties, etc.  
 
 
2.6 Veiligheidsinstructies voor gebruik en onderhouds-, inspectie- en montagewerkzaamheden 
 
Veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht voor de veiligheid van de bediener en mogen in geen geval 
worden gewijzigd of verwijderd. Wanneer deze onderdelen defect of niet meer aanwezig zijn, moeten 
deze terstond worden vervangen. 
 
De mestmixer mag pas in bedrijf worden gesteld, nadat de mixerschroef volledig in de mest is 
gedompeld. Tijdens het mixen moet het middelpunt van de mixerschroef zich ten minste 600 mm onder 
het mestoppervlak bevinden. Als de mixerschroef minder diep in de mest is gedompeld, zuigt deze grote 
hoeveelheden lucht aan en kan deze niet op volledige capaciteit werken resp. kan de onderste lagering 
als gevolg van onvoldoende koeling onherstelbaar beschadigd geraken. Controleer verder of de 
mixerschroef een voldoende grote veilige afstand heeft ten opzichte van bodem, wanden, steunen, etc. 
 
Onderhouds-, inspectie en montagewerkzaamheden mogen uitsluitend bij een stilstaande installatie 
worden uitgevoerd en moeten worden beveiligd tegen een onbedoeld “opnieuw in bedrijf stellen”. Bij 
mixers met elektromotor aandrijving moet conform EN, NEN en/of VDE voorschriften in de directe 
nabijheid van de elektromotor een reparatie- en noodstopschakelaar worden gemonteerd. 
Tijdens het mestmixen met de trekker mogen er zich geen personen in de gevarenzone tussen de mixer 
en de trekker bevinden. Zet de trekker vast om wegrollen tijdens het mestmixen te voorkomen. 
Putopeningen en mestsilo’s moeten zodanig afgeschermd zijn dat er geen personen of dieren in kunnen 
vallen. 
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2.7 Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de elektrische installatie 
 
Werkzaamheden aan de elektrische installatie, mogen alleen door een bevoegd elektromonteur worden 
uitgevoerd. 
Ook de aarding van de mestmixer mag uitsluitend door een bevoegd elektromonteur worden aangelegd. 
 
2.8 Gevaar door gassen uit mest 
 
Ben ervan bewust dat gassen uit mest onberekenbaar en levensgevaarlijk kunnen zijn. Door het mixen 
kunnen er zeer giftige, brandbare en explosieve gassen (ammoniak, zwavelwaterstof, kooldioxide en 
methaan) vrij komen. In het bijzonder wanneer korstlagen breken op mest die gedurende langere tijd 
onaangeroerd in kelder of silo is opgeslagen. Bij opslag en in het bijzonder bij het mixen van mest moet 
worden gezorgd voor een goede ventilatie en moet worden voorkomen dat mestgassen tot schade en/of 
gevaarlijke situaties leiden. Wanneer de ventilatie ontoereikend is, moeten geschikte preventieve 
maatregelen worden getroffen. De bediener moet met een ademhalingsmasker werken. Alle andere 
personen en dieren mogen in geen geval in de gevarenzone verblijven. Voor een veilige omgang met 
mest wordt verder verwezen naar “Unfallverhütungsvorschrift Güllelagerung, Gruben, Kanäle und 
Brunnen (VSG 2.8) van de Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft“ - 
http://ew.bgetem.de/praevention/vsg28.pdf 
 
 
2.9 Waarschuwingsstickers en hun betekenis 
 
 
        Lees vóór de              
        inbedrijfstelling             
              de handleiding voor                          
        het gebruik en de            
        veiligheidsinstructies.         
             
               
                 
 
 
 
 
2.10 Gevaar voor schade aan het milieu 
 
Voorkom dat er smeermiddelen of olie in de bodem, het water of de riolering terechtkomen. Verwijder 
resten smeermiddelen en afgewerkte olie alsmede hiermee verontreinigd fust en doeken altijd volgens de 
voorschriften. Nadat de installatie definitief buiten bedrijf is gesteld, moet de mestmixer overeenkomstig 
de algemene wettelijke bepalingen worden gesloopt en/of afgevoerd. 
 

 
 

Componenten van de machine mogen 
pas worden aangeraakt nadat de  
machine volledig tot stilstand 
gekomen is. 

  
Voor reparatie-, onderhoud- of 
reinigingswerkzaamheden  
hoofdschakelaar uitschakelen en 
vergrendelen. 
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3. Montage en inbouw 
 
 
3.1. Montage en inbouw 
 
De mestmixer wordt hoofdzakelijk in mestkelders ingebouwd.  
De inbouw van de mestmixer in het inbouwkozijn en de afsteuning op de geleiderails, moet 
spanningsvrij plaatsvinden. Wanneer de mestmixer onder spanning is ingebouwd, treden er afhankelijk 
van de mate van spanning en bedrijfstijd, vermoeiingsverschijnselen op in mixerbuis, aandrijfas en de 
lagering. Zie voor de exacte inbouwmaten de BUSCHMANN catalogus en/of de montagehandleiding 
voor het inbouwkozijn. 
 
 
3.2 Elektrische aansluitingen tot stand brengen 
 
De elektrische aansluiting moet door een deskundige elektromonteur volgens de geldende veiligheids- 
en ongevalpreventievoorschriften worden verricht. Bij de installatie moeten geschikte 
schroefverbindingen, die passen bij de gebruikte aansluitkabels, worden gebruikt. Niet benodigde 
schroefverbindingen resp. kabelinvoeren in de klemmenkast moeten op deskundige wijze worden 
afgeschermd en afgesloten. De motor moet door middel van een motorbeveiligingsschakelaar worden 
beveiligd. Door middel van potentiaalvereffening moet worden gewaarborgd dat er tussen de 
behuizingen van de diverse bedrijfsmiddelen geen verschillende aardingsspanningen en zwerfstromen 
aanwezig zijn. 
Om de service-intervallen te kunnen bepalen, dienen er op locatie bedrijfsurentellers te worden 
geïnstalleerd. 
 
