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Spinder sinds 1973
In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie en
verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een bankwerkerij met een paar
man, werd al snel een klein fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we
het nu kennen: een toonaangevend, geavanceerd productiebedrijf met een modern
assortiment voor de hedendaagse melkveehouderij.

Tjip Spinder was een echte alleskunner en verwachtte
dat ook van zijn werknemers. “Je kreeg een overall en
een opdracht en dan moest je je maar redden”, vertelt
Dick van der Meer, werknemer van het eerste uur en
nu meewerkend voorman op de montageafdeling. Met
zijn net gehaalde LTS-diploma op zak ging hij in 1973
langs bij Tjip Spinder om te vragen of er werk voor
hem was en kon hij meteen blijven. “Tjip stelde hoge
eisen. Niet alleen aan inzet en kwaliteit, maar ook aan
hoe je je gedroeg. Maar voor zichzelf was hij ook niet
makkelijk. Hij was om zes uur ’s morgens als eerste
op de zaak en ging ’s avonds laat pas naar huis als zijn
vrouw het te gek vond worden en hem kwam halen. Ze
woonden naast de zaak.”
Spinder heeft altijd ingespeeld op de ontwikkelingen in
de melkveehouderij. De productie nam toe naarmate
de veestapel groeide en het assortiment veranderde
mee met de wensen en inzichten van de boer. Met
name in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw, de jaren dat boeren massaal kozen voor
ligboxstallen, maakte Spinder een flinke groei door.
De groei van Spinder was in die beginjaren vooral te
danken aan twee goede vrienden van Tjip die beiden
een bouwbedrijf hadden. Zij waren stallenbouwers
en schoven Spinder naar voren als de stal niet alleen
gebouwd, maar ook ingericht moest worden.
Toen zoon Pieter Spinder het roer overnam, voerde hij
een aantal veranderingen en vernieuwingen door en
werd er een efficiëntieslag gemaakt. Er werd niet langer

van iedereen verwacht ‘alles’ te kunnen; het werk werd
verdeeld over verschillende afdelingen. Na Pieter – die
in Canada een farm begon – hield Spinder in 1995 op
een familiebedrijf te zijn en werd het overgenomen
door het management. Ook nu nog is de directie
eigenaar van het bedrijf.
Productiechef Sjouke van der Meer is sinds 1981
bij Spinder. Hij heeft net als Dick van der Meer veel
veranderingen meegemaakt binnen het bedrijf:
“Hoogtepunten, groei, mindere periodes, wisselingen in
het management, innovaties van het productaanbod,
noem maar op. Maar wat altijd onveranderd is
gebleven is de betrokkenheid van alle collega’s bij
Spinder. Hoewel Spinder sinds 1995 geen familiebedrijf
meer is, voelt het hier nog steeds als een familie. En net
als in 1973 ligt de lat nog steeds hoog. Wat hier de deur
uitgaat is absoluut van topkwaliteit. Daar zijn we trots
op, daar zetten we ons met elkaar voor in.”
Door de jaren heen heeft Spinder een compleet
assortiment voor het inrichten van de moderne
melkveestal opgebouwd, met niet alleen zelf
gefabriceerde producten maar ook met toevoegingen
van andere bedrijven. In 2017 heeft Spinder het merk
B.U.C, specialist in Dual Waterbedden, overgenomen
Om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van
de markt heeft Spinder een nieuwe vestiging laten
bouwen; in 2019 is de eerste fase in gebruik genomen,
in 2020 wordt de verhuizing afgerond.
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mestschuif algemeen

6.1

Mestschuif met Spinder PE-touw aandrijving
Om snel en efficiënt te kunnen werken en het welzijn van uw
koeien te bevorderen, is het van belang dat de looppaden en
ligplaatsen in de ligboxenstal schoon en droog zijn. Een goede
en snelle mestafvoer is daarom noodzakelijk.
Vocht en mest op de vloer zorgen voor glijpartijen en daarmee
kans op blessures en verwondingen. Mest aan de poten van de
koeien veroorzaakt vuile boxen, en daarmee ook vuile uiers.
Vocht en mest in de ligbox vormen een uitstekend klimaat voor
besmettelijke bacteriën, oorzaak voor klauwaandoeningen en
andere ontstekingen.
Om deze problemen te voorkomen biedt Spinder een mestschuifinstallatie die bestaat uit 2 aandrijfstations met trommelaandrijving, een aantal kunststof hoekwielen en 1 of meerdere
schuiven die door Spinder PE-touw worden voortbewogen. Een
zeer diervriendelijke en onderhoudsvrije installatie waarmee de
vloeren schoon en droog gehouden kunnen worden.

