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Nieuwe haakse slijper 
bevordert kwaliteit en 
veiligheid
Het maken van voerbakken voor varkensstallen vraagt om 
een bijzondere aanpak. Met behulp van professionele appa-
ratuur en de juiste planken is het mogelijk om RVS troggen, 
profielen en constructiemaatwerk op maat te maken.

Een specialist op dit gebied is Grow Feeder 
BV. Dit bedrijf uit Uden produceert en 
verkoopt diverse RVS constructie en 
plaatwerk op maat voor diverse indu-
striële toepassingen, maar vooral 
voor varkensstallen. “Wij maken veel 
bakken waar varkens uit eten,” aldus 
Johan van den Bergh, verantwoorde-
lijke voor de productie bij Grow Feeder BV. 
“Dat lijkt een eenvoudige klus, maar is het 
allerminst. Je moet echt verstand van het 
materiaal hebben en van de omgeving. 
Het is vooral essentieel om te weten hoe 
een stalinrichting eruit ziet. Tevens is bij de 
productie belangrijk met de juiste apparaten 
en machines te werken.” In de afgelopen 
weken testte van den Bergh bij zijn werk-
zaamheden een haakse slijper GWS 26 
LI van Bosch Professional. Zijn ervaringen 
en conclusie deelt hij met de lezers van 
Binnenwerk.

RVS
Volgens van den Bergh is het een ontwikke-
ling van jaren geweest om tot de productie 
van moderne RVS voerbakken te komen. 
“In het verleden produceerden wij gresbak-
ken, gemaakt van cement met kunststof. 
Doordat de prijs van RVS daalde, steeg de 
vraag om dit materiaal toe te passen.” Om 
de voerbakken van vijftig centimeter breed 
bevindt zich plaatwerk dat anderhalf tot 
twee millimeter dun is. “Omdat de varkens 
er van twee kanten uit moeten eten, maken 
wij aan beide zijdes steunen om de bak te 
bevestigen.” Het bewerken van het materi-

aal vraag om modern gereedschap dat zorgt 
voor verfijnd maatwerk. Bij Grow Feeder 
staan ze altijd open voor nieuwe, verbeterde 
machines. De keuze om deze haakse slijper 
van Bosch Professional te testen, was dan 
ook snel gemaakt.   ›
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VEILIG
De kleine greepomtrek was volgens van 
den Bergh en zijn team een absoluut 
voordeel. “Het bijzondere handvat zorgt 
dat de machine eenvoudig te draaien is. 
Twee keer 45 graden draaien is geen enkel 
probleem. Tevens is het mogelijk om het 
blad haaks op het handvat te zetten. Bij 
een reguliere slijpmachine van 1500 Watt 
is de start direct heel hard. Dus dien je het 
apparaat als gebruiker goed vast te pakken. 
Deze haakse slijper start daarentegen juist 
langzaam en ligt daarom heel rustig in de 
hand. Het bevordert een veilige manier van 
werken. Dat is absoluut een voordeel.” Het 
team van Grow Feeder heeft de slijper voor 
meerdere weken gebruikt, ook met een 
extra doorslijpschijf en lamelleschijf. “Ook 
mijn medewerkers waren absoluut content 
over de kracht, veiligheid en de mogelijk-
heid om met deze haakse slijper secuur te 
werken.”

Het is overigens niet alleen de handige 
greepomtrek die deze machine handig 
maakt om mee te werken, maar ook de 

krachtige motor en relatief lage gewicht 
van slechts 1,9 kilogram. De beveiliging 
van de gebruiker is gewaarborgd dankzij 
een veiligheidsschakelaar die zorgt voor het 

gecontroleerd inschakelen van de machine. 
“Dit is een prima slijpmachine van Bosch 
die de gebruiker vele extra voordelen biedt,” 
zo laat van den Bergh tot besluit weten.  ❚