 
4. Bediening, onderhoud en reparatie 
 
 
4.1 Algemene opmerkingen met betrekking tot het gebruik 
 
De machine mag uitsluitend door personen bediend, onderhouden en gerepareerd worden die hiertoe 
bevoegd, met de uit te voeren werkzaamheden vertrouwd en over de daarmee gepaard gaande risico’s 
geïnstrueerd zijn. De bediener dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Hij moet bovendien de 
bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen. (hiervoor draagt de eigenaar de 
verantwoordelijkheid). 
De bediener is verantwoordelijk voor zowel mensen als dieren die zich in het werkbereik en de 
gevarenzone van de mestmixer bevinden. Alle voorschriften ter voorkoming van ongevallen en andere 
algemeen erkende regels op het gebied van veiligheid en ARBO, dienen te worden nageleefd. 
 
Voor een probleemloze werking van het slalomsysteem moeten de volgende punten in acht worden 
genomen: 
De mestmixer moet met de twee steunconsoles vast op de geleiderail worden gemonteerd. De geleiderail 
moet met een ophangsteun aan de kelderwand worden bevestigd. Vóór het in gebruik nemen van de stal 
is het raadzaam de mestkanalen met ca. 10 tot 20 cm gier of water te vullen: hierdoor wordt het 
vastkleven van mest op de droge kanaalondergrond voorkomen.  
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Het slalomsysteem vereist dat de mest regelmatig wordt gemixt. Aanbevolen wordt de installatie 
dagelijks zolang in te schakelen dat de gehele kelderinhoud 1 à 2 keer circuleert. De mest moet, ook met 
wat dagelijks wordt toegevoerd, vloeibaar blijven om effectief te kunnen mixen. Wanneer dit niet (meer) 
het geval is, dient de mest te worden verdund.  
 
 
4.2 Besturing en reparatieschakelaar 
 
De mestmixer wordt aangesloten op een externe schakelkast. Deze is niet inbegrepen in de levering van 
de BUSCHMANN mestmixer met opgebouwde elektromotor. De externe schakelkast moet voorzien zijn 
van een NOODSTOP-knop waarmee de mestmixer onmiddellijk kan worden gestopt en de elektromotor 
spanningsvrij wordt gemaakt (alle fasen zonder spanning). 
 
In de onmiddellijke nabijheid van de mestmixer moet een reparatieschakelaar (afsluitbaar) in de 
stroomkabel naar de motor worden geplaatst, zodat tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de 
mestmixer buiten bedrijf kan worden gesteld. De schakelaar moet door middel van een hangslot worden 
beveiligd (verwijder de sleutel); bovendien moet de reparatieschakelaar van een waarschuwingssticker 
worden voorzien. 
 
 
4.3 Voorafgaand aan eerste gebruik 
 
Maak uzelf goed vertrouwd met 
 
- het bedienings- en besturingssysteem van de mestmixer 
 
- de werkwijze van de mestmixer 
 
- de veiligheidsvoorzieningen van de mestmixer 
 
 
4.4 Algemeen over bediening 
 
- De mestmixer mag in geen geval in een omgeving met explosiegevaar worden gebruikt! 
 
- De mixer mag slechts kortstondig (<10 sec.) niet-ondergedompeld (droog) draaien. Dit om de 

draairichting te kunnen controleren. 
 
- Controleer of de elektromotor voldoende gekoeld wordt; de aanzuig- en uitblaasopeningen van 

de elektromotor moeten afgeschermd worden tegen verstoppingen en grof stof. 
 
- Tijdens het mixen moet het middelpunt van de mixerschroef zich ten minste 600 mm onder het 

mestoppervlak bevinden. Als de mixerschroef minder diep in de mest is gedompeld, zuigt deze 
grote hoeveelheden lucht aan en kan deze niet op volledige capaciteit werken resp. kan de 
onderste lagering als gevolg van onvoldoende koeling onherstelbaar beschadigd geraken. 
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- Lichte trillingen tijdens normaal bedrijf van de mestmixer (trillingssterkte kleiner dan 3,5 

mm/s2), zijn onbezwaarlijk. Waak ervoor dat er tijdens bedrijf geen resonantietrillingen aan de 
mestmixer ontstaan. Mochten deze alsnog ontstaan, dan moet het toerental van de mixerschroef 
onmiddellijk worden aangepast. 

 

- Mochten er tijdens het mestmixen veranderingen optreden in vergelijking met normaal bedrijf, 
bijv. een verhoogde temperatuur van elektromotor en/of mixerbuis, toenemend lawaai, versterkte 
trillingen, enz., dan moet bij twijfel de mestmixer worden uitgeschakeld en op beschadigingen 
worden gecontroleerd. 

 

- De mixerschroef mag nooit geblokkeerd worden door ‘vaste’ bestanddelen zoals bijv. een 
opgestuwde drijflaag.  
 

- Tijdens het gebruik van de mestmixer met elektromotor moet erop worden gelet dat er bij elektro 
aandrijving géén aftakas op de aftakasstomp is opgestoken en dat de afscherming van de 
aftakasstomp is aangebracht. De motor moet bij voorkeur via een zachte start (softstart) op het 
bedrijfstoerental worden gebracht. Hetzelfde geldt voor het uitlopen (uitloopfunctie van de 
softstart). De elektromotor moet voldoende geventileerd worden. Wanneer hiervoor de lucht 
rechtstreeks vanuit mestkelder of vanaf het oppervlak van de mestsilo wordt aangezogen, zal dit 
leiden tot verhoogde corrosie en slijtage van de elektromotor. 