• Aandrijfstation op console

M

Belangrijke kenmerken:
• Systeem bestaat uit twee aandrijftrommels die zowel op een
console als op de vloer geplaatst kunnen worden;
• De installatie is zwaar en robuust uitgevoerd. Nagenoeg alle
delen zijn thermisch verzinkt;
• De kunststof hoekrollen zijn onderhoudsvrij;
• Spinder PE-touw is een 8 of 10 mm dik kunststof touw met een
treksterkte van 6000 resp. 9000 kg en een verwaarloosbare
rek. (ca. 3 à 4 %) wat zorgt voor een soepele, rustige loop van
de schuif. Het touw heeft een lange levensduur en is bovenal
zeer diervriendelijk;
• Voor elke ligboxenstal een passende oplossing, ook bij ongelijke
ganglengtes;
• Zeer geschikt bij een oneven aantal mestgangen.
Belangrijke voordelen:
• Door schonere looppaden een schonere veestapel;
• Minder klauwgebreken en schonere boxen;
• Minder gebruik van zaagsel of stro;
• Met schonere koeien hygiënischer en sneller melken;
• Daardoor een betere melkkwaliteit.
Mestschuiven
De Spinder PE-touw aandrijving is naast het aandrijven van
een roostervloerschuif tevens geschikt voor het aandrijven van
combischuiven.

M

65.12.455
65.12.465
• Roostervloerschuif met PE-touw en 3 mestgangen

65.12.450
65.12.460
65.12.130
65.12.140
65.12.185
65.12.180

• Touw getrokken
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Aandrijfstation 0,55 kW voor Spinder PE-touw
kompleet, op console, incl. oplooprol
Aandrijfstation 0,75 kW voor Spinder PE-touw
kompleet, op console, incl. oplooprol
Aandrijfstation 0,55 kW voor Spinder PE-touw
kompleet, voor montage direct op de vloer
Aandrijfstation 0,75 kW voor Spinder PE-touw
kompleet, voor montage direct op de vloer
Montageset voor bevestiging aandrijfstation
op roostervloer
Montageset voor bevestiging aandrijfstation
op betonvloer
Hoekrol Ø 200 mm kompleet,
montage op roostervloer
Hoekrol Ø 200 mm kompleet,
montage op betonvloer

65.12.175
65.12.170

Eindaanslag voor montage op roostervloer
Eindaanslag voor montage op betonvloer

65.84.116
65.84.125

Spinder PE-touw 8 mm, per meter
Spinder PE-touw 10 mm, per meter
april 2020

Mestafvoer

besturingskasten voor Spinder mestschuiven
Alle Spinder PE-touw installaties kunnen aangestuurd worden met de
elektronische schakelkasten van het merk Prinzing. De werkwijze van de
elektronische schakelkasten is gebaseerd op het continu meten van de
stroomopname door de aandrijfmotor. De aandrijfmotor wordt uitgeschakeld
wanneer de ingestelde waarde voor de maximum trekkracht/stroomopname
wordt overschreden.
Belangrijke kenmerken van de Prinzing schakelkasten:
• Continue trekkrachtmeting door meting stroomopname door
aandrijfmotor;
• Automatische of handmatige instelling maximale trekkracht/
stroomopname;
• Mogelijkheid tot verschillende waarden voor de maximale trekkracht/
stroomopname bij bewegingsrichting vooruit of achteruit;
• Automatische programmastart op de vrij te programmeren starttijden
in de geïntegreerde tijdklok;
• Automatische programmastart door temperatuursensor
(vriesprogramma);
• Aansluitmogelijkheid voor externe bedieningselementen (bijv.
drukknoppen, veiligheidsschakelstrips, noodstops, enz.) en een externe
storingsmelding (sirene).

