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Productcatalogus 

 Druk– en typefouten voorbehouden 
 Klantspecifieke opties voorbehouden 
 Gewicht– en maatafwijkingen aan de hand van de in deze catalogus getoonde gegevens             

voorbehouden 
 Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk 
 verplichte verlichting en of markeringsborden. Gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de 
 machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet. 
 Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van            

toepassing welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,   
zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. 

 
. 



Instrooitechniek 

Inleiding 

De ligbox wordt op 95% van de melkveehouderijen toegepast. Het is een zeer belangrijke plaats in de stal, 
de plek waar de koe zijn voer herkauwt, melk produceert en tot rust komt. Hier moet de koe dus graag 
gaan liggen en om hiervoor te zorgen is een goed onderhouden boxdek een must. 
Het strooisel dat aangebracht wordt speelt hierin een zeer belangrijke rol en moet op tijd en met voldoende 
mate ververst worden. Om dit goed en efficient te kunnen doen heeft Flingk een divers programma aan 
strooiers voor diverse strooisels en situaties. 
 
Diepstrooisel of matten/koematras 
We maken onderscheid in diepstrooiselboxen en boxen bedekt met matten. 
Wanneer dagelijks kleine hoeveelheden gestrooid worden op ligboxen met matten komt u uit bij  
de elektrische instrooier SE250, hydraulische aanbouwstrooier type Z (met optie doseerschuif) of CS. 
Hiermee kunnen kleine hoeveelheden strooisel zeer nauwkeurig gedoseerd en gestrooid worden. 
In diepstrooiselboxen moeten grotere hoeveelheden strooisel aangebracht worden en hiervoor zijn de     
types Z, S, SX, ZX, ZXS, KSS en GS zeer geschikt. 
In de tabel hieronder kunt u zien voor welke strooisels de verschillende types strooier geschikt zijn. 
In deze catalogus staat elk type strooier beschreven. 
Voor vragen of advies kunt u altijd contact opnemen met uw dealer of Flingk Machinebouw 
 

4 

 Type 
SE 

Type 
Z 

Type 
CS 

Type 
S 

Type 
SX 

Type 
ZX 

Type 
ZXS 

Type 
KSS 

Type 
GS 

 

Z  X X X X  X X X X Zaagsel 

GS  X X X X  X X X X Gemalenstro 

HS       X X X X Gehakseld stro 

M       X X X X Gescheiden mest 

MI        X X X Gescheiden mest inge-
kuild 

K  X  X X X   X  Kalk 

S      X X     Zand 

PM        X X X Paardenmest met krullen 

PMS         X X Paardenmest met stro 

KS         X X Mengsel van stro, kalk en 
water  (mengverh: 1/5/2) 

TP       X X X X Rest tomatenplanten 

PS        X X  Papiersnippers 

SP   X X X X  X X  Stro-pellets 



Instrooitechniek 

Type BV Beddingvlakker 

Technische specificaties 
 Werkt aan de rechterkant van de shovel 
 Hydraulisch opklapbaar 
 Een dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Aanslag in hoogte en breedte verstelbaar 
 Kantschraper in hoogte en breedte verstelbaar 
 Schuinstelling op harkarm 
 Inzetplaat voor harkarm (hark wordt dichte schuif) 
 Excl. snelwissel 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Mestschuif 1600mm           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 
 
 

Vaak ontstaat er een rug van strooisel tussen twee ligboxen en liggen de koeien in een gat. 
Met de Beddingvlakker kunt u dit voorkomen met als resultaat comfort voor uw koeien en een besparing in 
strooisel. De beddingvlakker is geschikt voor fijne strooisels zoals zaagsel, dikke fractie, compost en zand 
in combinatie met een zwevende ligbox. 
De arm is hydraulisch opklapbaar en voorzien van een verstelbare aanslag die tegen de boxrand aanloopt. 
Een in hoogte verstelbare schraper schuift  het strooisel aan de rand naar binnen en een hark vlakt de rest  
van de ligbox. Tussen de tanden kan een plaat gemonteerd worden zodat deze een schuivende werking 
krijgt. De harkarm kan in zijn geheel schuin gezet worden zodat ook materiaal van achteren naar voor in de 
ligbox gebracht kan worden gebracht. 
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Type Breedte  
opgeklapt (mm) 

Breedte uitge-
klapt (mm) 

Gewicht 
(kg) 

Maximale systeem 
druk (bar) 

Maximale piekdruk 
(bar) 

BV 2400 1265 3170 242 175 225 

Optie: mestschuif 



Instrooitechniek 

Type SE 

Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Snelheid transportband traploos verstelbaar 
 Hoeveelheid strooisel verstelbaar d.m.v. mechanische doseerschuif 
 Voorzien van mengvijzel waarmee tijdens het lossen bijvoorbeeld kalk en 

zaagsel gemengd wordt 
 In hoogte verstelbaar handvat 
 Voorzien van 2x24V electromotor 
 2x12V AGM accu (onderhoudsvrij) 
 Inclusief oplader 
 Lekvrije banden 4.00x8 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Grote wielen, 5.00x8       
 Zwenkwiel (3e wiel)       
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 

De SE instrooier is een elektrische aangedreven machine met twee 12V accu's als energiebron. 
De strooier wordt handmatig voortbewogen. De elektrisch aangedreven roerder gaat brugvorming tegen en 
de transportband strooit het strooisel in de ligbox. De snelheid van de transportband is traploos in te stellen 
zodat de instrooidiepte nauwkeurig bepaald kan worden. De strooihoeveelheid is met een mechanische 
doseerschuif nauwkeurig in te stellen. 
 