 

- Bij aandrijving van de mestmixer via de aftakas moet de elektromotor mechanisch worden 
losgekoppeld door de V-riemen te verwijderen. Wanneer de elektromotor niet wordt 
losgekoppeld, draait deze tijdens het mestmixen mee (zeer hoog toerental!) en werkt daarbij als 
generator. Hierbij bestaat het gevaar dat de elektromotor doorbrandt. Tijdens het mestmixen met 
de trekker mogen er zich geen personen in de gevarenzone tussen de mixer en de trekker 
bevinden. Zet de trekker vast om wegrollen tijdens het mestmixen te voorkomen; dit om 
gevaarlijke situaties en beschadiging aan aftakas en mestmixer te voorkomen. 

 

- Nimmer mogen er aan een mestmixer met opgebouwde elektromotor veiligheidsvoorzieningen 
en afschermingen ontbreken of worden verwijderd, zowel tijdens bedrijf als tijdens stilstand. 

 
4.5 Algemeen over onderhoud 
 

- De in de bedieningshandleiding voorgeschreven inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 
moeten, met in achtneming van de voorgeschreven intervallen, worden uitgevoerd. 

 

- Alle bewegende onderdelen zijn onderhevig aan slijtage. De mate van slijtage is sterk afhankelijk 
van looptijd en belasting van de mestmixer en van specifieke bedrijfsomstandigheden. De uit te 
voeren inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten in de daartoe voorgeschreven 
intervallen worden uitgevoerd. Vanwege specifieke/extreme bedrijfsomstandigheden kan het 
voorkomen dat hiervan afgeweken moet worden. In die gevallen zullen inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden frequenter moeten plaatsvinden en dient een aangepast 
onderhoudsschema te worden opgesteld. 

 

- Sporadisch kan er bij vast geïnstalleerde mestmixers een verhoogde slijtage aan mixerschroef en 
mixerframe en/of plaatselijke extreme roestvorming optreden. Deze verschijnselen zijn meestal 
het gevolg van zwerfstromen (aardingsspanningen / foutieve aarding) of elektrochemische 
reacties. Neem in geval van extreme slijtage contact op met uw lokale BUSCHMANN dealer. 

 

- Voorafgaand aan elke nieuwe inbedrijfstelling moet de mixer op mogelijke beschadigingen 
worden gecontroleerd. 
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4.6.1 Dagelijkse inspectiewerkzaamheden 
 

Uit te voeren taak Opmerking 
Visuele controle op gebreken Laat eventuele gebreken door een ter zake 

kundige verhelpen 
Controle op normaal functioneren van de mestmixer 
(geluiden, trillingen etc.) 

Laat eventuele gebreken door een ter zake 
kundige verhelpen 

Globale inspectie op aanwezigheid van alle 
afschermingen en veiligheidsvoorzieningen en staat 
van de bekabeling en elektrische aansluitingen. 

Laat eventuele gebreken door een ter zake 
kundige verhelpen 

 
 
4.6.2 Wekelijkse onderhoudswerkzaamheden 
 

Uit te voeren taak Opmerking 
Visuele controle op gebreken Laat eventuele gebreken door een ter zake 

kundige verhelpen 
Afdichtingsringen bij de onderste lagers smeren. 
(Type L-E1-102 standaard zonder olievulling) 

Smeernippel is via de naaf van de 
mixerschroef toegankelijk 

Controleer het oliepeil (alleen bij type L-E1-102 met 
olievulling) 

Vul, indien nodig, olie bij 

Controleer de spanning van de V-riemen Span de V-riemen, indien nodig, bij  
(zie paragraaf 4.11) 

 
 
4.6.3 Halfjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden 
 

Uit te voeren taak Opmerking 
Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten. Trek schroefverbindingen, indien nodig, 

na (zie paragraaf 4.14) 
Olie verversen (alleen bij type L-E1-102 met 
olievulling) 

Ververs olie (zie paragraaf 4.10) 

 
 
4.6.4 Onderhoudswerkzaamheden, minimaal om de 1.000 bedrijfsuren 
 

Uit te voeren taak Opmerking 
Olie verversen (alleen bij typ L-E1-102 met 
olievulling) 

Ververs olie (zie paragraaf 4.10) 

Vervangen van asafdicht- en loopringen Door professioneel bedrijf 
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4.7 Algemeen over reparaties 
 

- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door 
daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd.  

 

- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de mestmixer mogen uitsluitend door deskundige 
bedrijven of door de firma BUSCHMANN geautoriseerde bedrijven worden uitgevoerd. 

 

- Ga nooit zelf aan de slag met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de mestmixer 
in de mestkelder. Wanneer dit toch moet gebeuren, besteedt dit altijd uit aan daarin 
gespecialiseerde bedrijven. Alleen zij beschikken over voldoende expertise en uitrustingen om 
werkzaamheden in levensgevaarlijke situaties (aanwezigheid van giftige gassen en 
explosiegevaar) op een verantwoorde wijze uit te voeren.  

 

- Controleer aan het eind van alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (nogmaals) of alle 
schroefverbindingen waaraan gewerkt werd, weer goed zijn vastgezet. 

 

- Controleer of alle tijdens de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verwijderde 
veiligheidsvoorzieningen en afschermingen weer correct zijn teruggeplaatst. 

 

- Controleer of alle gebruikte gereedschappen, machines en andere benodigdheden weer uit de 
directe omgeving van de mestmixer zijn verwijderd. 

 

- Controleer na afloop van de onderhoudswerkzaamheden of alle veiligheidsvoorzieningen weer 
probleemloos werken. 

 

- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten in een protocol worden vastgelegd en bij eventuele 
garantieclaims worden overlegd. 

 
Wijzigingen aan en ombouw van de machine op eigen initiatief zijn uit veiligheidsoverwegingen 
verboden, leiden tot het vervallen van de garantie en sluiten aansprakelijkheid van de fabrikant voor 
hieruit resulterende schade uit (de verstrekte EG-conformiteitsverklaring geldt niet voor de aangepaste 
installatie).  
Bij gebruik van niet originele (reserve)onderdelen is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit 
voortvloeiende gevolgen en eventuele schade. Tevens kunnen eventuele latere garantie aanspraken door 
dit gebruik op de (gehele) installatie komen te vervallen.  
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4.8 Technische gegevens 

 
 
- De mestmixer met opgebouwde elektromotor (plus besturingskast) heeft voor bedrijf een 

voedingsspanning 400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding en randaarde nodig.  
De eigenaar dient ervoor te zorgen dat een stroomtoevoerleiding met voldoende capaciteit door een 
deskundige, bevoegde elektromonteur wordt aangelegd.  

