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Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan 2” standpijpen

Het vertrouwde model Comfort, aangepast aan de eisen van
deze tijd. 

 Ligboxafscheiding voor grootvee,
 model 'Comfort-NG',
 gemonteerd aan 2” standpijpen.
 (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13.560 Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm 
01.13.550 Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm 
01.13.530 Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
01.13.575 Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
01.13.565 Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
01.13.555 Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
01.13.545 Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
01.13.535 Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

 Toebehoren
04.07.050 Schoftboombeugelklem 1½” x 2”
10.21.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
01.12.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (dubbele rij)
10.20.160 Standpijp 2” x 160 cm
11.02.200 Kunststof beschermhuls 2”
11.06.200 Afdekkap 2”
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm
 (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
 (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
11.12.016 Chemisch anker M16 (per 10)
 als alternatief voor ankerbout
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
04.24.215 Verlengde eindkoppeling 1½”
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
01.90.345 PE125 knieboomsteun voor ligboxafscheiding,
 Model 'Comfort' en 'Profit'
01.90.425 Klemplaat voor montage keerband
 aan 2” standpijp (incl. draadbeugels)
01.90.400 Keerband, 50 mm, rol à 100 m
01.90.405 Keerband, 50 mm, rol à 50 m

 * - gemeten vanaf bovenzijde koematras
 ** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag
 (de aangegeven maten zijn circa maten)

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-
schoftboom tot 30 cm te verhogen.
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2,30 à 2,40 m

Montage aan horizontale
buizen: ligbox in hoogte
én breedte verstelbaar
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Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan horizontale buizen

Belangrijke voordelen:
• Veel ruimte bij opstaan  en gaan liggen;
• Vrij en ongehinderd liggen door de speciale beugelvorm;
• Lange levensduur door de vrijdragende uitvoering;
• Breedte en hoogte van de ligboxafscheidingen zijn verstelbaar;
• Boxvloer is gemakkelijk te reinigen;
• Meadow matras of waterbed zijn zonder problemen aan te 

brengen;
• Knieboombuis PE125 zorgt voor een juiste ligpositie;

 Ligboxafscheiding voor grootvee,
 model 'Comfort-NG',
 gemonteerd aan horizontale buizen.
 (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13.560 Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm 
01.13.550 Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
01.13.530 Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
01.13.575 Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
01.13.565 Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
01.13.555 Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
01.13.545 Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
01.13.535 Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

 Toebehoren
04.07.050 Schoftboombeugelklem
10.25.160 Standpijp 2½” x 160 cm
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
10.26.130 Opbouw standpijp 2½” x 130 cm
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm
11.12.016 Chemisch anker M16 (per 10)
 als alternatief voor ankerbout
04.09.040 Beugelklem 2½” x 2”
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
10.20.600 Buis 2”, lengte 6 m
04.21.020 Buisklemkoppeling 2”
04.24.215 Verlengde eindkoppeling 1½”
04.24.020 Eindkoppeling 2”
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

 * - gemeten vanaf bovenzijde koematras

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-
schoftboom tot 30 cm te verhogen.
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Ligboxafscheiding voor diepstrooisel

In de moderne melkveehouderij is ruim aandacht voor koecom-
fort. Naast boxen met koematrassen en waterbedden, worden 
vele ligplaatsen voor koeien uitgevoerd met een diepstrooisel 
ligbed. De vulling is afhankelijk van de beschikbaarheid van ma-
teriaal of de keuze van de melkveehouder. Voor een optimaal 
diepstrooisel ligbed wordt een boxbedekking van 15-20 cm 
dik aanbevolen. Voor het realiseren van deze dikte dient een 
afgeronde achterrand van 20-25 cm hoogte ten opzichte van 
de mestgang gerealiseerd te worden. Voor in de box dient een 
begrenzing van eenzelfde hoogte aanwezig te zijn, daarboven 
wordt een knieboombuis gemonteerd.

Golfschoftboom

Door te kiezen voor de montage van een golfschoftboom is de 
schoftboomhoogte of diagonaal boxrand-schoftboom nog gemak-
kelijker af te stellen.