 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max. laadge-
wicht (kg) 

Voltage 
(V) 

Uitstrooi-
hoogte 
(mm) 

Instrooi-
bereik 
(mm) 

SE 250 780 220 65 80 24 500 0-2000 

Optie: grote wielen 

Optie: zwenkwiel 
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Instrooitechniek 

Type Z  

Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Een dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel  
 Doseerkleppen handmatig verstelbaar 
 Grote doseerwals onder in de bak 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Doseerschuif+hydraulisch regelsysteem draairichting wals (mogelijk t/m Z 1500)  
 (voor het nauwkeurig doseren van zeer kleine  hoeveelheden) 
 Opklapbare veegborstel aan linker- of rechterzijde       
 Mestschuif onder de strooier           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 
 
 

De Z instrooier is een machine met hoge capaciteit voor het instrooien van zaagsel, gemalen stro en 
compost (t/m Z 2000). Voor het dagelijks instrooien of het instrooien van zeer kleine hoeveelheden kan als 
optie een doseerschuif gemonteerd worden. 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

Z 600 1400 600 295 500 25 175 225 

Z 750 1400 750 330 625 30 175 225 

Z 1000 1400 1000 350 775 30 175 225 

Z 1500 1800 1500 400 975 35 175 225 

Z 2000 2300 2000 455 1175 50 175 225 

Z 2500 2500 2500 500 1300 50 175 225 

Z 3000 2500 3000 560 1450 50 175 225 
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Instrooitechniek 

Type CS 

Technische specificaties 
 Beide strooiers zijn rechtslossend 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Snelheid (strooidiepte) transportbanden zijn onderling te  
 verstellen met een regelventiel 
 Hoeveelheid strooisel van beide strooiers verstelbaar d.m.v.  
 mechanische doseerschuiven 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en   
 overdrukventiel 
 Grote doseerwals onder in de bak van de zaagselstrooier 
 Doseervijzel onder in de bak van de kalkstrooier 
 Zaagselstrooier standaard voorzien van doseerschuif voor het strooien van kleine hoeveelheden 
 Transportbanden voorzien van kantafdichtingen en schraper. 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 2e regelventiel, hiermee kan de snelheid van beide transportbanden apart   
 worden geregeld zodat snelheid (strooidiepte) en toerental van de aandrijvende 
 machine perfect op elkaar afgestemd kunnen worden 
 Kalkstrooier aan schepzeide van zaagselstrooier zodat ook met een shovel   
 vooruit gereden kan worden en toch de kalk als eerst gestrooid wordt 
 Mogelijkheid tot links en rechts strooien met zaagselstrooier     
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk (bar) 

CS 500 1500 500 265 600 20 175 225 

CS 700 1500 700 310 675 20 175 225 
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De CS combistrooier heeft de basis van het type Z, met daarop een extra strooier met transportband voor 
het strooien van additionele strooisels zoals kalk. De extra strooier heeft een inhoud van 50 liter en kan 
alleen aan de rechterzijde lossen. De strooidiepte en strooihoeveelheid van beide strooiers zijn zeer  
nauwkeurig te regelen, hierdoor wordt het strooisel zeer nauwkeurig verdeeld en kan het verbruik optimaal 
geregeld worden. 
 



Instrooitechniek 

Type S 

Technische specificaties 
 Zwaar uitgevoerd frame en plaatwerk met hardox mes en slijtstrip 
 Links en rechts lossend 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en  overdrukventiel  
 Doseerkleppen handmatig verstelbaar 
 Grote doseerwals onder in de bak 
 Zware 3 laags transportband voorzien van dubbele kantafdichting en schraper 
 Met rubber beklede aandrijfrol en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Doseerschuif + hydraulisch regelsysteem draairichting wals      
 (voor het nauwkeurig doseren van zeer kleine hoeveelheden, niet voor zand) 
 Opklapbare veegborstel aan linker– of rechterzijde       
 Mestschuif onder de strooier           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 

De S instrooier is een zwaar uitgevoerde machine voor het strooien van zand, maar deze kan ook zaagsel, 
gemalen stro en compost verwerken. De strooier is voorzien van een rad onder in de bak om brugvorming 
te voorkomen. Tussen de lagers en hydromotor zitten afstandhouders waardoor er geen zand in de lagers 
kan komen. De instrooier is standaard voorzien van een zware 3 laags transportband en extra zwaar  
geconstrueerd frame en plaatwerk waarmee een lange levensduur gegarandeerd wordt. 
 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laadge-
wicht (kg) 

Minimale olie 
opbrengst  (L/
min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

S 750 1500 750 400 1200 30 175 225 

S 1000 1700 1000 445 1600 35 175 225 

S 1300 2100 1300 565 2150 50 175 225 
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Instrooitechniek 

Type SX 
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De nieuwe zandstrooier die in plaats van walsen is uitgerust met een pendelend mechanisme in de bak. 
Door het ontbreken van een draaiende wals wordt de levensduur van de machine verlengd. Door het  
gebruik van dik plaatmateriaal, een hardox mes, hardox slijtdelen en een extra dikke 3-laags transportband 
is deze machine uitermate geschikt voor zand. De opening van het pendelend mechanisme is te verstellen 
zodat zowel droog als vochtig zand goed verwerkt kan worden. 
Ook wordt er standaard een snelheidsregeling op gebouwd waarmee nauwkeurig gedoseerd kan worden. 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

SX 750 1500 750 420 1200 30 175 225 

SX 1000 1700 1000 475 1600 35 175 225 

SX 1300 2100 1300 585 2150 50 175 225 

Technische specificaties 
 Zwaar uitgevoerd frame en plaatwerk 
 Links en recht lossend 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en  overdrukventiel 
 Zware 3 laags transportband voorzien van dubbele kantafdichting en schraper 
 Dosering door middel van pendelend mechanisme voor minder slijtage 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Mestschuif onder de strooier           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 



Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en 
 overdrukventiel  
 Doseerkleppen handmatig verstelbaar 
 Grote doseerwals onder in de bak 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Snelheidsregeling walsen (t.b.v. ZX 2000/ZX 2500/ZX 3000) voor nauwkeurig doseren.  
 Opklapbare veegborstel aan linker– of rechterzijde       
 Mestschuif onder de strooier   
 
        
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

ZX 750 1400 750 300 500 25 175 225 

ZX 1000 1400 1000 350 775 30 175 225 

ZX 1016 1600 1000 380 775 30 175 225 

ZX 1500 1800 1500 430 975 35 175 225 

ZX 2000 2300 2000 635 1175 50 175 225 

ZX 2500 2500 2500 770 1300 50 175 225 

ZX 3000 2500 3000 900 1450 50 175 225 

Instrooitechniek 

Type ZX 
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De ZX instrooier heeft een extra roerwerk bovenin de bak zodat hiermee producten verwerkt kunnen  
worden die gevoeliger zijn voor brugvorming. De motoren zijn voorzien van flexibele koppelingen en de 
kettingkast is makkelijk te openen voor onderhoud. De ZX kan zaagsel, gemalen stro, gehakseld stro,  
compost en dikke fractie (wanneer deze niet ingekuild is geweest) verwerken en is daarmee een  
veelzijdige instrooier. 
Let op dikke fractie en compost kan niet gestrooid worden met de ZX 2000/2500/3000. 



