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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 electro-
mixer te gebruiken. Het voordeel is dat deze mixer, in combinatie 
met een tijdschakelaar, op vaste tijden kan mixen.

Technische gegevens electromixers:
• Toerental: 516 omw/min (electro-aandrijving) max. 1000 omw/

min (aftakas);
• Schroef: stuwschroef;
• Draairichting: omkeerbaar, standaard stuwend.

 Buschmann electromixer, type L-E1

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

11.33.500 lengte 420 cm, 11 kW/15 pk
11.33.510 lengte 520 cm, 11 kW/15 pk
11.33.600 lengte 420 cm, 15 kW/20 pk
11.33.610 lengte 520 cm, 15 kW/20 pk
11.33.700 lengte 420 cm, 18,5 kW/25 pk
11.33.710 lengte 520 cm, 18,5 kW/25 pk

 Schakelkast, voorzien van hoofdschakelaar, soft-
start, linksom/rechtsom schakeling, noodstop en 
tijdklok.

11.33.855 Voor motor 11 kW
11.33.865 Voor motor 15 kW
11.33.875 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 uit-
brengen 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.

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

 Buschmann verstelbare houder voor mestmixers 
zonder driepuntsbok

11.33.963 Standaard uitvoering, instelbereik 60 – 120 cm
11.33.962 Versterkte uitvoering, instelbereik 100 – 170 cm
11.11.240 Betonanker M12 x 106 (4 stuks)
11.33.910 Stel geleide-ijzers 500 cm
11.33.800 Omkeerkast

Let op! Bij gebruik omkeerfunctie:
• Maximaal toerental: 540 omw./min;
• Maximaal vermogen op (bovenste) aftakasstomp: 65 pk.

• Buschmann verstelbare houder, stationaire opstelling

• Buschmann electromixer

• Slalomsysteem

Vermogen Diameter stuwschroef Mixcapaciteit

11 kW/15 pk Ø400 mm 1452 m³/uur
15 kW/20 pk Ø420 mm 1620 m³/uur
18,5 kW/25 pk Ø440 mm 1795 m³/uur
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Technische gegevens:
• buisdiameter : Ø102 mm
• lagers : kegel- en glijlagers
• afdichting lagers : SiC/SiC glijringafdichting bij de mixerschroef
• smering : Oliegevulde mixerbuis met olie voorraad tankje
• standaardlengtes : 3700, 4200, 4600, 5200, 6000, 7000, 8000, 9000 mm
• toerental : 350-400 omw/min (aandrijving via electromotor)
      max. 1000 omw/min (aandrijving via aftakas)
• schroef : stuwschroef
• afmeting mixerhuis : 70 x 70 cm

• Buschmann electromixer, type Speed

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

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

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

11.33.525 lengte 600 cm, 11 kW/15 pk
11.33.625 lengte 600 cm, 15 kW/20 pk
11.33.725 lengte 600 cm, 18,5 kW/25pk
11.33.820 lengte 600 cm,  22 kW/30pk

 Schakelkast, voorzien van hoofdschakelaar,
 softstart, linksom/rechtsom schakeling,
 noodstop en tijdklok

11.33.855 Voor motor 11 kW
11.33.865 Voor motor 15 kW
11.33.875 Voor motor 18,5 kW
11.33.885 Voor motor 22 kW

 Toebehoren bij mestmixers
11.33.940 Inbouwkozijn 70 x 70 cm
11.33.910 Stel geleide-ijzers 500 cm
11.33.915 Stel geleide-ijzers 600 cm, gelaste uitvoering
11.30.960 Ophangsteun (voor vrije ophanging 
 van de geleide-ijzers in de mixput)
11.11.220 Betonanker M10 x 86 mm (4 per ophangsteun)

Vermelde mixcapaciteit is de hoeveelheid verplaatst water in m³/uur

Vermogen Diameter stuwschroef Mixcapaciteit

11 kW/15 pk Ø560 mm 1943 m³/uur
15 kW/20 pk Ø600 mm 2229 m³/uur
18,5 kW/25 pk Ø600 mm 2670 m³/uur
22 kW/30 pk Ø600 mm 2848 m³/uur