 
- De mestmixer werkt onafhankelijk van de draairichting. Bij normaal bedrijf (stuwend) drukt de 

mixerschroef de mest bij de mixer vandaan. Hierbij is de draairichting van de mixerschroef linksom. 
 
4.9 Oliepeil controleren (alleen bij mixers met olievulling) 
 
De standaard mestmixer type L-E1-102 wordt met gesloten wentellagers, zonder olievulling, gebruikt. 
 
Voor mestmixers van het type L-E1-102 met de extra optie olievulling resp. olievulling met 
glijringafdichting geldt: 
Wanneer de mestmixer horizontaal is ingebouwd, moet de vuldop worden losgedraaid om het oliepeil te 
kunnen controleren. De complete as in de buis moet geheel met olie bedekt zijn.  
Wanneer de mestmixer onder een helling is ingebouwd, dan dient er een olie-expansievat gemonteerd te 
worden. Dit vat moet hoger aangebracht worden dan het hoogste punt van de mixer. Het oliepeil kan via 
het peilglas gecontroleerd worden of van buitenaf zichtbaar in het expansievat, waarbij 1/3 van het vat 
met olie gevuld moet zijn. Wanneer er onvoldoende olie in de buis dan wel in het expansievat aanwezig 
is, moet er olie van het type SAE 20 of W 20 tot aan de bovengenoemde hoogte bijgevuld worden.  
De mixer mag in geen geval droog lopen. 
 

Elektromotor SM 3-fase asynchroonmotoren 
Vermogen 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW 
Inschakelverhouding 100% (max. 6 start- / stopcycli per uur) 
Type aanduiding 132 S4 132 M4 160 M4 160 L4 180 M4 180 L4 
Voedingsfrequentie 50 Hz 
Voedingsspanning 400 / 690 Volt 
Isolatieklasse F 
Beschermingsgraad IP 55 
Nominale stroomsterkte 11,4 A 15,2 A 22,5 A 29,9 A 36,5 A 42,5 A 
Motortoerental 1450 omw./min. 
Diam. mixerschroef 
mm) 

360 druk 380 druk 400 druk 420 druk 440 druk 460 druk 

Aantal V-riemen 3 stuks 3 stuks 4 stuks 5 stuks 5 stuks 6 stuks 
V-riem SPA 1.250 
V-riemschijf op motor 
Taper bus  

SPA 100/3 SPA 100/3 SPA 100/4 SPA 100/5 SPA 100/5 SPA 100/6 
1610-38 1615-42 Boorgat Ø48 

V-riemschijf op mixer 
Taper bus 

SPA 280/3 
2517-35 

SPA 280/3 
2517-35 

SPA 280/4 
3020-35 

SPA 280/5 
3535-35 

SPA 280/5 
3535-35 

SPA 280/6 
3535-35 

Toerental mixerschroef 516 omw./min. 
Max. toerental 
mixerschroef 

1000 omw./min. 

Omgevingstemp. -5 tot +40 °C (niet in de zon opslaan) 
Geluidsniveau < 80 dB (A) 
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4.10 Vervangen van de olie in de mixerbuis 
 
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en externe invloeden (luchtvochtigheid, temperatuur etc.) 
kan het nodig zijn dat er vaker een olieverversing moet plaatsvinden dan in het onderhoudsschema 
vastgelegd, zie par. 4.6.3 en verder. Om de noodzaak van een extra olieverversing exact te kunnen 
bepalen, moet een oliemonster worden genomen en geanalyseerd. 
Om de olie te kunnen verversen moet de mestmixer in een werkplaatsomgeving gebracht worden waar 
op verantwoorde wijze de olie – via de vulplug opening - uit de mixerbuis verwijderd kan worden. 
Vervolgens moet de mestmixer weer met SAE 20 of W 20 olie worden gevuld. Zie voor de exacte 
vulhoogte paragraaf 4.9. 
 
 
4.11 V-riemspanning 
 
De V-riemen moeten ca. 30 minuten na de eerste inbedrijfstelling voor het eerst worden nagespannen. 
Vervolgens moeten ze na ca. 20 bedrijfsuren worden gecontroleerd en eventueel nogmaals worden 
nagespannen. 
Wanneer er nieuwe riemen worden gemonteerd, moeten ze allemaal worden vervangen. De riemen 
moeten van dezelfde fabrikant afkomstig zijn en hetzelfde productienummer hebben (een compatibele 
set vormen). Dit is zeer belangrijk! Alleen een zelfde productienummer garandeert dat de V-riemen 
exact dezelfde riemlengte hebben. Als V-riemen uit verschillende productieseries worden gebruikt, 
zullen de V-riemen niet gelijkmatig belast worden en zal de set V-riemen daardoor versneld verslijten.  
Na ca. 6 tot 8 sets V-riemen is gewoonlijk ook het profiel van de V-snaarschijven versleten (afhankelijk 
van belasting, corrosie, enz.) en moeten deze worden gecontroleerd en eventueel vervangen.  
 
V-riemspanning: 
 

V-riem SPA 1.250 
Testkracht (indrukkracht) 50 N 
Indrukdiepte 12mm 
Indrukdiepte bij eerste montage 11mm 

 
De in de tabel genoemde waarden moeten altijd worden aangehouden. Wanneer hiervan wordt 
afgeweken en daardoor met een te hoge of te lage V-riemspanning wordt gewerkt, kunnen reeds na korte 
tijd de voorste lagering en de afdichtingen onherstelbaar worden beschadigd. Lekkages en asbreuk 
kunnen dan het gevolg zijn. 
 