Technische specificaties 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Links en rechts lossend 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel  
 Grote doseervijzel onder in de bak 
 2 doseerwalsen boven de doseervijzel om brugvorming tegen te gaan 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Rechte straal             
 Maakt het mogelijk om met een rechte straal te strooien i.p.v. een sproeiboog 
 om bijvoorbeeld over het voerhek en put te strooien met minimaal morsen 
 Verstelbare bodemplaten           
 Voor het nauwkeurig doseren van de hoeveelheid strooisel, 
 tot zeer kleine hoeveelheden (deze opties zijn niet te combineren) 
 Mestschuif onder de strooier           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 
 
 

De ZXS instrooier is voortgekomen uit het type ZX. Door het speciale systeem met drie walsen in de bak 
en zware hydraulische aandrijving is deze bak ongevoelig voor brugvorming. De hoogtoerige  
transportband maakt het met voldoende beschikbare olie mogelijk ver in te strooien waardoor een shovel 
of trekker met minder olieopbrengst met deze strooier voldoet. Ook is de bak beter vormgegeven zodat 
makkelijker geladen kan worden. De ZXS is geschikt voor het instrooien van zaagsel, gemalen stro, 
gehakseld stro, compost, dikke fractie en paardenmest (op basis van krullen). 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

ZXS 750 1400 750 470 500 20 175 225 

ZXS 1000 1600 1000 510 775 20 175 225 

ZXS 1500 1800 1500 550 975 25 175 225 

ZXS 2000 2300 2000 650 1175 30 175 225 

Instrooitechniek 

Type ZXS 
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Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Hardox mes en slijtstrip 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Zware hydromotoren in de walsen verwerkt 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel 
 2 grote doseerwalsen onder in de bak 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Vanaf KSS 1800 standaard  zware 3 laags pvc transportband 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Verstelbare bodemplaat           
 Hydraulische snelheidsregeling transportband links of rechts     
 Hydraulische snelheidsregeling walsen         
 Mestschuif onder de strooier           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 

De alleskunner. Deze instrooier is gemaakt om de zwaardere en moeilijk te verwerken strooisels zoals  
paardenmest en een mengsel van kalk/water/stro te kunnen strooien. De bak heeft een speciale vorm 
waardoor het strooisel makkelijk zakt. De twee separaat aangedreven doseerwalsen hebben een zware 
hydraulische aandrijving en zorgen ervoor dat er geen brugvorming optreed. De strooier kan zaagsel,  
gemalen stro, gehakseld stro, compost, dikke fractie, paardenmest, kalk en een mengsel van  
kalk/water/stro (behalve de KSS 2500) verwerken.  
Voor droge boxcompost, pure kalk en stropallets is de optie verstelbare bodemplaat vereist. 

Instrooitechniek 

Type KSS 
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Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

KSS 750 1300 750 425 700 35 175 225 

KSS 900 1500 900 455 800 35 175 225 

KSS 1000 1800 1000 520 850 35 175 225 

KSS 1500 1800 1500 530 1100 40 175 225 

KSS 1800 2200 1800 605 1250 40 175 225 

KSS 2000 2200 2000 695 1350 40 175 225 

KSS 2500 2500 2500 800 1600 50 175 225 



Instrooitechniek 

Type BS 

Technische specificaties 
 Geschikt voor het strooien van zaagsel/krullen, geperst/gebroken stro en turf 
 2 werpschijven 
 2 vijzels met kartelrand 
 Dosering handmatig verstelbaar 
 Één enkelwerkende of dubbelwerkende hydraulische functie benodigd 
 Hardox mes en slijtstrips 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventielen 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Snelheid doseerwalsen regelbaar (om dosering te verfijnen van fijne materialen  
 zoals geperst en gebroken stro)           
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 

De Flingk BS breedstrooier is uitermate geschikt om een fijn laagje zaagsel/ krullen, geperste stropallets of 
turf in kippenstallen te strooien. De strooier werkt met twee verdeelschijven die het strooisel tot over een 
breedte van zes meter verdelen. De aanvoer naar de schijven gebeurt d.m.v. twee vijzels die het strooisel 
in voldoende mate rond bewegen in de bak. De hoeveelheid is te regelen d.m.v. 2 verstelbare openingen 
boven de schijven. Langs de schijven zitten stelplaten om de verdeling over de breedte nauwkeurig af te 
stellen, welk strooisel u ook gebruikt. De strooier verdeelt het strooisel zeer nauwkeurig zodat het perfecte 
bed ontstaat voor uw pluimvee. 
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Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

BS 2000 2100 2000 580 1000 40 175 225 

BS 3000 2500 3000 740 1200 40 175 225 



Instrooitechniek 

Type OL 

Met de Flingk OL onderlosser kan over de gehele breedte van de machine een tapijt van strooisel 
neergelegd worden. De dosering gebeurt door middel van een hydraulisch aangedreven rad met 
meenemers. Deze is in snelheid verstelbaar waardoor de dosering zeer nauwkeurig te regelen is.  
Een extra rad bovenin de bak en een rad onderin voorkomen dat er brugvorming ontstaat en zorgen dat er 
een constante aanvoer van strooisel is over de gehele breedte van de bak. Door middel van een schuif aan 
de linkerzijde van de bak kan ook nog een stuk langs de bak gestrooid worden om zo de rand langs een 
muur ook te voorzien van strooisel. De strooier is geschikt voor zaagsel/krullen, gehakseld stro, turf en 
compost. 
De ideale machine om in uw stal het perfecte bed voor uw pluimvee te creëren. 
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Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

