
• Het Flush Floor vloerspoelsysteem is dusdanig ontwikkeld dat met zo weinig mogelijk water en lage druk 
het hoogste rendement te behalen

• De Flush Floor is geschikt om te werken op een hydrofoorinstallatie met een capaciteit van ongeveer 6 
kubieke meter per uur bij 4 bar

• De vloer blijft vochtig, zodat melk- en mestresten niet hechten en de vloer beloopbaar blijft
• Maatvoering mogelijk tot 6000x4000
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Flush Floor
Vloerspoelinstallatie

De vloerspoelinstallatie Flush Floor is een zelf ontwikkelde  noviteit. Voor  de melkveehouder  is het 
van groot belang dat de vloer goed schoon is van melk- en mestresten. De Flush Floor maakt dit 
mogelijk. Met de aanschaf van het Flush Floor systeem bent u jarenlang verzekerd van een schone, 
stroeve vloer en veel arbeidsverlichting.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het unieke Flush Floor systeem is 
maatwerk en zowel voor 
nieuwbouw als renovatie geschikt. 
Dit vloerspoelsysteem is geheel 
uitgevoerd in RVS en wordt in een 
putrand verwerkt.                      
Het vervangt de traditionele 
putrand.   

De uitneembare RVS-sproeiers 
zijn hoog in de rand verwerkt, de 
kans op klauwbeschadiging is 
hierdoor nihil.

Het Flush Floor vloerspoelsysteem 
is leverbaar met een automaatkast. 
Deze maakt het mogelijk dat na 
een hekbeweging een instelbare 
tijd gespoeld kan worden, zodat 
tussen de melkrondes door melk- 
en mestresten wegspoelen.
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• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden. 
• Geheel vlak doorlopende hoogte 105mm standaard, voergang en bordes bovenop hetzelfde niveau.
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk. 
• De installatie wordt geleverd met handleiding en CE verklaring. 
• Volblad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie.

TECHNISCHE GEGE-

Uw Dealer

Flush Floor
Vloerspoelinstallatie

VENS VOORDELEN

• Geheel in RVS uitgevoerd en dus duurzaam
• Hoge positie van de sproeiers voorkomt klauwbescha-

digingen
• Flush Floor wordt op maat geleverd
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Vervangt traditionele putrand
• Bespaart veel handwerk en tijd
• Schone stroeve vloer waarop melk- en mestresten niet 

hechten
• Vermindert de kans op kruisbesmetting
• Bescheiden waterverbruik
• Diervriendelijk signaal om de koeien de melkstal te 

laten verlaten
• Zorgt voor een schone beloopbare vloer tussen de 

melkrondes

OPTIONEEL

• Het Flush Floor vloerspoelsysteem is leverbaar met een 
automaatkast. Deze maakt het mogelijk dat na een 
hekbeweging een instelbare tijd gespoeld kan worden, 
zodat tussen de melkrondes door melk- en mestresten 
wegspoelen.
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