
Techniek en kenmerken

RECK mixers zijn in diverse uitvoeringen en  
opties te verkrijgen. Elke Reck mixer heeft zijn eigen  
specifieke toepassing, maar de keuze kan ook op 
voorkeur van de gebruiker worden aangepast.

Iedere mixer is standaard voorzien van het unieke  
lagersysteem met zelfsmerende houten lager- 
blokken. 

  RECK Mixers in het kort
 
-  RECK biedt een royaal programma aan mixermodellen; 
-  RECK mixers zijn van oerdegelijke en zwaar verzinkte    
   kwaliteit;
-  RECK is meer dan 30 jaar voorloper in de  
   mixertechnologie;
-  RECK en SIM ontwikkelden het slalomsysteem dat nu  
   het meest  wordt toegepast;
-  RECK biedt een dubbele propeller mixer voor  
   toepassingen waar anderen af moeten haken;
-  RECK heeft patent op zelfsmerende (onderhoudsvrije)  
   houten  lagerblokken.

 
De propellers van Reck zijn met stromings- 
technologie tot een maximum resultaat ontwikkeld. 
Hierdoor is de Ø 650 mm propeller in een 70 x 70 
cm propellerframe een echte “krachtpatser”.
 
De Reck mixers zijn tot 12 meter leverbaar.  
Standaard lengten zijn 4,5 en 6 meter. De  
lengte van een Reck mixer kan door onze eigen 
werkplaats worden aangepast. Of dit nu een mixer 
voor een mestkelder, silo of langune betreft, dat 
maakt niet uit. 

RECK en SIM Holland hebben hun naam vooral te danken aan het gezamenlijk ontwikkelde  
slalomsysteem. Dit slalomsysteem is nu de meest toegepaste oplossing en met trots kunnen wij dan 
ook vermelden dat wij op het gebied van mixtechniek marktleider zijn. SIM Holland kan door een rijke 
ervaring op de juiste manier inspelen op de veranderingen in de markt. Alle mixers zijn voorzien van  
ongeëvenaarde hoogrendement propellers met een hoge stuwing, waardoor er een zeer krachtige  
stroming in het slalomsysteem ontstaat. Dit garandeert een perfect homogeen gemixt product met een  
optimale mineralen-structuur. SIM Holland en onze dealers voorzien u graag van advies bij uw mixer- 
keuze en bij het ontwerp van uw kelder. 

Productprogramma
 
TRE-E  
Starre mixer zonder driepuntsbok 

-  Robuust volledig verzinkte mixer;  
-  Voor vaste montage; 
-  Maximale lengte 10 meter;
-  Optie: vaste ondersteuningsbok; 
-  Optie: hoog rendement propeller Ø 650 mm en  
   propellerframe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRY 
Starre mixer met driepuntsbok
 
-  Robuust volledig verzinkte mixer voorzien van
   driepuntsframe;
-  De zwenkhoek is standaard met een lange   
   draadspindel instelbaar; 
-  Optie: hydraulische cilinder i.p.v. spindel; 
-  Optie: hoog rendement propeller Ø 650 en  
    propellerframe.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRE-S 
Inzwenkmixer met driepuntsbok 
 
-  Robuust verzinkte inzwenkmixer met driepuntsbok   
   en draagarm; 
-  Zwenkhoek in te stellen met een korte  
   draadspindel;
-  Optie: hoog rendement propeller Ø 650 mm en   
   propellerframe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR
Starre dubbele propellermixer met driepuntsbok.
 
Een zeer krachtige mixer, bij uitstek geschikt voor  
langere slalomsystemen en/of diepere kelders.  
 
-  Robuust volledig verzinkte mixer voorzien van  
   driepuntsframe;
-  De zwenkhoek is standaard met een lange draad- 
   spindel instelbaar;
-  Optie: hydraulisch instelbaar i.p.v. spindel;
-  Optie: één hoog rendement propeller Ø 650 mm  
   en één van Ø 440 mm en propeller frame;

Productprogramma
 
TR-HD
Een dubbele propeller inzwenkmixer met driepuntsbok 
en draagarm.  
 