OL 3000 2500 3000 795 1200 35 175 225 

Technische specificaties 
 Geschikt voor het strooien van zaagsel/krullen, geperste stropallets, turf en compost 
 Doseerwals voor nette verdeling van het strooisel 
 2 extra raden tegen brugvorming en voor goede toevoer van materiaal aan de doseerwals 
 Dosering hydraulisch regelbaar 
 Één enkelwerkende of dubbelwerkende hydraulische functie benodigd 
 Schuif aan linkerzijde om strook langs muren te strooien 
 Hardox mes en slijtstrips 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel  
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
 
 



Instrooitechniek 

Type SVV 

Technische specificaties 
 Verdeelwalsen separaat aangedreven 
 Handmatig touwoprolsysteem 
 Onderhoudsarme machine, weinig draaiende delen 
 Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd 
 Afwerking 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Strooimodule met transportband (links+rechts strooien tot zo’n 4 meter) 
 1800 mm breed 
 Strooimodule met strooischijven (breed afleg) 
 Strooimodule blazer 
 Andere afmeting t.b.v. andere maat baal of ronde baal 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 

In ontwikkeling, beschikbaar in 2016 
Op een simpele manier snel stro verdelen kan met de SVV stroverdeler. Met de machine kan het pak  
opgeschept worden waarna het touw doormiddel van het oprolsysteem verwijdert en opgerold kan worden. 
Voor het strooien wordt de machine achterover getrokken en staat het pak verticaal. Twee verdeelwalsen 
trekken het stro uit elkaar en lossen het aan de onderzijde. Eventueel kan voor links of rechts lossen een 
transportband gemonteerd worden of twee schijven om het stro breed af te leggen.  
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Type Breedte 
(mm) 

Hoogte 
(mm) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Minimale 
olie op-
brengst 
(L/min) 

Minimale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

Maximale 
afmeting baal 
(mm) 

SVV 1300 1500 2970 715 40 175 225 1200x900x2500 



Instrooitechniek 

Type SVH 

In ontwikkeling, beschikbaar in 2016 
Met de SVH stroverdeler kunt u snel en egaal stro verdelen terwijl stof tot een minimum wordt beperkt. 
Het pak kan worden opgeschept en ligt gekanteld op de bodemketting waarna het strotouw eenvoudig  
verwijderd kan worden. Lossen gebeurt aan de linkerzijde d.m.v. een klepelwals welke het stro (afhankelijk 
van het oliedebiet) zes tot zeven meter wegwerpt, als optie kunnen verticale walsen gemonteerd worden 
waarmee het stro breed afgelegd kan worden. 
De snelheid van de bodemketting is traploos te verstellen. 
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Technische specificaties 
 Zware bodemketting met zware aandrijving 
 Gedwongen strotoevoer 
 3 stuks tanden Ø44 mm 
 Zwaar aangedreven, sneldraaiende strooiwals met klepels 
 Vrijloop op strooiwals 
 Snelheid bodemketting traploos instelbaar (exclusief elektrische opbouw op shovel/ verreiker) 
 Goede strogeleiding en mooi strooibeeld 
 Maximaal 6-7 meter ver strooien. 
 Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd + elektrische aansluiting 12V 
 Afwerking 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Verticale walsen t.b.v. breed afleg 
 Snelwissel aan andere zijde (rechts lossen) 
 Snelwissel op korte zijde 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 

Type Breedte 
(mm) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Minimale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

Maximale 
afmeting baal 
(mm) 

SVH 1300 3250 895 50 175 225 1200x900x2500 



Instrooitechniek 

Type GS 
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Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Aftakas aangedreven verdeelwalsen waardoor op hydraulische capaciteit wordt bespaard 
 Één hydraulische pers en vrije retour benodigd 
 Snelheid van de bodemketting traploos instelbaar 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel 
 Houten stootrand op bak 
 Twee grote verdeelwalsen voor nauwkeurige verdeling 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Exclusief aftakas 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Knikdissel met ophanging in hef (strooier is spoorvolgend)  
 Snelheidsregeling transportband 
 Verlichting 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Pk’s Minimale olie 
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

GS 2517 1700 2500 1180 1500 35 35 175 225 

GS 4017 1700 4000 1420 2400 40 35 175 225 

GS 6020 2000 6000 1850 3500 50 40 175 225 

De Flingk GS is een enkelassige getrokken strooier. Door middel van een bodemketting en verdeelwalsen 
wordt het strooisel op een transportband gedoseerd. De transportband kan links en rechts lossen. De snel-
heid van de bodemketting is traploos instelbaar waardoor de hoeveelheid strooisel nauwkeurig bepaald 
kan worden. Deze strooier heeft een grote inhoud en vanwege zijn eigen as blijft de aslast op uw rooster 
laag. De strooier kan zaagsel, gemalen stro, gehakseld stro, compost, dikke fractie, paardenmest en een 
mengsel van kalk/water/stro verwerken. Ook kan de machine gebruikt worden als voerdoseerwagen. 



Instrooitechniek 

Type MS 

De MS menggranulaatstrooier is een zwaar uitgevoerde strooier voor het strooien van menggranulaat/
gebroken puin en/of zand. 
Het plaatwerk is geheel vervaardigd uit Hardox 500 slijtvast staal. Door het speciale doseersysteem in de 
bak krijgt men een constante dosering op de transportband en heeft men minimale slijtage. 
Er zijn verschillende opties mogelijk. 
Één dubbelwerkende hydraulische functie is voldoende om de strooier te bedienen. 
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Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Minimale olie-
opbrengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

MS 2000 3000 2000 1725 4000 80 175 225 

Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd 
 Snelheid van doseersysteem en transportband instelbaar 
 Transportband aan beide zeiden aangedreven 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel 
 Rubberen transportband voorzien van dubbele kantafdichting en schraper 
 Met rubber beklede aandrijfrol en volgrol 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  



