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Waterbedden
Waterbedden bieden optimaal ligcomfort. Als de dieren liggen
zweven ze op een laagje water waardoor er geen drukplekken
ontstaan; minder gewrichtsproblemen en hoger dierwelzijn.
Als de koeien op het waterbed staan drukken de poten het water
daar direct onder aan de kant, zodat de dieren wel stevig staan.
Een waterbed heeft ook een isolerende werking; het water is koeler dan de omgeving in de zomer, en is warmer dan de omgeving
in de winter. Heel aangenaam voor de dieren.
Een waterbed heeft de eigenschap dat als er geen dier op ligt of
staat het weer terugkomt in z’n oorspronkelijke vorm; een bolle
vorm. Hierdoor loopt vocht van het waterbed af en droogt het
sneller. Droog en hygiënisch. Een waterbed heeft dus weinig
strooisel nodig en, misschien nog belangrijker, de veehouder
heeft minder werk.
Een waterbed bestaat uit 2 dikke lagen rubber die aan de randen
aan elkaar gevulkaniseerd zijn. In het rubber is een kunststof
wapening opgenomen. Daardoor zijn de rubberlagen erg sterk,
en gaan ze lang mee. En water? Dat blijft water. Kortom een waterbed gaat jaren lang mee zonder dat het comfort vermindert.
Analyserend kan gesteld worden dat waterbedden een forse
investering zijn, zeker in vergelijking tot diepstrooisel, maar als
de investering teruggebracht wordt naar jaarkosten blijkt dat de
jaarkosten voor het werken met waterbedden tot de laagste behoren (afschrijving over meer dan 10 jaar, minder arbeid, minder
strooisel, goede hygiëne).
Dus een waterbed zorgt voor optimaal koecomfort en beter
rendement.
Waterbedden zijn in diverse breedtes te verkrijgen, passend bij
diverse boxbreedtes. De watercompartimenten worden afgesloten met een speciale afsluiter.
Er zijn 2 types waterbedden:
• Single waterbedden waarin het watercompartiment één
geheel is;
• Dual waterbedden waarin een scheiding is aangebracht tussen
het voorste (knie) watercompartiment en het achterste (buik/
hak) watercompartiment. Hierdoor hebben de Dual waterbedden extra knie-comfort.
Dual waterbedden zijn ook beschikbaar in maten voor jongvee.
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Dual waterbed
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Dual waterbed
In het Dual waterbed is een scheiding aangebracht tussen het
voorste (knie) watercompartiment en het achterste (buik/hak)
watercompartiment. Het kniecompartiment is dusdanig gevuld
met water dat onder de knie van de koe als ze gaat liggen altijd
een kussentje water aanwezig is. De details van comfort!
Dual waterbed, belangrijke kenmerken:
• Leverbaar voor diverse boxbreedtes;
• Standaard lengte is 183 centimeter;
• 2 vulpunten, 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde;
• Met de PE knieboom wordt de boxlengte ingesteld op uw veestapel;
• 10 jaar afbouwende garantie.

Dual waterbed
Wordt geleverd op gewenste aantal waterbedden
per ligboxrij, inclusief:
• 2 stuks RVS eindprofielen, passend bij waterbed
183 cm;
• benodigd aantal aluminium profielen aan de
voorzijde;
• benodigd aantal RVS regelnagels;
• benodigd aantal RVS afdichtsets vulopening.
05.03.110
05.03.112
05.03.115
05.03.117
05.03.120
05.03.122
05.03.125

Voor boxbreedte:
110 cm
112,5 cm
115 cm*
46" (117 cm)
120 cm*
48" (122 cm)
125 cm*

05.03.086
05.03.096
05.03.107

Junior: voor bedafmetingen:
86,3 x 160 cm ( 6 - 10 maanden)
96,5 x 183 cm (10 - 18 maanden)
107 x 183 cm (18 - 22 maanden)

05.10.880
05.10.855

05.10.910

Toebehoren per project
Holpijp 12 mm (1 per project)
Vulset, compleet met vulstuk, kogelkraan en watermeter
Optioneel (indien extra benodigd)
RVS eindprofiel, passend bij waterbed 183 cm

*

Knieboombuis PE125 - wanddikte 7,3 mm
01.90.351
01.90.364
01.90.375
01.90.360
11.11.210
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Knieboombuis PE125 - groen, lang 6 m
PP kraagbus voor knieboombuis PE125
Geribbelde eindkap voor PE125
Klembeugel voor knieboombuis PE125
(1 klembeugel per 1.10-1.25 m)
Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
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