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PE knieboombuis 1.10

PE knieboombuis

Om te voorkomen dat uw koeien te ver voor in de ligbox kruipen 
is een kunststof knieboom van polyethyleen (PE) de oplossing. De 
knieboom geeft een perfecte sturing aan de koeien bij het gaan 
liggen. Doordat de koeien beter in de ligbox liggen wordt het 
opstaan gemakkelijker en blijven de ligboxen schoner. Tot een 
knieboomhoogte van ca. 150-160 mm kunnen de koeien onge-
stoord hun voorpoten strekken. Doordat polyethyleen blijvend 
flexibel is kan de knieboom niet breken. 

De knieboom PE125 kan aan de meeste modellen ligboxafschei-
dingen bevestigd worden met een knieboomsteun zodat deze ook 
na montage nog versteld kan worden. Bovendien geeft de knie-
boom op deze manier extra stevigheid aan de ligboxafscheiding. 
Ook kan de knieboom rechtstreeks op het boxdek gemonteerd 
worden met een speciale klembeugel. 

Belangrijke voordelen:
• Jarenlange levensduur door blijvende flexibiliteit;
• Zeer robuust: 7,4 - 9,5 mm wanddikte;
• Ronde vorm, geen afknelling van voorpoten;
• Geeft extra stevigheid (bij montage met knieboomsteun aan 

ligboxafscheiding);
• Toepasbaar met alle soorten ligboxbedekking;
• Verstelbaar (bij montage met knieboomsteun aan ligboxafschei-

ding).

 Knieboombuis PE125 - wanddikte 7,4 mm

01.90.350 Knieboombuis PE125, lang 6 m
01.90.352 PP steekmof voor knieboombuis PE125
01.90.375 Geribbelde eindkap voor PE125
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
 (1 klembeugel per 1.10-1.25 m)
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
01.90.345 PE125 knieboomsteun voor ligboxafscheiding, 
 model 'Comfort' en 'Profit'
01.90.370 Eindkoppeling voor PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)

 Knieboombuis PE160 - wanddikte 9,5 mm

01.90.355 Knieboombuis PE160, lang 6 m
01.90.354 PP steekmof voor knieboombuis PE160
01.90.362 Klembeugel voor knieboombuis PE160
 (1 klembeugel per 2.20-2.50 m)
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

 Knieboomsteun

 Voor het monteren van bijvoorbeeld een hardhou-
ten knieboom. 

01.90.320 Knieboomsteun voor ligboxafscheiding grootvee:
 Model 'Comfort' en 'Profit', 2”
01.90.315 Knieboomsteun voor ligboxafscheiding jongvee:
 Model 'Comfort' en 'Profit', 1½”

• Knieboomsteun voor PE125,
 'Comfort' en 'Profit' (01.90.345)

• Eindkoppeling voor PE125
 (01.90.370)

• Klembeugel voor knieboombuis
 PE125, 160

• Knieboomsteun voor
 'Comfort' en 'Profit'