6.2

Elektronische besturing BASIC - ESB210
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor 1 systeem, bestaande uit 2 aandrijfstations;
Uitschakeling wanneer de maximum trekkracht wordt overschreden;
Leerprogramma;
Automatische aanpassing aan spanningsfluctuaties in het stroomnet;
Keuze uit handbediend (drukknoppen) of volautomatisch (tijdklok);
Max 20 starttijden per etmaal in de tijdklok;
2 schuifprogramma’s;
Instelbare parkeer positie;
2 vorstprogramma’s;
Bij stroomuitval blijven de instellingen bewaard;
Verlicht display.

61.06.042
61.06.026

Elektronische schakelkast,
type Basic - ESB210, incl. 1 noodstop
Hoofdschakelaar, afsluitbaar

Elektronische besturing Comfort – ESC200
Ten opzichte van de Basic – ESB210 uitgebreid met:
• Dier en obstakel detectie;
• Afstort in het midden is mogelijk;
• Stapsgewijs bewegen is mogelijk;
• Aansluitmogelijkheid voor de aansturing van een extern relais.

61.06.044
61.06.026

Elektronische schakelkast,
type Comfort - ESC200, incl. 1 noodstop
Hoofdschakelaar, afsluitbaar

• Elektronische schakelkast, type Basic - ESB210

Elektronische besturing Premium – ESC300, met afstandsbediening
Ten opzichte van de Basic – ESB210 uitgebreid:
• Geschikt voor maximaal 6 systemen met elk 2 aandrijfstations;
• Afstandsbediening met bereik tot 300 meter ;
• Laadstation voor afstandsbediening;
• Individueel programmeren van elk uitmestsysteem;
• Max 24 starttijden per etmaal;
• 4 schuifprogramma’s;
• Continue registratie van de gehele werking;
• Logfile exporteerbaar via SD kaart, uitlezen bv in Excel.

Elektronische besturing Premium - ESC300
Elektronische schakelkast met afstandsbediening, compleet
met handzender, laadstation voor handzender en ontvangstantenne

• Elektronische schakelkast, type Comfort - ESC200

61.06.161
61.06.162
61.06.163
61.06.164
61.06.165
61.06.166

Premium - ESC300 -1 (voor 1 uitmestsysteem)
Premium - ESC300 -2 (voor max. 2 uitmestsystemen)
Premium - ESC300 -3 (voor max. 3 uitmestsystemen)
Premium - ESC300 -4 (voor max. 4 uitmestsystemen)
Premium - ESC300 -5 (voor max. 5 uitmestsystemen)
Premium - ESC300 -6 (voor max. 6 uitmestsystemen)

61.06.026

Toebehoren bij alle besturingskasten
Hoofdschakelaar, afsluitbaar

61.06.068
• Elektronische schakelkast, type Premium - ESC300
met draadloze afstandsbediening
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

61.06.169

Optioneel:
Noodstopknop (aanbevolen wordt 1 noodstopknop per uitmestsysteem)
Extra ontvangstantenne (indien noodzakelijk, bijv. in 2-de
gebouw)
november 2019
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roostervloerschuif

6.3

Roostervloerschuif
De schuif is het hart van de roostervloerschuifinstallatie en bepaalt
het uiteindelijke schuifresultaat. De roostervloerschuif van Spinder
is modulair van opbouw. Vanuit een basisframe kan voor elke type
roostervloer - al dan niet voorzien van een rubber toplaag - en
voor elke mestgang een passende schuif worden samengesteld.
Belangrijke kenmerken:
• Praktisch geen uitstekende delen waaraan de dieren zich
kunnen verwonden;
• Geheel volbad thermisch verzinkt volgens ISO 1461:2009;
• Zeer nauwkeurige diepte instelling door middel van 4
stelbouten;
• Naar keuze met trapeziumvormige rubber schrapereinden of
rubber sterwielen;
• Draaiende rubber sterwielen aan de zijkanten van de
roostervloerschuif wanneer veelvuldig standpijpen van
bijvoorbeeld het voerhek, waterleidingbuizen enz. omzeild
moeten worden;
• Vaste trapeziumvormige rubber schrapereinden wanneer er
géén obstakels onderweg aanwezig zijn. Schrapen de randen
van de boxdekken beter schoon. Bij gelijkvloerse doorsteken
tussen de boxdekken dient een korte geleidingsstrip op de
roostervloer gemonteerd te worden;
• Uit oogpunt van dierwelzijn verdient het aanbeveling een 50
cm kortere roostervloerschuif met één rubber sterwiel of één
trapezium uiteinde toe te passen tussen boxdek en voergang;
• De schuif is zo vlak mogelijk gehouden (hoogte ca. 12 cm) om
de loopbeweging van de koeien zo min mogelijk te beïnvloeden;
• De schuif is rondom voorzien van een bijzonder slijtvaste
rubberstrook voor een optimale reiniging van de roostervloer;
• Eenvoudige bevestiging van de Spinder PE-touw aan de schuif
door middel van de bijgeleverde speciale touwsocket;
• Ook geschikt voor emissie-arme vloeren (vraag uw Spinder
dealer voor advies).