 
4.12 Corrosie als gevolg van ‘ongewenste stoffen’ in de mest 
 
De PH-waarde van mest ligt normaal gesproken in het neutrale bereik bij 7,0. Wanneer echter 
reinigingsmiddelen uit de melkinstallatie, melk, voedingssupplementen met kopersulfaat, perssappen en 
percolaat, kunstmest, klauwdesinfectiemiddelen, betonadditieven, zuren en/of logen in de mest 
terechtkomen, verandert de PH-waarde en zal de zinklaag op de mestmixer al na korte tijd aangetast 
worden. Het is evident dat deze stoffen niet in mest thuishoren. Schade aan de mestmixer als gevolg van 
een significant afwijkende pH van de mest, valt onder geen enkele garantie. Als bovengenoemde stoffen 
zich toch in de mest bevinden, neem dan contact met ons op. 
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4.13 Instructies voor het gebruik van de aftakas 
 
Bij aandrijving van de mestmixer via de aftakas moet de elektromotor mechanisch worden 
losgekoppeld door de V-riemen te verwijderen. Wanneer de elektromotor niet wordt losgekoppeld, 
draait deze tijdens het mestmixen mee (zeer hoog toerental!) en werkt daarbij als generator. Hierbij 
bestaat het gevaar dat de elektromotor doorbrandt. Tijdens het mestmixen met de trekker mogen er zich 
geen personen in de gevarenzone tussen de mixer en de trekker bevinden. Zet de trekker vast om 
wegrollen tijdens het mestmixen te voorkomen; dit om gevaarlijke situaties en beschadiging aan aftakas 
en mestmixer te voorkomen. 
 
Vanwege de grote verscheidenheid aan aansluitmaten van trekkers, moet de lengte van de aftakas voor 
elke trekker apart worden aangepast. Raadpleeg voor het aanpassen van de aftakas de bedienings- en 
onderhoudshandleiding van de fabrikant van uw aftakas. Afhankelijk van de opstellingshoek tussen 
trekker en mestmixer, kan eventueel een standaard aftakas worden gebruikt. Let er tijdens het mixen 
altijd op, dat beide kruiskoppelingen zich onder dezelfde hoek bevinden. Indien nodig moet de trekker 
anders ten opzichte van de mestmixer worden uitgelijnd. Als beide knikpunten een verschillende hoek 
hebben, draait de mestmixer zeer onrustig en kan er materiaalvermoeidheid ontstaan aan trekker, aftakas 
of de mestmixer. Neem in elk geval de informatie van de fabrikant van de aftakas in acht (gekozen hoek, 
toerental en max. overbrengbaar vermogen). 
Als beide kruiskoppelingen niet onder dezelfde hoek geplaatst kunnen worden of wanneer de gekozen 
hoeken (te) groot zijn, moet een tweezijdige groothoek aftakas toegepast worden.  
Let op! Vanwege grote torsiekrachten op de groothoek koppelingen en het langdurig draaien in een 
stand, moeten de groothoek koppelingen met korte tussenperiodes worden gesmeerd. 
 
Neem altijd de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de aftakas in acht. 
 
4.14 Aanhaalmomenten voor bouten 
 
De tabel bevat richtwaarden voor aanhaalmomenten van verschillende schroeven en moeren conform  
DIN 912, DIN 931, DIN 933, DIN 934, ISO 4014, ISO 4017, ISO 4032 en ISO 4762. 
Wanneer de schroefdraad en de oplegvlakken met vloeibaar borgmiddel (Loctite) worden ingesmeerd, 
kunt u bij de wrijvingswaarden uitgaan van een gesmeerde schroefverbinding. 
 

 Bouten RVS 
A2 / A4 gesmeerd 

Bouten 
4.6 gesmeerd

Bouten 
8.8 gesmeerd

M   6   10,4 Nm     2,6 Nm     8,5 Nm 
M   8   21,5 Nm     6,2 Nm   20,0 Nm 
M   10   44,0 Nm   12,6 Nm   40,0 Nm 
M   12   70,0 Nm   21,5 Nm   68,8 Nm 
M   16 173,0 Nm   52,6 Nm 170,4 Nm 
M   20 370,0 Nm 100,0 Nm 344,0 Nm 
M   24 570,0 Nm 174,0 Nm 590,0 Nm 

 
 
4.15 Mogelijke storingen en oplossingen 
 
Wanneer er storingen optreden tijdens bedrijf, moet ter zake kundig personeel worden ingezet om deze 
te verhelpen. 
Bedieners moeten hun leidinggevenden en/of eigenaar van de installatie informeren over alle storingen. 
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De mixerprestatie is 
onder de maat. 
Onvoldoende 
menging. 

De mixerschroef heeft de 
verkeerde draairichting 

Laat de draairichting van de motor 
corrigeren 

De te mengen mest is te dik Verdun de mest (voeg water toe) 
De mixerschroef is versleten Vervang de mixerschroef 
De draaitijden zijn te kort, de 
pauzes te lang 

Vaker en langer mixen 

De mixerschroef wordt door 
vreemde voorwerpen geblokkeerd, 
afgeremd en/of verbogen 

Verwijder alle vreemde voorwerpen, 
vervang eventueel de mixerschroef 

De mixerschroef wordt door 
aangezogen materialen (drijflaag) 
geblokkeerd. De mestmixer draait 
onrustig 

Beoordeel de samenstelling van de 
aangezogen mest. Eventueel verdunnen 
met water. Verwijder resten vaste 
drijflaag van de mixerschroef. 

Geen menging De mixerschroef is losgeraakt 
danwel beschadigd. 

Controleer de bevestiging van de 
mixerschroef. Vervang de mixerschroef 
bij grove beschadigingen  

De mixer loopt 
onrustig 

De mixerschroef is beschadigd Vervang de mixerschroef. Controleer de 
afstanden ten opzichte van het 
mixerframe 

Kogel- en/of kegelrollagers defect Voorzie de mixer van nieuwe lagers en 
afdichtingen of vervang de complete 
mixerbuis met as en lageringen. 

