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Voordelen van Bos Aeromix
Bos Aeromix
Bos Aeromix is een mestmixsysteem voor een
veilige bewerking en goede kwaliteit van drijfmest.
Bos Aeromix is beter voor mens en dier in
vergelijking tot traditioneel mixen.
Veilige bewerking
Bos Aeromix zorgt dat de uitstoot van schadelijke
gassen als methaan, zwavelwaterstof en ammoniak
wordt teruggedrongen. Schadelijke gassen ontstaan
wanneer drijfmest na enkele dagen in een anaeroob
milieu (zuurstofarm) is opgeslagen. Bij traditioneel
mixen van drijfmest worden deze concentraties van
schadelijke gassen verhoogd. Door verticaal te
mixen met grote stijgende luchtbellen voorkomt
Bos Aeromix de fermentatie van drijfmest én
vermindert het de stank in de mestkelder.

• Kwalitatief goede en homogene drijfmest altijd

klaar voor gebruik, geen additieven nodig

Hoge turbelentie

Laminaire flow - Mixen door circulatie en opstuwing - Horizontale mix

• Reductie van schadelijke gassen als methaan,

Traditioneel
mixen

zwavelwaterstof en ammoniak

• Geurvermindering tijdens opslag en bij uitrijden
• Geen drijflaagvorming

Propeller
Volledige turbulentie - Volledige homogenisatie - Verticale mix

• Koeien kunnen enkele dagen na het bemesten het

grasland al weer beweiden

• Gras- en gewasgroei worden gestimuleerd
• Hoger rendement door Bos Aeromix gemixte

Bos Aeromix
Grote luchtbellen

drijfmest te gebruiken

• Installatie en besturingskast zijn weerbestendig
• De technische delen zijn onderhoudsarm,

er zitten geen draaiende delen in de drijfmest

• Lage operationele kosten

Goede kwaliteit
Bos Aeromix zorgt ervoor dat de drijfmest
gedurende de hele opslagperiode in een homogene
conditie blijft. De kwaliteit van de drijfmest gaat niet
verloren. De drijfmest is te allen tijde klaar om
toegepast te worden als meststof voor landbouwgrond, zonder dat toevoegingen en extra bewerking
nodig zijn.
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Ons bedrijf
Voorheen waren wij bekend als
Bos Benelux B.V.. Wij fabriceren,
distribueren en adviseren over
pompen, mixsystemen,
versnijders, shredders en
separatoren voor de behandeling
en bewerking van industriële
vloeistoffen, afvalwater, drijfmest
en organisch materiaal binnen
de Benelux.
Dankzij ons deskundige advies en
de juiste service bent u
gegarandeerd van een kwalitatief
hoogwaardige oplossing die het
beste bij u past.

Onze sectoren
Wij bieden innovatieve oplossingen voor
de volgende sectoren:
•
•
•
•
•

Industriële sector
Afvalwaterbehandeling
Biogas
Transport
Landbouw

Onze oplossingen
Bos Aeromix
Mestscheiders
Pompen
Versnijders
Shredders
Vaste-stof-invoer
Mixsystemen Verdelers
Biogas
Beluchters
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Planckstraat 57
3316 GS Dordrecht
t +31 78 652 01 01
e netherlands@vogelsang.info
www.vogelsang.info
Voor meer informatie over Bos
Aeromix verwijzen wij u graag
naar:
www.bosecosystems.nl

De beschikbaarheid van oplossingen,
het uiterlijk, de technische
specificaties en de informatie in deze
brochure kunnen aan ontwikkeling
onderhevig zijn. Vogelsang B.V. 2019

Uiteraard bieden we ook op
maatwerkoplossingen voor speciale
toepassingen.