• Roosterschuif met trapeziumvormig uiteinde

65.10.200
65.10.250
65.10.300
65.10.350
65.10.400

Roosterschuif
– 200 cm
Roosterschuif 201 – 250 cm
Roosterschuif 251 – 300 cm
Roosterschuif 301 – 350 cm
Roosterschuif 351 – 400 cm

• Roosterschuif op emissiearme vloer

vloerbreedte
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

=

boxdek

=

voergang

boxdek

boxdek

ca.50

vloerbreedte
november 2019
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combischuif voor vlakke betonvloer

6.4

Combischuif
In een stalsituatie met dichte vloeren is het uitermate belangrijk
om de mest snel af te voeren. Alleen door veelvuldig te schuiven
is het mogelijk om de looppaden schoon te houden en glijpartijen
te voorkomen. Daarnaast levert het snelle afvoeren van de mest
een bijdrage aan het terugdringen van de ammoniakemissie. De
Spinder combischuif is speciaal ontwikkeld voor dichte vloeren, al
dan niet uitgevoerd met sleuven of met een rubber toplaag. Door
de degelijke en volledig verzinkte uitvoering is de schuif gebouwd
voor intensief gebruik en aangepast naar vloersoort en -breedte.
Belangrijke kenmerken:
• De installatie is zwaar en robuust uitgevoerd en geheel thermisch
verzinkt;
• Voor elke ligboxenstal een passende oplossing;
• De schuif wordt klantspecifiek gemaakt en aangepast aan
gangbreedte en vloersoort;
• Kleppen onder de schuif openen zich in teruggaande beweging
automatisch;
• Alle kleppen worden voorzien van een kunststof of rubber
strook voor een nog beter schuifresultaat;
• Mogelijke ongelijkheden in de mestgang breedte worden door
de zijkleppen opgevangen;
• Toepasbaar in combinatie met gierroosters en/of afstortput(ten);
• Plaatsing aandrijving zowel binnen als buiten de stal mogelijk.

65.45.250
65.45.300
65.45.350
65.45.400

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Combischuif voor vlakke betonvloer,
gangbreedte:
200 – 250 cm
251 – 300 cm
301 – 350 cm
351 – 400 cm

november 2019
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combischuif voor sleuvenvloer

6.5

Combischuif voor sleuvenvloer
De vloerelementen zijn voorzien van sleuven die evenwijdig aan
de voergang lopen. De sleuven zorgen voor een scheiding van
urine en mest waardoor een lagere emissie t.o.v. de traditionele
roostervloer ontstaat.
De sleuven worden d.m.v. zogenaamde tanden aan het schuifblad,
welke voorzien zijn van Poly Urethaan kunststof, gereinigd. De
schuiven zijn standaard leverbaar in breedtes van 200 – 400 cm.
Afwijkende maatvoering en uitvoering van de combischuif is op
aanvraag leverbaar.
Belangrijke kenmerken:
• Zware, gelaste schuifbladen zorgen voor schoon schuifresultaat;
• Slijtvaste glijvoeten onder schuif uitgevoerd in mangaan staal;
• Scharnierende zijbladen reinigen de boxranden en/of zijkanten;
• Kleppen onder de schuif openen zich in teruggaande beweging;
• Kleppen eenvoudig demontabel voor eventueel onderhoud;
• Aandrijving schuiven met Spinder PE touw;
• Afwijkende maatvoering / uitvoering op aanvraag leverbaar.