De motor draait niet Motor defect Motor vervangen 
De motorbeveiligingsschakelaar is 
geactiveerd 

Schakel de motorbeveiligingsschakelaar 
weer in nadat de oorzaak van de storing 
opgeheven is 

De noodstopknop is ingedrukt Neem de mixer weer in bedrijf nadat het 
probleem opgelost is 

De reparatieschakelaar is in 
gebruik 

Na afronding van de reparatie en 
vrijgave kan de mestmixer weer in 
bedrijf worden gesteld. 

Problemen in de elektrische 
besturing of  aansluiting 

Laat de besturing resp. elektrische 
aansluiting repareren 

De motor bromt Er ontbreekt een fase Laat de besturing resp. elektrische 
aansluiting repareren  

Motor doorgebrand Motorbeveiligingsschakelaar is 
niet of verkeerd aangesloten en/of  
verkeerd ingesteld 

Vervang de motor. 
Sluit de motorbeveiligingsschakelaar 
correct aan cq. laat deze correct instellen 

Motor overbelast Mixerbuis verbogen Vervang de mixerbuis, compleet met as 
en lageringen 

De voedingsspanning tijdens 
bedrijf is te laag 

Laat de aansluitkabel (diameter en 
lengte) door een ter zake kundige 
controleren en aanpassen 

De te mengen mest is te dik Verdun de mest (voeg water toe) 
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Ongebruikelijke 
bedrijfsgeluiden 
 

Te weinig vloeistof in de kelder Wacht met mestmixen totdat het 
minimum vloeistofniveau in de kelder is 
bereikt (zie paragraaf 4.4) 

Losse, trillende onderdelen  Trek alle bouten en moeren na 
De as van de mixer is gebroken Vervang de as van de mixer en alle 

lagers en afdichtingen. Controleer de 
mixerbuis op eventuele verbuigingen 

De lagerspeling is te groot of de 
lagers zijn defect 

Stel de lagerspeling opnieuw in.  
Vervang defecte lagers en afdichtingen 

De levensduur van de afdichting is 
overschreden 

Vervang de afdichtingen door nieuwe 

 
 
5. Aansprakelijkheid en garantie 
 
5.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant 
 
De Algemene Handelsvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH zijn van toepassing: 
deze sturen wij u desgewenst toe. 
 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor alle schade die door een ondeskundig transport en ondeskundige 
bediening van de mestmixer alsook door het veronachtzamen van de veiligheidsvoorschriften en de 
bedieningshandleiding ontstaat.  
 
Kosten voor aanpassingen aan de machine resp. een afwijkende functionaliteit van de machine als 
gevolg van bijzondere gebruiksomstandigheden, zijn niet voor rekening van de fabrikant. 
 
Wij dragen de kosten van een door de eigenaar of door derden uitgevoerde reparatiekosten uitsluitend, 
wanneer wij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben verleend. 
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5.2 Garantiebepalingen 
 
De fabrikant verleent op het apparaat conform de onderstaande voorwaarden een garantie van 1 jaar 
vanaf de leverdatum: 
 
- Inachtneming van alle instructies, aanwijzingen en voorschriften in de bedieningshandleiding 
 door de bediener van het apparaat. 
 
- Regelmatig onderhoud conform de voorschriften in paragraaf 4.5 t/m 4.7. 
 
- Naleving van de verplichting tot overdracht van de bedieningshandleiding door de eigenaar van 

het apparaat. 
 
- Garantieclaims moeten binnen acht dagen schriftelijk bij de fabrikant worden ingediend.  
 Dit kan ook via de dealer gebeuren. 
 
- De garantie heeft betrekking op reparatie of vervanging van defecte onderdelen.  

Het besluit of er reparatie dan wel vervanging plaatsvindt, ligt bij de fabrikant. 
 
- De kosten van een door de eigenaar of door derden uitgevoerde reparatie zijn uitsluitend voor 

rekening van de fabrikant, wanneer wij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben 
verleend.  

 
- Op initiatief van de fabrikant kan reparatie door een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats / 

dealer worden uitgevoerd. Vergoeding voor loonkosten vindt plaats op basis van door de 
fabrikant bepaalde tarieven. 

 
- Vrachtkosten voor leveringen van reserveonderdelen zijn voor rekening van de ontvanger. 
 
- Defecte onderdelen moeten voor controledoeleinden franco naar de fabrikant worden 
 geretourneerd. 
 
- Normale slijtage aan aftakas, aandrijfas, mixerschroef, afdichtingen en lagers, valt buiten de 

garantie. 
 
- Niet onder de garantie vallen arbeidsuren, reis- resp. transportkosten en evenmin gevolgschade 

en ongevallen met schade aan personen of zaken die veroorzaakt zijn door het feit dat 
veiligheidsmaatregelen niet zijn nageleefd of de machine verkeerd bediend is. 
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6. Bijlage 
 
6.1 EG – conformiteitsverklaring 
 
 

EG – conformiteitsverklaring 
 
Conform Bijlage II A van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG (MaschR) 
 
 
Fabrikant:  Karl Buschmann Maschinenbau GmbH 
   Industriestraße 18 
   46499 Hamminkeln 
   Duitsland 
 
 
Hierbij verklaren wij dat de mestmixer van het type: L-E1  
 
 
voldoet aan de volgende betreffende verklaringen: 
 
Machinerichtlijn RL 2006/42/EG, 
EMC-richtlijn resp. richtlijn 2004/108/EG (met inbegrip van wijzigingen) 
 
 
Toegepaste geharmoniseerde Europese normen: 
 
DIN EN ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO 13857, EN 349 (1993+A1),  
Verbeteringen op DIN EN 349 (2008-09), EN ISO 13850, EN 983 +A1, DIN EN ISO 14121-1, DIN EN ISO 13849-1, 
DIN EN ISO 13849-2, EN 1037 (1995 + A1) (2008), EN 1088 (2008-10), DIN EN 60204-1 (2006) 
 
Wet op apparaat- en productveiligheid (GPSG) in de geldige versie, verordening op Wet op apparaat- en productveiligheid, in 
het bijzonder en voor zover toepasbaar de verordening inzake elektrische bedrijfsmiddelen, informatieverordening op 
machinelawaai, machineverordening verdere richtlijnen van de Raad van de EU, voor zover toepasbaar en nog niet omgezet 
in nationaal recht alsmede alle individueel geldende geharmoniseerde Europese normen. 
 
