
Mestmixers van het type 
B-60 worden aanbevolen 
voor putten tot 3 x 8 m. 

De lagertechniek is een 
combinatie van wentel- 
en glijlagers. Deze mixers 

kunnen worden gebruikt 
in putten van 455 x 455 
mm of met een ronde 

opening Ø 450 mm. 

Lagertechniek type “B“ wentel- en glijlagers

Standaard uitvoering type "B"
Buitenbuis:  Ø 60 mm
Lagers:  wentel- en glijlagers
Lagerafstand:  max. 2100 mm, afhankelijk van lengte mixer
Standaard lengten:  3700, 4200, 4600, 5200 mm
Aftakaskoppeling:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Benodigd vermogen:  20 - 30 pk (15 - 22 kW) bij 540 1/min
Roerschoep:  zuigende Roerschoep Ø 380 mm
Draairichting:  uitsluitend voor zuigen toegestaan, 1 draairichting
Mixcapaciteit:  1212 m³ bij 540 1/min 
Mixerframe:  450 x 450 mm, aan alle zijden afgekant, met
   Doorlaat van de roerschoep Ø 415 mm
Gewicht:  45 kg bij een mixerlengte van 4200 mm

De machines van de serie 
C zijn aanzienlijk goedko-
per dan die van de serie E, 
maar hebben een toeren-
talbegrenzing van max. 

540 1/min. Dit is absoluut 
noodzakelijk vanwege 
de glijlagering. Op basis 
van hun constructie zijn 
de mixers van de serie C 

uitsluitend geschikt voor 
gebruik als zuigende 
mixers. Op de toeren-
talbegrenzing na zijn er 
tussen de machines geen 

prestatieverschillen. 

Lagertechniek type “C“ wentel- en glijlagers

Standaard uitvoering type "C-76" en "C-102"
Buitenbuis:  Ø 76 mm of Ø 102 mm, afhankelijk van het type (C-76 of C-102)
Lagers:  wentel- en glijlagers
Lagerafstand:  max. 2100 mm, afhankelijk van lengte mixer
Standaard lengten:  3700, 4200, 4600, 5200, 6000 mm
Aftakaskoppeling:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Benodigd vermogen:  60 - 80 pk (44 - 49 kW) bij 540 1/min
Mixerschroef:  zuigende mixerschroef Ø 560 mm, andere Ø mogelijk
Draairichting:  uitsluitend voor zuigen toegestaan, 1 draairichting
Mixcapaciteit:  3352 m³ bij 540 1/min
Mixerframe:  625 x 625 mm, aan alle zijden afgekant, met 
   Doorlaat van de roerschoep Ø 590 mm, andere maten mogelijk 
Gewicht:  122 kg bij mixertype C1-102, 4200 mm

●  onderhoudsvrije 
wentellagers, 
max. toerental 
1000 1/min

●  wentellagers en 
glijlagers,  
max. toerental 
540 1/min 

De lagertechniek maakt onderscheid 
tussen twee soorten systemen: 
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Onze perfectie – 
uw succes 



De lagertechniek van de 
mestmixers van het type 
C/E-102 bestaat uit wen-
tel- en glijlagers. Mixers 
van het type C/E-102 zijn 
geconstrueerd voor wisse-
lende axiale belastingen 
en kunnen dus ook voor 

twee draairichtingen wor-
den ingezet. Maar omdat 
de aandrijfas tijdens 
omgekeerde werking 
bijzonder hoge axiale 
krachten moet weerstaan, 
adviseren wij omkeerka-
sten over het algemeen 

alleen bij mixers van de 
serie E te gebruiken, daar 
de radiaale kracht in de 
Bereik van de roerscho-
ep wordt opgevangen. 
De technische gegevens 
komen overeen met die 
van het mixertype C-102. 

Het maximaal toegestane 
toerental ligt bij de serie 
C/E-102 bij 540 1/min. Als 
voordelig alternatief met 
een beperkte keuze aan 
accessoires is de serie C/E 
ook met een buitenbuis-Ø 
76 mm leverbaar.