Kuiltechniek 

Kuilschuif Type KSM 

Technische specificaties 
 Bladbreedte 1250 mm 
 Rubber 15 mm dik met nylon inlagen 
 Excl. twee snelwissels aan linker en rechter zijde om snel te wisselen van links naar rechts 
 Standaard met opzetbok geleverd 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Bevestiging t.b.v. palletvorken 
 Spiegels (voor beter zicht op de kuil) 
 
Let op! Er zijn 2 snelwissels nodig, deze staan in de prijslijst “Aanbouwdelen opschroefbaar”. 
Het gebruik met voorladers raden wij alleen aan bij zwaar uitgevoerde voorladers. 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Voor topkwaliteit ruwvoer is een goede conservering een must. Een goede opslag van uw ruwvoer begint 
bij het afdekken ervan. De beste manier om dit te doen is met een laag grond van minimaal 30 cm.  
Met de kuilschuif van Flingk kunt u snel en efficiënt uw kuil ontdoen van zijn deklaag zonder beschadiging 
van de kuilfolie. De simpele maar zeer efficiënte mechanische kuilschuif is verkrijgbaar in een aantal types. 
De kuilschuif wordt voorzien van twee snelwissels passend voor uw machine. 

Type Uitvoering Gewicht (kg) Bereik (mm) 

KSM 2700 Voor minishovels van 2,5 tot 4 ton 210 2700 vanaf hart machine 

KSM 3500 Voor shovels tot 6 ton 240 3500 vanaf hart machine 

KSM 4000 Voor shovels tot 12 ton 320 4000 vanaf hart machine 
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Kuiltechniek 

Kuilschuif Type KS 

Voor topkwaliteit ruwvoer is een goede conservering een must. Een goede opslag van uw ruwvoer begint 
bij het afdekken ervan. De beste manier om dit te doen is met een laag grond van minimaal 30 cm.  
Met de kuilschuif van Flingk kunt u snel en efficiënt uw kuil ontdoen van zijn deklaag zonder beschadiging 
van de kuilfolie. Door middel van het hydraulisch zwenksysteem van de schuif kunt u snel wisselen tussen 
het schuiven van de linker- en rechterzijde van de kuil. Afhankelijk van het gewicht van uw machine  
en de mogelijkheden die gewenst zijn kunnen wij u een aantal types aanbieden. 
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Type Uitvoering Gewicht (kg) Bereik (mm) 

KS 2700 Voor shovels van 2,5 tot 4 ton 250 2700 vanaf hart machine 

KS 3500 Voor shovels tot 6 ton 380 3500 vanaf hart machine 

KS 4000 Voor shovels tot 12 ton 470 4000 vanaf hart machine 

KS 4500 XL Voor shovels tot 16 ton 680 4500 vanaf hart machine 

Technische specificaties 
 Bladbreedte 1250 mm 
 Rubber 15 mm dik met nylon inlagen 
 Hydraulisch zwenken van linker naar rechter zijde 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Standaard met opzetbok geleverd 
 Boven scharnierend met rem (KS 4500XL)  
 Draaibaar blad mechanisch (KS 4500XL) 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
 
 
 
Het gebruik met voorladers raden wij u alleen aan bij mits deze zwaar uitgevoerd zijn. 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 



Kuiltechniek 

Silage Eater 

Technische specificaties 
 Sterke robuuste constructie, voor een groot gedeelte uit Domex 700 
 Tanden uit hardox 500 
 Twee deuren die tot 125° hydraulisch uitklapbaar zijn (klappen gelijktijdig uit) 
 Goed zicht door de open constructie 
 Afneembaar maismes 
 In een keer de gehele inhoud van een silagewagen verdelen 
 Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
 Afwerking 2 laags 2 componenten natlak 
 
Opties 
 Inlegvel (tot helft achterwand) 
 Volvo aanbouw L50/60/70/90/110/120 
 Systeem 2000  (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachtert) 
 Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachtert)  
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

De Silage Eater is speciaal ontwikkeld voor een grote capaciteit bij het inkuilen van gras en mais. Door de 
grote inhoud en de uitklapbare deuren wordt een grote tijdwinst gehaald op de kuil waardoor er genoeg tijd 
overblijft om het product goed vast te rijden. 
Het geheel is zeer robuust uitgevoerd, wat garant staat voor een jarenlange probleemloze werking.  
De machine is voorzien van een demontabel mes waardoor de Silage Eater voor zowel de maïs- als  
grasoogst ingezet kan worden. 500 mm lange tanden van massief Hardox 100 x 50 mm zorgen ervoor dat 
het gras makkelijk verdeeld kan worden, voor de verdeling van maïs wordt het mes op de tanden  
geplaatst. Door de open constructie is er goed zicht op de kuil.  

Type Breedte 
(mm) 

Lengte (mm) Hoogte (mm) Breedte kleppen 
open (mm) 

Gewicht leeg excl. 
snelwissel (kg) 

SE 12000 2980 1575 1825 4770 1700 

SE 18000 3200 1835 2090 5270 1920 
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Kuiltechniek 

Kuilvork 
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Technische specificaties 
 Robuuste bouw 
 Goed zicht door open constructie 
 9 stuks tanden 120x50 mm uit Hardox 500 (KV 18000 10 stuks) 
 Hardox slijtdelen 
 Twee deuren die tot 125° hydraulisch uitklapbaar zijn (klappen gelijktijdig uit) 
 Maïsplaat 
 Standaard beschermbeugel voor op de weg 
 Afwerking 2 laags 2 componenten natlak 
 
Opties 
 Volvo aanbouw L50/60/70/90/110/120 
 Systeem 2000  (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachtert) 
 Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachtert) 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

De tanden van de KV silagevork zijn 1350 mm lang en zeer geschikt voor het werken in gras. Deze zware 
tanden en constructie geven de kuilvork een goede stevigheid. 
Voor gebruik in de maïs kan er een maïsplaat gemonteerd worden. Hierdoor is de volledige bodem dicht 
waardoor een groot volume maïs verplaatst en verdeeld kan worden. Eventueel zijn er op een eenvoudige 
manier en naar wens kijkgaten te maken in de maïsplaat. 
De vork is uit te voeren met en zonder de bekende uitklapbare deuren. Welke met flenzen op de bak  
geschroefd kunnen worden. De deuren kunnen tot 125 graden open zodat zowel voor- als achteruit het 
product goed verdeeld kan worden 