 Ligboxafscheiding voor grootvee model 'Profit',
 (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

01.10.513 Model 'Profit' 216
01.10.510 Model 'Profit' 206
01.10.500 Model 'Profit' 190

 Toebehoren 
 Voor alle toebehoren zie pagina 1.2

 Ligboxafscheiding voor grootvee,
 model 'Comfort-NG',
 gemonteerd aan 2” standpijpen.
 (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

01.13.560 Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm 
01.13.550 Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm 
01.13.530 Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
01.13.575 Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
01.13.565 Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
01.13.555 Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
01.13.545 Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
01.13.535 Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

 Toebehoren
10.21.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (enkele rij)
01.12.140 Opbouw standpijp 2” x 140 cm (dubbele rij)
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm
 (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
 (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
 Voor alle overige toebehoren, zie pagina 1.4

 ** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag
 (de aangegeven maten zijn circa maten)
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Ligboxafscheiding model 'Delta-DS' 206

Model 'Delta-DS' 206 is speciaal ontworpen voor diepstrooisel 
boxen. De vorm zorgt voor een goede sturing onafhankelijk van 
het strooiselniveau. Tevens ligt de pens van de koe vrij van de 
ligbox.
Door de montagevoeten te voorzien van een zinklaag en een extra 
Epoxy coating is de constructie beter bestand tegen het agressieve 
milieu van instrooimateriaal zoals o.a. kalk en compost.

Belangrijke voordelen:
• Speciaal voor diepstrooisel;
• Schoftboomhoogte van 130 cm, daardoor veel ruimte bij op-
staan en gaan liggen;
• Zeer grote kopruimte, eenvoudig instellen neusboomhoogte;
• Eenvoudige montage door losse montagevoeten (wanddikte 
4 mm), gegalvaniseerde montagevoeten voorzien van epoxy 
coating;
• Knieboombuis zorgt voor een juiste ligpositie;

01.21.500 Ligboxafscheiding model ‘Delta-DS’ 206,
 montagevoeten extra beschermd met epoxy 

coating (1 beugel, incl. 2 montagevoeten)

 Toebehoren
04.09.020 Beugelklem 1½” x 2”
04.04.015 Draadklem 1½” x 2”
11.11.440 Ankerbout RVS M12 x 106 (6 per afscheiding)
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.20.015 Stalen koppelpijpje
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
04.24.015 Eindkoppeling 1½”
04.24.215 Verlengde eindkoppeling 1½”

 Alternatief
11.11.240 Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 106
11.12.012 Chemisch anker M12 (per 10),
 als alternatief voor ankerbout

* - Let op! Maatvoering gebaseerd op
een strooiselpakket met een dikte van ca. 15 cm.

Knieboomsteun voor diepstrooisel boxen

De in de doorsnede tekening weergegeven knieboomsteun is 
leverbaar in een hoogte van 15 cm en 20 cm. Bovenop deze knie-
boomsteun wordt een PE knieboom gemonteerd, PE125 of PE160. 
De knieboomsteun wordt geleverd, inclusief de klembeugel voor 
de PE knieboombuis en een hoekstuk waaraan een houten balk 
bevestigd kan worden. Deze houten balk helpt mee het strooisel 
materiaal in de ligbox te behouden en voorkomt dat de koe een 
voorpoot onder de knieboombuis steekt.
Per ligplaats (of met een maximale tussenruimte van 120 cm) 
dient één knieboomsteun geplaatst te worden.

01.90.380 Knieboomsteun - 15 cm - voor PE125
 (totale hoogte: 27,5 cm)
01.90.384 Knieboomsteun - 20 cm - voor PE125
 (totale hoogte: 32,5 cm)
01.90.386 Knieboomsteun - 20 cm - voor PE160
 (totale hoogte: 36 cm)

01.90.350 Knieboombuis PE125, lengte 6 m
01.90.352 PP steekmof voor knieboombuis PE125
01.90.355 Knieboombuis PE160, lengte 6 m
01.90.354 PP steekmof voor knieboombuis PE160
11.11.430 Ankerbout RVS M12 x 86 (2 per knieboomsteun)

 Alternatief
11.11.230 Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 86

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-
schoftboom tot 30 cm te verhogen.
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Let op:
Diepstrooisel kan erg agressief zijn voor metalen; geen enkele bescherming 
is in staat de inwerking hiervan te voorkomen. De mate van inwerking kan 
verschillen. De levensduur van de metalen is dus onvoorspelbaar.