 
 
De firma Karl Buschmann Maschinenbau GmbH verklaart dat de mestmixer is ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd in 
overeenstemming met de bovengenoemde richtlijnen. 
Bij eigenhandig ombouwen wordt deze conformiteitsverklaring nietig. 
 
 
 
 
 
 
 
Hamminkeln, 08.02.12   
 
 

Karl Buschmann    
Gemachtigd ondertekenaar van de fabrikant 
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6.2 Tot slot 
Wanneer u m.b.t. deze bedienings-, montage- en onderhoudshandleiding nog vragen hebt, neem dan 
contact op met uw BUSCHMANN dealer of rechtstreeks met de firma Karl Buschmann Maschinenbau 
GmbH.  
 
Het in acht nemen van de instructies uit de bedienings-, montage- en onderhoudshandleiding, waarborgt 
een lange levensduur van uw BUSCHMANN  mestmixer en een effectief gebruik. 
 
 
6.3 Bedienings-, onderhouds-, reparatiehandleiding en algemene veiligheidsinstructies  
      voor SM 3-fase asynchroonmotoren 
 
Deze instructies hebben betrekking op gesloten, driefase asynchroon draaistroommotoren met externe 
ventilatie, kortsluitanker en laagspanningsvoeding, die volgens de op het typeplaatje vermelde normen 
zijn gebouwd. 
 
De motoren zijn voor het volgende toepassingenbereik ontwikkeld en bedoeld: 
- Gebruik in installaties tot 1.000 meter boven N.A.P. 
 
- De omgevingstemperatuur mag niet meer dan 40 °C bedragen. 
 
- De relatieve luchtvochtigheid is niet hoger dan 95%. 
 
 
Voorafgaande controles. 
Controleer bij de levering of de motor niet beschadigd werd tijdens het transport. Voorafgaand aan de 
installatie moet worden gecontroleerd of de informatie op het typeplaatje van de motor overeenkomt met 
de specifieke eigenschappen van het stroomnet ter plaatse en of de motor compatibel is met zijn 
omgeving. Deze compatibiliteit moet tevens verzekerd worden tijdens de volledige gebruiksduur van de 
motor.  
 
Elektrische motoren zijn industriële producten. Ze mogen alleen door bevoegd, bekwaam en ervaren 
personeel geïnstalleerd worden. Alvorens de installatie in werking gesteld wordt, moeten alle personen, 
dieren en zaken in veiligheid zijn. 
 
Voorafgaand aan de inbedrijfstelling en na lange stilstand of opslag moet de weerstand van de isolatie 
tussen de wikkelingen onderling en tussen de fasen en de massa met een geschikt gelijkstroom-
meetapparaat (500 V) worden gecontroleerd. Raak nooit de klemmen aan tijdens en direct na de meting 
maar wacht tot het capaciteitseffect van de isolatietest is uitgewerkt. 
 
De bij een wikkeltemperatuur van 25 °C gemeten isolatieweerstand mag de volgende waarden niet 
onderschrijden: 
 
- 10 megohm bij nieuwe wikkelingen; 
 
- 1 megohm bij wikkelingen in motoren die reeds geruime tijd in gebruik zijn (geweest). Lagere 

waarden zijn doorgaans een teken voor vochtophoping in de wikkelingen. In dat geval moeten de 
wikkelingen worden gedroogd zodat de isolatieweerstandwaarden bij een temperatuur van 25 °C 
weer boven de vereiste minimumwaarde liggen. 
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Installatievoorwaarden 
 
Voorkom dat de ventilatie van de motor wordt belemmerd door constructieve elementen en dat de 
uitstromende warme lucht terug wordt aangezogen. De motor moet ook na installatie gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor inspecties en onderhoud. Let erop dat alle speciale veiligheidsvoorzieningen 
(beschermkappen) geplaatst zijn die een ongewild, toevallig contact moeten voorkomen met alle 
draaiende onderdelen of delen van de behuizing waarvan de temperatuur kan oplopen tot boven de 50 °C.  
De motoren moeten met passende elektrische veiligheidsvoorzieningen worden beschermd tegen 
kortsluiting, overbelasting en het automatisch opnieuw inschakelen als gevolg van overspanning.  
 
 
Uitlijning 
 
De motor en de aangesloten machine moeten zorgvuldig worden uitgelijnd. Een onzorgvuldige uitlijning 
kan tot trillingen, beschadiging van de lagers en tot het breken van de motoras leiden. 
Nadat de verankeringsbouten zijn vastgedraaid, moet de uitlijning opnieuw worden gecontroleerd. 
Controleer met de hand of de rotor licht draait. 
 
 
Condensatiewater afvoeren 
 
Door temperatuurschommelingen ontstaat er condensatiewater binnenin de motor. Dat water moet 
afgevoerd worden voor het de goede werking van de motor kan verstoren. De afvoeropeningen voor het 
condensatiewater bevinden zich onderaan de motor. Ze zijn voorzien van doppen die om de zes maanden 
even verwijderd moeten worden zodat het condensatiewater kan weglopen. Onder bepaalde 
omgevingsomstandigheden kan het praktisch zijn om de afsluitstoppen permanent te verwijderen: 
hierdoor wordt echter de beschermingsgraad van de motor verminderd. Het permanent verwijderen van 
de afsluitstoppen is niet toegestaan bij in gevarenzones geïnstalleerde motoren. 
 