Type Breedte 
(mm) 

Lengte 
(mm) 

Hoogte 
(mm) 

Breedte 
deuren 
open (mm) 

Gewicht excl. 
deuren incl. 
maïsplaat (kg) 

Gewicht incl. 
deuren incl. 
maïsplaat (kg) 

KV 12000 2970 1490 1680 4700 1140 1650 

KV 18000 3200 1740 1800 5250 1400 1950 



Kuiltechniek 

Kuilverdichtingswals 

24 

Technische specificaties 
 Grote diameter voor een lage rolweerstand 
 Robuust en degelijk gebouwd 
 Onderhoudsarm 
 Groot vulgat om te vullen met water 
 Asdiameter Ø80mm (GB 2509 en GB 3009 Ø60mm) 
 Afwerking 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Verlichting 
 Sideshift 
 Opklapbaar (werkbreedtes in overleg) 
 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

De Flingk KW kuilverdichtingswals is een wals met een grote diameter en een groot aantal messen. 
De messen die continu versprongen aangebracht zijn drukken op kleine oppervlakten waardoor het  
product extra goed verdicht wordt. Door de vorm van de messen zullen deze het product niet opnieuw  
lostrekken. De wals is te vullen met water waardoor extra gewicht voor een nog beter resultaat aan te 
brengen is.  De Flingk KW kuilverdichtingwals zorgt voor behoud van uw gras in de kuil. 

Type Transport-
breedte 
(mm) 

Werkbreedte 
(mm) 

Gewicht leeg 
(kg) 

Gewicht 
gevuld wa-
ter(kg) 

Diameter wals 
excl. messen 
(mm) 

Diameter wals 
incl. messen 
(mm) 

KW 2509 2500 2450 1000 1430 510 880 

KW 2513 2500 2450 1550 2970 910 1290 

KW 3009 3000 2950 1150 1650 510 880 

KW 3013 3000 2950 1800 3500 910 1290 



Kuiltechniek 

Silagerotorvork 
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Door maïs en/of gras in een kuil te verdelen en aan te rijden met een trekker, in combinatie met de Flingk 
Silagerotorvork kan veel brandstof bespaard worden in vergelijking met een shovel terwijl dezelfde  
efficiëntie behouden blijft. De rotorvork is een compacte machine waarmee d.m.v. de riek het gras zeer 
snel op zijn plek gezet kan worden waarna de rotoreg het gras goed kan verdelen. Hoe sneller deze  
verdeling, des te meer tijd er overblijft om de kuil goed aan te rijden, wat zeer belangrijk is voor een goede 
conservering. Door het werken met de rotoreg is deze machine ook zeer geschikt voor rijkuilen. Ook kan 
met de vork op de maiskuil een hoge capaciteit gehaald worden. De riek is als optie uit te voeren met  
uitklapbare deuren zodat over een breedte van 5 meter gewerkt kan worden. 

Technische specificaties 
 9 tanden uit hardox 500 met een onderlinge afstand van HOH 360 mm 
 Maschio Dominator DM 3000 Rotoreg, 12 rotors. Aandrijving op aftakas 
 Maismes (bodem is compleet dicht) 
 Exclusief aftakas 
 Aangepaste tanden aan de rotoreg voor een optimale verspreiding 
 Grote kiephoek 
 Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd 
 Aan beide zijkanten 2 tanden 
 Afwerking 2 laags natlak 
 
Opties 
 Verlichting 
 Uitklapbare deuren 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Type Breedte 
(mm) 

Werkbreedte 
(mm) 

Hoogte 
(mm) 

Diepte 
(mm) 

Aantal 
tanden 

Gewicht 
(kg) 

Benodigd 
vermogen 
(pk) 

RR 3000 2985 3100 1980 1500 9 1850 200 



Tuinbouwtechniek 
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Type GS 

Technische specificaties 
 Links en rechts lossend 
 Houten bodem en houten stootrand op de bak 
 Twee grote verdeelwalsen voor nauwkeurige verdeling 
 Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper 
 Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
 Exclusief aftakas 
 Snelheid van bodemketting traploos instelbaar 
 Één hydraulische pers en vrije retour benodigd 
 Aftakas aangedreven verdeelwalsen waardoor een trekker met  
 minimale hydraulische capaciteit volstaat 
 Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Knikdissel met ophanging in hef (strooier is spoorvolgend)  
 Snelheidsregeling transportband 
 Verlichting 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 

De GS is een enkelassige getrokken strooier. Door middel van een bodemketting en verdeelwalsen wordt 
het strooisel op een transportband gedoseerd. De transportband kan links en rechts lossen. De snelheid 
van de bodemketting is traploos instelbaar waardoor de hoeveelheid strooisel nauwkeurig bepaald kan 
worden. Deze strooier heeft een grote inhoud en vanwege zijn eigen as blijft de aslast op het pad laag.  
Als optie kan gekozen worden voor een ophanging in de hef, hierdoor is de GS nagenoeg spoorvolgend 
waardoor de draaicirkel klein blijft. De strooier kan diverse bodemverbeteraars verwerken. Zo is het bijvoor-
beeld mogelijk om paardenmest of compost te strooien als ook stro om bijvoorbeeld planten af te dekken in 
de winter. 