65.50.200
65.50.220
65.50.250
65.50.275
65.50.300
65.50.325
65.50.350
65.50.375
65.50.400

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Combischuif sleufvloer 200 cm
Combischuif sleufvloer 220 cm
Combischuif sleufvloer 250 cm
Combischuif sleufvloer 275 cm
Combischuif sleufvloer 300 cm
Combischuif sleufvloer 325 cm
Combischuif sleufvloer 350 cm
Combischuif sleufvloer 375 cm
Combischuif sleufvloer 400 cm

november 2019
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mestschuiven in de praktijk

6.6

Onderhoud
Een uitmestinstallatie installatie werkt alle dagen, 7 dagen per
week, 365 dagen per jaar.
De Spinder uitmestinstallaties zijn onderhoudsvrij, en zonder
vetnippels. De installatie slijt wel. Sommige delen (lager bussen,
hoekrollen, touw, strippen) zullen op een bepaald moment aan
vervanging toe zijn.
Zand als box bedekking zorgt voor een schurend effect; dit heeft
een negatieve invloed op de levensduur van de installatie.
De ervaring leert dat vervanging van lager bussen wel eens te
lang uitgesteld wordt waardoor er onnodige storingen kunnen
optreden. Door het afsluiten van een service contract kan dit
voorkomen worden. Vraag uw dealer.

Veiligheid
Het komt vaak voor dat de mest onder een obstakel doorgeschoven wordt. Dit kan een beklemmingsrisico opleveren. De besturing
van de mestschuif meet de trekkracht; bij overschrijden van de
ingestelde grens slaat de mestschuif af.
Toch kan het raadzaam zijn om bij obstakels veiligheidsstroken
aan te brengen. Een veiligheidsstrook zorgt ervoor dat zelfs bij
geringe aanraking hiervan de mestschuif uitslaat.
• Veiligheidsstrook, gemonteerd aan loopbrug

61.06.030
61.06.031
61.06.032
61.06.035

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Veiligheidsstroken bij muurdoorgangen of
loopbruggen.
Veiligheidsstrook voor doorgang 201 – 300 cm
breed
Veiligheidsstrook voor doorgang 301 – 400 cm
breed
Veiligheidsstrook voor doorgang 401 – 500 cm
breed
Schakelapparaat voor veiligheidsstrook (1 per
uitmestsysteem bij plaatsing van 1 of meerdere
veiligheidsstroken)

november 2019
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6.7

Buschmann mestmixers
De robuuste Buschmann mengmestmixers voldoen aan de
zwaarste bedrijfseisen. De stabiele constructie garandeert een
lange levensduur en een minimum aan onderhoud. De mixers
hebben een buisdiameter 102 mm en worden standaard geleverd in lengtes van 420 cm of 520 cm. Afwijkende lengtes zijn op
aanvraag leverbaar. De standaard afmeting van het mixerhuis is
70 x 70 cm. De mixers zijn te leveren als aftakas aangedreven en
als electromixer. De electromixer wordt standaard uitgevoerd met
een doorgaande aftakas waardoor deze tevens geschikt is voor
aftakas aandrijving.

Afwijkende maten
en uitvoeringsvormen
mixerhuis zijn
op aanvraag leverbaar.

• Buschmann aftakas aangedreven mixer

Belangrijke kenmerken:
• Het zeer uitgebreide pakket Buschmann mixers biedt voor elke
mestput een oplossing voor het mengen van verschillende
soorten vloeibare mest;
• De lagers en afdichtingen zijn zeer robuust en geschikt voor
continubedrijf;
• De beste prestaties door dynamisch gevormde mixerschroeven;
• De mixerschroeven zijn uitgebalanceerd, hetgeen bijdraagt aan
een rustige loop;
• Nagenoeg alle delen zijn thermisch verzinkt.
Lagering
De typen E1-102 en L-E1 zijn uitgevoerd met kogellagers. Alle lagers - ook de middenlagers - zijn onderhoudsvrije groefkogellagers
met een 2RS afdichting. In combinatie met een speciale dubbele
simmerring afdichting op een RVS glijring nabij de mixerschroef,
ontstaat een solide overbrenging die werkt zonder olievulling.
Het maximaal toelaatbare toerental bedraagt 1000 omw/min.
Het type C/E1-102 is uitgevoerd met een onderhoudsvrij groefkogellager aan de aftakaszijde, glijlagers als middenlagers en
eveneens een glijlager nabij de mixerschroef. Het maximaal
toelaatbare toerental bedraagt 540 omw/min. De mixers van dit
type zijn qua bouw en uitvoeringsvorm verder identiek aan het
bovengenoemde type E1-102, doch vanwege de eenvoudiger
lagerconstructie aanzienlijk goedkoper.
Omkeerkast
Een omkeerkast wordt in de praktijk toegepast als men de put
niet ‘los’ krijgt. Vooral als de mestput erg vol is, kan het voorkomen
dat een zuigende mixer de mest snel over de rand trekt. Door de
mixrichting voor een korte duur te draaien, komt de mest sneller
en beter in beweging. Bij veelvuldig gebruik van een omkeerkast,
bevelen wij een mixer van het type E1/102 aan.
Let op! Bij gebruik omkeerfunctie:
• Maximaal toerental: 540 omw./min;
• Maximaal vermogen op (bovenste) aftakasstomp: 65 pk.