 
Elektrische aansluiting 
 
De werkzaamheden aan de elektrische machine mogen slechts bij een stilstaande, alpolig van het 
stroomnet losgekoppelde machine (met inbegrip van alle hulpapparaten, zoals bijvoorbeeld een 
gemonteerde stilstandsverwarming) worden uitgevoerd. 
Gebruik aansluitkabels met een draaddoorsnede die geschikt is voor de maximale stroomopname van de 
motor: hierdoor worden oververhitting en spanningsverlies voorkomen. Voorkom mechanische 
spanningen op de aansluitklemmen van de motor. Controleer of de moeren van de aansluitklemmen 
stevig zijn vastgedraaid. Controleer of de afdichtingen van de klemmenkast in perfecte staat verkeren, of 
de niet gebruikte kabelkanalen gesloten zijn en of de op het typeplaatje aangegeven beschermingsgraad 
gewaarborgd is. 
 
 
Inbedrijfstelling 
 
Controleer voorafgaand aan de inbedrijfstelling of de installatie, uitlijning, elektrische aansluiting en 
aarding correct zijn uitgevoerd. Controleer verder of alle bewegende of onder elektrische spanning 
staande delen tegen toevallig, ongewild contact worden afgeschermd en of de ventilatie van de motor 
onbelemmerd is. Controleer met de hand of de rotor licht draait. Voer een testrun uit, waarbij de 
draairichting, het mechanische geluidsniveau alsmede de overige specificaties die op het typeplaatje 
vermeld staan kunnen worden gecontroleerd. Controleer de temperatuur van de lagers. 
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Inspectie- en onderhoudsintervallen 
 
De frequentie van de inspecties kan van geval tot geval verschillen. Een en ander is sterk afhankelijk van 
de omgevingsomstandigheden waaronder de machine draait en de consequenties van een eventueel 
disfunctioneren. Als vuistregel wordt voor deze motoren een eerste inspectie na ca. 500 bedrijfsuren 
aanbevolen (in elk geval niet later dan een jaar). Daaropvolgende inspecties kunnen gecombineerd 
worden met reguliere smeerbeurten en onderhoud aan de installatie. 
 
Smering 
 
Basissmering: 
Normale seriemotoren zijn voorzien van een basissmering NLGI 3. Dit is een lichtkleurig heavy duty vet 
gebaseerd op langdurig stabiele Lithium-12-Hydroxy stearaat zeep. De gegevens voor nasmering worden 
hieronder vermeld en zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden, zonder abnormale trillingen en 
zonder extra axiale of radiale belastingen.  
Motoren die gesmeerd zijn met een speciaal vet, zijn voorzien van een instructieplaatje met vermelding 
van vetsoort en aanvullende gegevens voor de nasmering. 
 
Motorlagers vervangen 
 
De kogellagers van de motor moeten na 10.000 bedrijfsuren worden vervangen. 
 
Nasmering van motoren met smeerbus 
 
De kogellagers van de motor moeten steeds na 2.800 bedrijfsuren worden voorzien van een nasmering. 
De hoeveelheid vet staat op het typeplaatje van de motor. Verwijder bij nasmering het deksel van de 
vetafvoer op het lagerschild, links van de motoras. Draai de as zodat het vet zich in het lager kan 
verdelen. Tijdens bedrijf direct na de smering neemt de temperatuur van het lager tijdelijk toe (met 10-
15 °C) en daalt daarna weer naar normale waarden, zodra het vet zich gelijkmatig heeft verdeeld en een 
eventueel overschot aan vet uit het lager is verdrongen. Overmatig smeren leidt tot een (ongewenste) 
temperatuurtoename van de lagers. Na afloop van de nasmering moet het deksel van de vetafvoer worden 
teruggeplaatst. 
 
 
Reiniging van de lagers en vernieuwen van het vet 
 
Ongeacht het aantal bedrijfsuren moet het smeervet na 2 jaar bij een grondige onderhoudsbeurt worden 
vernieuwd. Na demontage van de motor moeten alle lageronderdelen worden ontdaan van het oude vet, 
worden gedroogd, op slijtage worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. Daarna moeten 
alle holle ruimten van het lager met nieuw vet worden gevuld. De holle ruimten aan de zijkant van het 
lager mogen echter niet worden gevuld. 
 
 
Reserveonderdelen 
 
Bij bestelling van reserveonderdelen moet altijd het op het typeplaatje vermelde type en het 
serienummer van de motor worden medegedeeld. Bij lagers moet ook de complete type aanduiding, 
inclusief alle aanvullende informatie worden doorgegeven. 



Pag. - 24 - 

Karl Buschmann Maschinenbau GmbH, Industriestraße 18, 46499 Hamminkeln 
Tel.: 02852-96690, fax.: 02852-3862; 
Internet: www.guelleruehrwerke.de,   e-mail: karl.buschmann@guelleruehrwerke.de 

6.4 Suggesties  
 
Wij streven er continu naar om onze producten en productinformatie te verbeteren. Wanneer u tijdens 
het gebruik van de mestmixer of tijdens het werken met deze handleiding vragen of suggesties hebt, dan 
verzoeken wij u deze pagina te kopiëren en deze ingevuld per post, fax of E-mail te verzenden naar: 
 
Karl Buschmann 
Maschinenbau GmbH 
Industriestraße 18 
D-46499 Hamminkeln 
Tel.:  +49(0)2852-96690 
Fax.:  +49(0)2852-3862 
E-mail: karl.buschmann@guelleruehrwerke.de 
 
 
 
Afzender     : ……………………………………………………………………………………… 
 
Firma            : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat      : ……………………………………………………………………………………… 
 
Postcode / plaats: ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel / fax     : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
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6.11 Informatie over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 
 

Datum Bedrijfsuren Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden Uitgevoerd door  
(stempel / 

handtekening 
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6.12 Notities 
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
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