Type Breedte 
(mm) 

Inhoud 
(L) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Max laad-
gewicht 
(kg) 

Pk’s Minimale 
olie op-
brengst 
(L/min) 

Maximale 
systeem 
druk (bar) 

Maximale 
piekdruk 
(bar) 

GS 2514 1400 2500 1180 1500 20 20 175 225 

GS 4017 1700 4000 1420 2400 30 20 175 225 



Graslandverzorging 

Graslandbeluchter 

De Flingk Graslandbeluchter is een grote wals met speciaal gevormde messen die diep doordringen in uw 
graszode zonder veelvuldig graspollen los te trekken bij het omhoog komen. Door de wals met water te 
vullen kan ook in klei goed doorgedrongen worden in de grond. Dit zorgt voor een goede opname van 
zuurstof door de wortels van uw gras en na regenval zal veel meer water opgenomen worden door de 
grond. Hierdoor zal uw gras beter en dieper gaan wortelen wat resulteert in een gezonde sterke grasmat 
en snelgroeiend gras. Tevens werkt de graslandbeluchter ook zeer verdichtend bij het inkuilen van gras en 
maïs.  
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Technische specificaties 
 Grote diameter voor een lage rolweerstand en minimaal omhoogtrekken graszode 
 Robuust en degelijk gebouwd 
 Onderhoudsarm 
 Groot vulgat om te vullen met water 
 Slijtvaste geslepen messen (HB 450) 
 Asdiameter Ø80 mm (GB 2509 en GB 3009 Ø60 mm) 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Verlichting 
 Wielstel 
 Opklapbaar (werkbreedtes in overleg) 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag. 

Type Transport-
breedte 
(mm) 

Werkbreedte 
(mm) 

Gewicht 
leeg (kg) 

Gewicht 
gevuld* (kg) 

Diameter wals 
excl. messen 
(mm) 

Diameter wals 
incl. messen 
(mm) 

GB 2509 2500 2450 1000 1430 510 880 

GB 2513 2500 2450 1550 2970 910 1290 

GB 3009 3000 2950 1150 1650 510 880 

GB 3013 3000 2950 1800 3500 910 1290 

* gevuld met water 



Technische specificaties 
 Vervaardigd uit Hardox 500 en S355 
 Kantelhoek 2 x 45° 
 Voorzien van CW aansluiting 
 Indicator voor vlakke stand 
 Draaipunten voorzien van slijtbussen 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Hydraulische snelwissel CW0 
 Hydraulische snelwissel CW1 
 Vaste aanbouw aan graafmachine 

De Kantelstukken zijn verkrijgbaar voor graafmachines tot een bedrijfsgewicht van 10.000 kg.  
Ze zijn voorzien van 2 dubbelwerkende cilinders (KS 0015 1 cilinder) en hebben een kantelhoek van  
45 graden. Standaard zijn de kantelstukken voorzien van een CW aansluiting, echter kan ook een ander 
snelwisselsysteem of vaste aanbouw aan uw graafmachine gemonteerd worden. 
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Type Maat snelwissel Gewicht (kg) Machinegewicht 

KS 0015 CW00 40 Tot 1,5 ton 

KS 0040 CW0 55 Tot 4 ton 

KS 0100 CW1 105 Tot 10 ton 

Ripper 

De Ripper is door de afgeschuinde voorzijde en een hardox punt uiterst geschikt voor de wat zwaardere 
opbreekwerkzaamheden. Dit breed inzetbare uitrustingsstuk is een goede aanvulling op het assortiment 
van elke kraanmachinist.  

Technische specificaties 
 Tand uit Hardox 500 
 Slijtvaste Hardox punt 
 Afgeschuinde voorzijde, achter tanden erin gesneden 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Andere insnijding/aanslijping tand 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Type Lengte poot (mm) Dikte tand (mm) Maat snelwissel Gewicht 
(kg) 

RP 400 500 20 CW0 32 

RP 1000 650 25 CW1 83 

Kantelstuk 

Grondverzettechniek 
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Technische specificaties 
 Vervaardigd uit degelijk materiaal 
 Afwerking: 2-laags 2 componenten 

natlak 
 
 
 
Opties 
 Verlichting 
 Rubberen mat op bodem van de bak 

De transportbak is geschikt voor het vervoer van al uw uitrustingsstukken. Flingk heeft 2 afmetingen in zijn 
assortiment. Beide types zijn te voorzien van een deur (TB D). De transportbak wordt passend gemaakt op 
het blad van uw graafmachine. Voor transport over de openbare weg kan de bak eventueel voorzien wor-
den van verlichting.  

Type Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg) Laadvermogen 
(kg) 

TB 2000 1000 2000 600 400 1200 

TB 2000D 1000 2090 600 460 1200 

TB 2600 1600 2630 890 672 2000 

TB 2600D 1600 2730 890 750 2000 

Rooiriek 

De Rooiriek van Flingk is het ideale aanbouwdeel om wortels of andere grove materialen uit de grond te 
rooien. Door de constructie die bijna volledig uit Hardox bestaat is het een zeer sterk en duurzaam  
aanbouwdeel. Dit breed inzetbare uitrustingsstuk is een goede aanvulling op het assortiment van elke 
kraanmachinist.   

Technische specificaties 
 3 of 5 hardox tanden 
 Compacte bouw 
 Keuze uit CW00 of CW0 snelwissel 
 Slijtvaste hardox punten 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Type Breedte (mm) Aantal tanden Gewicht (kg) 

RR 503 500 3 43 

RR 505 500 5 55 

Transportbak 

Grondverzettechniek 



Grondverzettechniek 

Rubberschuif 
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Technische specificaties 
 Degelijke tanden diameter 36 mm 
 Tanden hard op hard 70 mm 
 Buitenste tanden lopen schuin omhoog naar het bord 
 Exclusief koppeling. 
 Afwerking: 2 laags 2 componenten natlak 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  

Technische specificaties 
 Sterke en degelijke constructie 
 15 mm rubber met canvas inlage 
 Keuze uit CW00 of CW0 snelwissel 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 

De Flingk Rubberschuif is de ideale schuif om uw sleuven te dichten of bestrating schoon te  
schuiven. Door de rubber strip met canvas inlage zal uw straatwerk niet beschadigen. 
 De solide constructie maakt het mogelijk de schuif zwaar te belasten. 
De rubberschuif is standaard uit te voeren met CW00 en CW0 snelwissel. 

Type Breedte (mm) Gewicht (kg) 

RS 800 800 43 

RS 1200 1200 55 

Steenriek 

De Steenriek van Flingk heeft zijn tanden dicht bij elkaar staan waardoor ook kleine sierbestrating  
makkelijk verwijderd kan worden. De buitenste tanden lopen vanaf de punt naar het bord licht schuin  
omhoog zodat stenen aan de zijkant beter blijven liggen. Door de schroefbare koppeling is de riek  
makkelijk aan te passen voor gebruik aan een andere shovel. 

