
Vijzelscheider 

Sterk in beweging



Pluspunten van een Doda vijzelscheider 
 
Het scheiden van mest heeft vele voordelen voor de agrarische ondernemer. Door de dunne en dikke fractie te scheiden, is 
het mogelijk efficienter met mest om te gaan. Na het scheiden van de mest zit de meeste stikstof in de dunne fractie en het 
meeste fosfaat in de dikke fractie. De dikke fractie is uitermate geschikt voor “green bedding”, uitrijden op het land  
(organische stof) en voor afzet van fosfaat. De stikstof in de dunne fractie blijft zo op het bedrijf en bij het uitrijden gedraagt 
zich dit als kunstmest en zorgt het voor snelle groei van de gewassen. 

Voordelen van “green bedding”: kostenbesparing op strooisel, comfortabeler ligbed voor de koeien, minder klauw- 
problemen, schonere koeien, minder uier problemen en meestal lager cel getal van de melk.

De Doda vijzelscheiders zijn te verkrijgen in diverse modellen. Zo is precies in te spelen op de wensen van de veehouder. 
Doda heeft een speciale robuuste machine gebouwd met een motor van 9,2 kW. Deze kan een constant droog product 
maken voor “green bedding”.

Voordelen en unieke eigenschappen van de Doda vijzelscheider
-   Uniek is de gegoten vijzel met snij-inrichting in de vijzelscheider. Deze zorgt voor een minimum aan storingen en vraagt  
    minder vermogen. De roestvrijstalen zeef is in diverse maten leverbaar;
-   Via een planetaire tandwielkast drijft de elektromotor de vijzel aan, dit garandeert een lange levensduur, weinig  
    onderhoud en vraagt minder vermogen dan een haakse (verspringende) tandwielkast;
-   De vijzelscheider is ook zeer geschikt om dikke mest te scheiden na primaire scheiding in de stal;
-   Door middel van een roestvrijstalen overloopsysteem, “schoorsteen”, is de vijzelscheider maximaal beveiligd, ook  
    wanneer de vijzelscheider te maken heeft met een storing. De teveel aangevoerde mest loopt via een bypass van de  
    schoorsteen altijd terug naar de mestopslag, waardoor overdruk op de roestvrijstalen zeef wordt voorkomen;
-   Een PTC wikkeling bewaakt de temperatuur van de motor;
-   Het vervangen van slijtdelen is snel en eenvoudig te realiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimale efficiëncy
Doda vijzelscheiders kenmerken zich door een efficiënt en eenvoudig systeem voor scheiding van vloei- en vaste stoffen, 
wat resulteert in lage onderhouds- en stroomkosten. De vijzelscheiders zijn geheel gebouwd van roestvrijstaal 304. De 
zorgvuldig ontworpen en praktische voetsteun zorgt er voor dat er relatief weinig ruimte nodig is om de machine te  
plaatsen.

De droge stof van de dikke fractie wordt bepaald 
door druk uit te oefenen op twee kleppen door  
middel van een robuust tandheugelsysteem dat  
met gewichten instelbaar is.

Doda heeft uitgebreide mogelijkheden voor  
platforms waar de vijzelscheiders op gemonteerd 
kunnen worden en waar ook op hoogte aan  
veiligheid is gedacht. De platforms met statieven 
zijn volledig verzinkt.
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Model 4 kW HD 9,2 KW
Vermogen / voltage 4 kW / 400 volt 9,2 kW / 400-690 volt
Zeeflengte 520 mm 780 mm
Capaciteit* 10 tot 40 m³/uur 10 tot 20 m³/uur
Lengte 175 cm 221 cm
Breedte 87 cm 87 cm
Hoogte zonder 
(met “schoorsteen”)

100 cm 
310 cm

100 cm 
310 cm

Aansluiting vierkantflens 6” 6”

* afhankelijk van de dikte van de mest en diersoort