• Kantelbare driepuntsbok met verstelspindel en omkeerkast

min. 180 (voor mixer 420 cm)
min. 220 (voor mixer 520 cm)

D
30°

Inbouwkozijn

Ophangsteun
Geleide-ijzers

30
100

20

Technische gegevens aftakas aangedreven mixers:
• Toerental:
type E1-102
max. 1000 omw/min;
		
type C/E1-102 max. 540 omw/min;
• Opgenomen vermogen:
130-160 pk bij 1000 omw/min;
			
60-80 pk bij 540 omw/min;
• Schroef:
zuigschroef Ø560 mm;
• Draairichting:
omkeerbaar, standaard zuigend;
• Mixcapaciteit: 3352 m3 bij 540 omw/min.
Buschmann mestmixer, type E1-102

L
11.33.102
11.33.202

Mixer 420 cm		

Mixer 520 cm

Putdiepte D
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm

Putdiepte D
200 cm
210 cm
220 cm
230 cm
240 cm
250 cm
260 cm

Lengte L
389 cm
385 cm
382 cm
378 cm
373 cm
368 cm
363 cm

Lengte L
470 cm
466 cm
461 cm
456 cm
451 cm
446 cm
440 cm

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

11.33.112
11.33.212

Mixer, inclusief kantelbare driepuntsbok met
verstelspindel, lengte 420 cm
Mixer, inclusief kantelbare driepuntsbok met
verstelspindel, lengte 520 cm
Mixer, zonder driepuntsbok lengte 420 cm
Mixer, zonder driepuntsbok lengte 520 cm
Buschmann mestmixer, type C/E 1-102

11.33.100
11.33.200
11.33.110
11.33.210

Mixer, inclusief kantelbare driepuntsbok met
verstelspindel, lengte 420 cm
Mixer, inclusief kantelbare driepuntsbok met
verstelspindel, lengte 520 cm
Mixer, zonder driepuntsbok lengte 420 cm
Mixer, zonder driepuntsbok lengte 520 cm
november 2019
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6.8

Slalomsysteem
In het slalomsysteem zijn de kelderwanden zo gesitueerd, dat
de mest tijdens het mixen in een slalombeweging onder de stal
circuleert. Het mixen van de mest gebeurt vanaf een vaste plaats.
Bij toepassing van het slalomsysteem adviseren wij u een electromixer te gebruiken. Het voordeel is dat deze mixer, in combinatie
met een tijdschakelaar, op vaste tijden kan mixen.

• Buschmann electromixer

Technische gegevens electromixers:
• Toerental: 516 omw/min (electro-aandrijving) max. 1000 omw/
min (aftakas);
• Schroef: stuwschroef;
• Draairichting: omkeerbaar, standaard stuwend.

