
Mestafvoer 00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl november 2019
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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).

65.10.200 Roosterschuif – 200 cm
65.10.250 Roosterschuif 201 – 250 cm
65.10.300 Roosterschuif 251 – 300 cm
65.10.350 Roosterschuif 301 – 350 cm
65.10.400 Roosterschuif 351 – 400 cm

• Roosterschuif met trapeziumvormig uiteinde

• Roosterschuif op emissiearme vloer
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