Type Breedte (mm) Aantal tanden Gewicht (kg) 

SR 1300 1300 19 43 

SR 1600 1600 23 55 



Grondverzettechniek 

Cable Digger 
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Kabelschade voorkomen 
Te vaak worden er kabels of leidingen geraakt bij graafwerkzaamheden. Flingk Machinebouw heeft de  
oplossing om grote schadeposten te voorkomen; de Cable Digger! Hiermee kunt u graven met een  
minimale kans op leidingschade. Door de compacte bouw steekt de bak nauwelijks uit en past de gehele 
machine in de sleuf waardoor graven tot op diepte geen probleem is. 
 
Hoe werkt het? 
De Cable Digger werkt door middel van een borstel die met hoge snelheid rond draait. Deze freest het 
zand weg wat vervolgens in de bak opgevangen wordt. Eventuele stenen worden moeiteloos  
meegenomen. De Cable Digger is ook te gebruiken als reguliere graafbak. In de bak bevind zich een klep 
die hydraulisch te verplaatsen is zodat u kunt wisselen tussen graven en frezen. De klep is tevens nodig 
om de bak te legen na het frezen. Het geavanceerde hydraulische systeem regelt automatisch de  
bodemdruk zodat de borstel regelmatig graaft en stuiteren voorkomen wordt. Ook wordt overbelasting 
voorkomen waardoor de borstels optimaal hun werk kunnen doen. Tegen gevels kunt u recht naar  
beneden graven en in combinatie met een rotator is dit ook mogelijk aan de zijde van de graafmachine. 

Type Breedte 
(mm) 

Werkbreedte 
(mm) 

Gewicht 
(kg) 

Benodigd  
hydraulisch vermogen (L) 

Werkdruk  
hydrauliek (bar) 

CD 0600 640 640 385 50 180 

Technische specificaties 
 Hardox slijtdelen 
 Standaard CW 0 of CW 10  snelwissel 
 Keuze uit twee typen borstels 
 Twee dubbelwerkende hydraulische functies benodigd 
 Werkbreedte 640 mm 
 Draaipunten voorzien van slijtbussen 
 Hydrauliekmotor voorzien van overdrukventiel 
 Zware hydraulische aandrijving, weggewerkt in de borstel 
 Afwerking: 2 laags poedercoating 
 
Opties 
 Rotator 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  



Aanbouwdelen 

Aanspannen schroefbaar 

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Ook hier zijn vrijwel 
alle types aanspannen mogelijk. Ze zijn i.c.m. een flingk machine maar ook los verkrijgbaar. Mocht uw 
snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden. 
 
Merk/type machine        Dikte 
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60    25 mm 
Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100      25 mm 
Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14      30 mm 
Ahlmann AX 70/85/100       30 mm 
Atlas AR 32/35         25 mm 
Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85      30 mm 
Avant  
Bobcat (Wacker, Mustang) 900 mm 
Bobcat (Wacker, Mustang) 1130 mm 
Caterpillar 902/906/908       30 mm 
Caterpillar Fusion 
Dieci           25 mm 
Euro           40 mm 
Fuchs haken         32 mm 
Fuchs mechanisch (plaat) 
Giant           25 mm 
JCB/Loadall Q-fit         30 mm 
JCB Compact Tool Carrier       30 mm 
JCB Tool Carrier         30 mm 
JCB 406          25 mm 
Komatsu          30 mm 
Knikmops 
Rollmops 
Kramer          30 mm 
Macks          25 mm 
Manitou          20 mm 
Merlo           60 mm 
New Holland verreiker        30 mm 
O&K L6F/L7F         25 mm 
Oehler koppelplaat 
Paus           30 mm 
Pin-cone (Matbro/John Deere)      20/30 mm 
Schäffer koppelplaat (JCB 403) 
Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045 
Schäffer haken (teleladers)       30 mm 
Sherpa koppelplaat 
SMS 5          30 mm 
Striegel koppelplaat 
Systeem 2000  (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachtert) 
Systeem 2000 groot  (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachtert) 
Terex (Schaeff) TL60/70 
Terex (Schaeff) TL80/100/120 
Thaler 
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Aanbouwdelen 

Aanspannen schroefbaar 

Merk/type machine       Dikte 
Venieri (atacco rapido)       25 mm 
Volvo L20/25        25 mm 
Volvo L30/32/35        30 mm 
Volvo L50/60/70/90/110/120      40 mm 
Weidemann plaat (mechanisch) 
Weidemann haken (hydraulisch)     25 mm 
Werklust WG 18        35 mm 
Zeppelin Zl4B/ZL6B/ZL65 
Zettelmeyer ZL402       25 mm 
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Driepunt/heftruck aanspannen 

Passend op alle Flingk machines met opschroefbaar snelwisselsysteem. 
 
 Vaste driepuntsbok opschroefbaar 
 Driepunt schepsysteem t.b.v. instrooiers 1 cylinder 
 t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1000 liter en S/SX 750 liter 
 Driepunt schepsysteem t.b.v. instrooiers 2 cilinders 
 t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter 
 Driepunt schepsysteem t.b.v. instrooiers 1 cilinder 
 t.b.v. KSS van 750 t/m 900 liter 
 Driepunt schepsysteem t.b.v. instrooiers 2 cilinders 
 t.b.v. KSS van 1000 t/m 2500 liter 
 Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B 
 t.b.v.  alle instrooiers en SVV stroverdeler. 
 
Opties 
 Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem. 
 (Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker  
 met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere mogelijkheden, wensen en opties op aanvraag.  
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Flingk Machinebouw B.V. 
Poeldonkweg 5 
(Gebouw P005a) 
5216 JX ‘s Hertogenbosch 
Netherlands 
 
Telefoon: +31 (0) 73-6100404 
Internet:  www.flingk.nl 
E-mail:  info@flingk.nl 

Route 
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Flingk Machinebouw 
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Dealer: Flingk Machinebouw B.V. 

Poeldonkweg 5 (p005a) 
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Netherlands 
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