Vermogen
11 kW/15 pk
15 kW/20 pk
18,5 kW/25 pk

Diameter stuwschroef

Mixcapaciteit

Ø400 mm
Ø420 mm
Ø440 mm

1452 m³/uur
1620 m³/uur
1795 m³/uur

Buschmann electromixer, type L-E1

11.33.500
11.33.510
11.33.600
11.33.610
11.33.700
11.33.710

Electromixer, inclusief 2 ondersteuningsbokken
voor montage aan de geleide-ijzers, exclusief
schakelaars en bedrading.
lengte 420 cm, 11 kW/15 pk
lengte 520 cm, 11 kW/15 pk
lengte 420 cm, 15 kW/20 pk
lengte 520 cm, 15 kW/20 pk
lengte 420 cm, 18,5 kW/25 pk
lengte 520 cm, 18,5 kW/25 pk

11.33.855
11.33.865
11.33.875

Schakelkast, voorzien van hoofdschakelaar, softstart, linksom/rechtsom schakeling, noodstop en
tijdklok.
Voor motor 11 kW
Voor motor 15 kW
Voor motor 18,5 kW

Stationaire opstelling Buschmann mestmixers
Een stationaire (vaste) opstelling van een of meerdere aftakas
aangedreven Buschmann mestmixers is arbeidbesparend. Ten
opzichte van mestmixers met een driepuntsbok is het in- en uitbrengen van de mestmixer in de kelder en het reinigen nadien,
verleden tijd. De Buschmann verstelbare houder voor mestmixers
zonder driepuntsbok is een solide steun speciaal voor stationaire
opstelling en past in elke put met een breedte van minimaal 60
en max. 170 cm.

• Slalomsysteem

11.11.220

Toebehoren bij mestmixers
Inbouwkozijn 70 x 70 cm
Stel geleide-ijzers 500 cm
Ophangsteun (voor vrije ophanging
van de geleide-ijzers in de mixput)
Betonanker M10 x 86 mm (4 per ophangsteun)

11.33.963
11.33.962
11.11.240
11.33.910
11.33.800

Buschmann verstelbare houder voor mestmixers
zonder driepuntsbok
Standaard uitvoering, instelbereik 60 – 120 cm
Versterkte uitvoering, instelbereik 100 – 170 cm
Betonanker M12 x 106 (4 stuks)
Stel geleide-ijzers 500 cm
Omkeerkast

11.33.940
11.33.910
11.30.960

• Buschmann verstelbare houder, stationaire opstelling
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Let op! Bij gebruik omkeerfunctie:
• Maximaal toerental: 540 omw./min;
• Maximaal vermogen op (bovenste) aftakasstomp: 65 pk.
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Electromixer type Speed
De mestmixers van het type Speed worden aangedreven door
een speciale 6-polige draaistroommotor met hoog koppel en
een onderhoudsvrije aandrijflijn. Door de combinatie van een
lager toerental met een grotere diameter mixerschroef wordt
een effectievere menging en homogenisering van de drijfmest
bereikt en ligt de mixcapaciteit ca. 45% hoger dan bij de standaard
elektromixers van het type L-E1.

• Buschmann electromixer, type Speed

Technische gegevens:
• buisdiameter
:
• lagers
:
• afdichting lagers
:
• smering
:
• standaardlengtes
:
• toerental
:
			
• schroef
:
• afmeting mixerhuis
:

Vermogen
11 kW/15 pk
15 kW/20 pk
18,5 kW/25 pk
22 kW/30 pk

Buschmann electromixer, type Speed
Ø102 mm
kegel- en glijlagers
SiC/SiC glijringafdichting bij de mixerschroef
Oliegevulde mixerbuis met olie voorraad tankje
3700, 4200, 4600, 5200, 6000, 7000, 8000, 9000 mm
350-400 omw/min (aandrijving via electromotor)
max. 1000 omw/min (aandrijving via aftakas)
stuwschroef
70 x 70 cm

Diameter stuwschroef
Ø560 mm
Ø600 mm
Ø600 mm
Ø600 mm

Electromixer, inclusief 2 ondersteuningsbokken
voor montage aan de geleide-ijzers, exclusief
schakelaars en bedrading.
11.33.515
11.33.615
11.33.715

lengte 520 cm, 11 kW/15 pk
lengte 520 cm, 15 kW/20 pk
lengte 520 cm, 18,5 kW/25 pk

11.33.525
11.33.625
11.33.725
11.33.820

lengte 600 cm, 11 kW/15 pk
lengte 600 cm, 15 kW/20 pk
lengte 600 cm, 18,5 kW/25pk
lengte 600 cm, 22 kW/30pk

Mixcapaciteit
1943 m³/uur
2229 m³/uur
2670 m³/uur
2848 m³/uur

Vermelde mixcapaciteit is de hoeveelheid verplaatst water in m³/uur

Schakelkast, voorzien van hoofdschakelaar,
softstart, linksom/rechtsom schakeling,
noodstop en tijdklok
11.33.855
11.33.865
11.33.875
11.33.885
11.33.940
11.33.910
11.33.915
11.30.960
11.11.220