Deze inzwenkmixer heeft een  
hydraulische cylinder en kan eenvoudig in zeer moeilijk 
bereikbare mestkelders geplaatst worden.

-  Robuust volledig verzinkte mixer voorzien van  
   driepuntsframe;
-  Zwenkhoek is standaard instelbaar door de
   hydraulische cilinder; 
-  Optie: één hoog rendement propeller Ø 650 mm en  
   één van Ø 440 mm en propeller frame;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JRE-HD
Jumbomixer met driepuntsbok

Voor grote tractoren en/of lange slalomsystemen is 
een mixer met een zwaar uitgevoerde buis van  
Ø 140 mm i.p.v. Ø 100 mm en een aandrijfas van  
Ø 45 mm i.p.v. Ø 35 mm een betere oplossing. 

De houten lagerblokken zijn aangepast aan de 
mixer. Deze jumbomixer is uitermate geschikt voor 
tractoren vanaf 100 PK. 

Ook leverbaar met dubbele propellers.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETR
Elektrische starre mixer

De ETR elektrische mixers worden aangedreven 
door een elektromotor op de buis. Tevens is  
standaard een aftakasstomp aanwezig, zodat deze 
mixer ook met de trekker aangedreven kan worden, 
kortstondig op max. 1.000 toeren. Ook leverbaar 
als dubbele propeller mixer of silomixer.

-  De robuust volledig verzinkte mixer is  
    uitgevoerd met een verzinkte kap over de  
    elektromotor;
-  Voorzien van een hoog rendement propeller  
    met diameter afhankelijk van het vermogen  
    van de elektromotor;
-  Een verstelbare ondersteuningsbok;
-  Afhankelijk van het slalomsysteem zijn  
   diverse vermogens leverbaar; van 7,5 kW tot  
   22 kW.
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Productprogramma
 
Lagunemixer
Deze mixers, met lengtes tot 12 meter, zijn  
speciaal ontwikkelt om een lagune te mixen. Deze 
mixers worden door SIM Holland voorzien van een 
speciale sealafdichting en een kooiconstructie over de 
propeller, zodat de afdekfolie intact blijft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixers door de silowand
Deze mixers zijn speciaal gemaakt om te mixen 
door de wand van houten, stalen of betonnen silo’s. 
De door SIM Holland ontwikkelde doorvoerplaat met 
manchet door de silowand en steunpoot, zorgen 
voor een stabiel geheel. Een uitstekend mix- 
resultaat is gegarandeerd.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silomixer voor mobiele kranen
Om mest in overkapte silo’s met een maximale silo-
hoogte van 6 meter probleemloos te mixen, is een 
hydraulisch aangedreven mixer de  
oplossing. Deze mestmixer is vrijwel op alle mobie-
le kranen te monteren en is geschikt voor silo’s met 
een silo-afdekkap, waarvan het mixgat een minima-
le afmeting van 80 x 80 cm heeft.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoogrendement propeller Snij-inrichting         Omkeerkast                          Ondersteuningsbok 
duwend of zuigend  bij vezelrijke mest                  verstelbaar of vast 
 
Overige opties

Afwijkende propellerframes  : 54x54 cm, 60x60 cm, 68x68 cm of Ø 68 cm 
Hoogrendement propellermaten  : Ø 44, 50, 55, 60, 65 of 70 cm 
Afwijkende lengtes   : tot 12 m naast onze standaard van 4, 5 of 6 m 
Andere materiaalkeuze   : alle mixers zijn ook in roestvaststaal (RVS of Inox) leverbaar 

Lagunemixer

Montage voor 
mobiele kranen

Mixer door 
silowand

Algemene opties