Lagertechniek type “C/E“ wentel- en glijlagers

Standaard uitvoering type "C/E"
Buitenbuis:  Ø 76 mm of Ø 102 mm, afhankelijk van het type (C/E-76 of C/E-102)
Lagers:  wentel- en glijlagers
Lagerafstand:  max. 2100 mm, afhankelijk van lengte mixer
Standaard lengten:  3700, 4200, 4600, 5200, 6000 mm, speciale lengten tot 6000 mm zijn leverbaar
Aftakaskoppeling:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Benodigd vermogen:  60 - 80 pk (44 - 49 kW) bij 540 1/min
Mixerschroef:  zuigende mixerschroef Ø 560 mm, andere Ø mogelijk
Draairichting:  in beide richtingen mogelijk, zuigend of stuwend 
Mixcapaciteit:  3352 m³ bij 540 1/min
Mixerframe:  625 x 625 mm, aan alle zijden afgekant, met
   schroefdoorlaat Ø 590 mm, andere maten mogelijk
Gewicht:  type C/E1-102, 4200 mm = 122 kg 

Lagertechniek type „E“ 
onderhoudsvrije wentel-
lagers.
De mixerserie E is uitge-
rust met wentellagers. 
Dankzij de onder-
houdsvrije middenlagers 
(gesloten groefkogella-
gers 2 RS) en een speciaal 
afdichtsysteem kan de 
mixer zonder olievulling 
worden gebruikt. 

Twee afdichtingsringen 
in combinatie met vet-
kamers zorgen voor de 
benodigde afdichting. 
De afdichtingsringen 
zijn mechanisch tegen 
vreemde voorwerpen 
beschermd. De glijlager-
bus van de afdichtings-
ringen bestaat uit hoog-
waardig, geslepen 
roestvrij staal. Op die 

manier is het, ook wan-
neer de mixer lange tijd 
niet wordt gebruikt, uit-
gesloten dat er oxida-
tie van de glijlagerbus 
optreedt. De maximale 
lagerafstand van de mid-
denlagers ligt bij 1500 
mm. Dankzij dit lagersy-
steem is het mogelijk de 
mixers met 1000 1/min te 
gebruiken. Bij kleine ope-

ningen van de groeve is 
het vaak van voordeel, als 
er met kleine roerscho-
epen en 1.000 1/min kan 
worden gewerkt.
De mixers van de typen 
E1-102, E2-102, L-E1 en 
L-E2 zijn met deze lager-
techniek uitgerust en 
voor 1000 1/min goedge-
keurd.

Tegen een meerprijs ten 
opzichte van de lager-
techniek type E en type 
L-E is een olievulling met 
een andere lagertech-
niek verkrijgbaar. De 
lagertechniek E/HEM is 
een combinatie van het 
beproefde HEM-lager van 
de inbouwmixers en het 

mixertype E. De onderste 
lagering bestaat uit twee 
kegellagers, de middelste 
en bovenste lagering eve-
neens uit wentellagers. 
De maximale lagerafstand 
van het middenlager 
bedraagt 1500 mm. De 
lagertechniek E/HEM is 
ontworpen voor continu 

bedrijf bij een maximaal 
toerental van 1000 1/min 
in beide draairichtingen. 
De lagertechniek E/HEM 
is bijzonder geschikt bij 
vast ingebouwde mixers. 
Voor de optimale sme-
ring van de bovenste 
afdichting adviseren wij 
een olie-expansievat aan 

te brengen. Bij occasio-
neel gebruik volstaat de 
standaard uitvoering met 
asafdichtingsringen. Voor 
langere bedrijfstijden 
adviseren wij een glijring-
afdichting.

Lagertechniek type “E“ onderhoudsvrije wentellagers

Lagertechniek type “E/HEM“ met olievulling

Standaard uitvoering type "E-102" (niet van toepassing op serie L-E1 / L-E2)
Buitenbuis Ø 102 mm
Lagers:  onderhoudsvrije wentellagers
Lagerafstand:  max. 1500 mm, afhankelijk van lengte mixer
Standaard lengten:  3700, 4200, 4600, 5200, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 12.000 mm
   speciale lengten van 400 tot 12.000 mm zijn leverbaar, andere op aanvraag
Aftakaskoppeling:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Benodigd vermogen:  60 - 80 pk (44 - 59 kW) bij 540 1/min, 130-160 pk (95-117 kW) bij 1000 1/min
Mixerschroef:  zuigende mixerschroef Ø 560 mm, andere Ø mogelijk
   stuwende mixerschroef Ø 560 mm, andere Ø mogelijk
Draairichting:  in beide richtingen mogelijk, zuigend of stuwend
Mixcapaciteit:  3352 m³ bij 540 1/min
Mixerframe:  625 x 625 mm, aan alle zijden afgekant, met
   schroefdoorlaat Ø 590 mm, andere maten mogelijk
Gewicht:  125 kg bij een mixerlengte van 4200 mm

Onze perfectie – 
uw succes 
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