Combischuif
Dankzij de veelzijdigheid en modulaire opbouw
is de combischuif de perfecte keus voor uw stal

Combischuif
Melkkwaliteit wordt door vele aspecten beïnvloed voordat
de koeien de melkruimte binnenkomen. Het begint met
schone, droge gangpaden. De combischuif is één van de
vele oplossingen voor het verbeteren van de gezondheid, het
welzijn en de melkproductie van uw koeien - eenvoudig en
effectief.
Dankzij de veelzijdigheid van de combischuif en zijn

• Veilig voor koeien - er zijn geen scherpe randen die tot

modulaire opbouw past deze schuif in de meeste

verwonding bij koeien kunnen leiden.

uitmestinstallaties bij melkveebedrijven.

• Probleemloze werking - minimaal onderhoud nodig.

De armen van de combischuif kunnen in een rechte of schuine

• Makkelijk te installeren - voorverpakte montageonderdelen

(15°) positie worden gezet, afhankelijk van uw stalindeling en de
hoeveelheid mest die verzameld moet worden. Beide inklapbare

worden geleverd in sets.
• Gemaakt om de gangpaden schoon en droog te houden - de

uiteinden kunnen afzonderlijk worden aangepast aan de breedte

standaard combischuif wordt geleverd met verwisselbare

van de loopgang. atent excerfe rsperem percimaxima

bladen van zacht polyurethaan of hard staal voor optimale
reiniging van elk type stalvloer. Ook voor milieuvloeren zijn

Belangrijkste kenmerken en voordelen

tal van mogelijkheden.

• Verbeterd en robuust ontwerp - geheel gemaakt van verzinkt

• Ontwikkeld voor uw installatie - bestelbaar voor loopgangen

staal voor een grotere corrosiebestendigheid en een langere

van 1,8 tot 5 meter, met eindkleppen van 42 of 70 cm lang.

levensduur.
• Modulair ontwerp - met diverse functies en accessoires
kan de combischuif eenvouding worden aangepast voor alle
installaties op melkveebedrijven.
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Combischuif in rechte positie - het meest geschikt als de ruimte beperkt
is bij de afstort, omdat de rechte schuif minder ruimte nodig heeft.

De combischuif biedt alle voordelen van rechte
en schuine modellen in één schuif.
In de rechte positie is de schuif het meest compact
en komt het dichtst bij het einde van het gangpad. De
schuine configuratie van 15° helpt bij het stabiliseren
van de schuif, omdat de mest gelijkmatig in de
richting van de trekkracht wordt gevoerd die in het
midden van de Combischuif wordt uitgeoefend.
Inklapbare armen
1 Beide armen van de schuif kunnen naar het
midden van het gangpad ingeklapt worden,
door eenvoudig pennen uit het middelste
gedeelte van de schuif te verwijderen.
Deze eigenschap vergemakkelijkt toegang
tot de mestgang met voertuigen of andere
stalapparatuur. De armen sluiten automatisch
wanneer het systeem start.
Spansysteem
2 Het ketting-, kabel- en touwspansysteem en het
gereedschap voor het oprollen van de kabel/het
touw zitten in een universele behuizing om ze
te beschermen tegen mest en vuil. Hierdoor kan
onderhoud in een schone omgeving worden
uitgevoerd.
Verwisselbare bladen
3 Als de bladen versleten zijn kunt u ze direct
vervangen. Hierdoor is reiniging op hoog
niveau gegarandeerd.
Schuifgeleider
4 Schuifgeleiders voor kabel, touw of ketting zijn
verkrijgbaar, zowel voor vloermontage van de
combischuif als voor geleiding door een geul.
Voordeel van een geleidingsgeul is dat u een
loopgebied creëert zonder obstakels.
Inklapbare uiteinden
5

De standaard combischuif wordt geleverd met
inklapbare uiteinden van 42 cm lang en 13 cm
hoog bij het uiteinde - de lengte van 70 cm is
optioneel verkrijgbaar.

met diverse functies en accessoires kan de combischuif eenvoudig worden
aangepast voor alle installaties op melkveebedrijven.
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