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
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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.
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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
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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
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