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Voor motor 11 kW
Voor motor 15 kW
Voor motor 18,5 kW
Voor motor 22 kW
Toebehoren bij mestmixers
Inbouwkozijn 70 x 70 cm
Stel geleide-ijzers 500 cm
Stel geleide-ijzers 600 cm, gelaste uitvoering
Ophangsteun (voor vrije ophanging
van de geleide-ijzers in de mixput)
Betonanker M10 x 86 mm (4 per ophangsteun)
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Maten in cm

L1

6.10

Dompelmestmixers

B1

Dompelmestmixers, type Turbomix, zijn geschikt voor het mixen
van mengmest (rundvee, varkens en pluimvee) in kelders, slalomsystemen en silo’s.
Door de compacte en aerodynamische vormgeving en door toepassing van planetaire aandrijving met 4 polige elektromotoren
zijn de mixers energie-efficiënt.
RVS schroef
De speciaal gevormde 8mm RVS schroef zorgt bij reeds lage
toerentallen voor een wervelende stroming in de mest en staat
garant voor een lange levensduur.

100

60

30

H

Technische gegevens:
• Toerental: 330- 350 omw/min;
• Schroef: RVS stuwschroef;
• Aandrijving: planetair in oliebad.

B

Vermelde mixcapaciteit is de hoeveelheid verplaatst
water in m³/uur
Vermogen

Diameter stuwschroef

Mixcapaciteit

kelderwand
(B x H) in cm

putopening
(L1 x B1) in cm

Ø595 mm
Ø720 mm
Ø780 mm

3013 m³/uur
5489 m³/uur
6702 m³/uur

65 x 73,7
80 x 86,5
86 x 92,5

120 x 101
120 x 120
120 x 120

9 kW
15 kW
18,5 kW

Maatvoering opening in kelderwand (B x H) en
minimaal benodigde putopening (L1 x B1)

Dompelmestmixer type Turbomix,
bestaande uit electromotor, RVS schroef en
RVS behuizing voor verticale inbouw. Levering
inclusief 10 mtr. stroomkabel en 2,5 mtr. 8 mm
RVS hijskabel.
69.00.159
69.00.165
69.00.168

Turbomix 9 kW
Turbomix 15 kW
Turbomix 18,5 kW

69.00.020

Toebehoren
Verticaal geleideframe, L=230cm, voor bovenstaande mixers, inclusief benodigde RVS ankerbouten

Schakelkast, voorzien van hoofdschakelaar,
softstart en tijdklok met instelbaar weekprogramma.

•

Verticale inbouw dompelmestmixer tegen kelderwand

69.00.209
69.00.215
69.00.218

Schakelkast voor Turbomix 9 kW
Schakelkast voor Turbomix 15 kW
Schakelkast voor Turbomix 18,5 kW

69.00.208
69.00.212
69.00.216

Alternatief
Handschakelaar 14 – 19A (9 kW)
Handschakelaar 19 – 27A (11 kW)
Handschakelaar 22,5 – 33 A (15 kW)

Dompelmestmixer type Turbomix,
bestaande uit electromotor, RVS schroef en
RVS behuizing (70 x 70 cm) voor plaatsing op
schuine geleiderails. Levering inclusief 10 mtr.
stroomkabel.

Maten in cm

Universele
montagegaffel

69.00.177
69.00.179

Buis 2”
Inbouwkozijn
Geleide-ijzers

30

100

Ophangsteun

11.33.940
11.33.910
11.30.960
11.11.220

20
Schuine inbouw dompelmestmixer op geleide-ijzers

00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

10.20.600
03.90.330

Turbomix 7,5 kW
Turbomix 9 kW
Toebehoren
Inbouwkozijn 70 x 70 cm
Stel geleide-ijzers 500 cm
Ophangsteun (voor vrije ophanging van de geleideijzers in de mixput)
Betonanker M10 x 86 mm (4 per ophangsteun, 2
per universele montagegaffel)
Buis 2”, lengte 6m
Universele montagegaffel
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voor 100% Hollandse kwaliteit.”
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Zeppelinlaan 3
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