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Golfschoftboom
De golf van de golfschoftboom stuurt het dier naar het midden
van de ligbox, daar gaat ze staan en dan ook liggen. Hierdoor ligt
het dier rechter en komt er minder mest in de box. Door de vrije
montage kan de ideale maatvoering verkregen worden.
Er zijn veel ligboxen in gebruik die aan de kleine kant (te smal,
te kort, te laag) zijn voor de moderne grote koe. Met een golfschoftboom kan de ruimte voor in de box beter benut worden.
De schofthoogte van de box is wel tot 30 centimeter te verhogen.
Door de vorm ligt het bevestigingspunt van de golfschoftboom
verder naar achteren; dit maakt de totale ligboxconstructie stabieler en sterker.
Belangrijke kenmerken:
• Gegolfde schoftboom maakt ruime afstelling diagonaal mogelijk;
• Plaats van schoftboomklem kan terug –> stabieler;
• Universeel toepasbaar op elk type ligboxafscheiding;
• Sturend effect, koe wordt gedwongen recht in box te staan;
• Leverbaar voor boxbreedte 110, 112.5, 115, 120, 125 en 131 cm;
• Door combinatie van golfschoftbomen van verschillende
afmetingen (om en om monteren) kunnen tussenliggende
boxbreedtes ingevuld worden. Bijv. montage om en om van
2 x 115 en 2 x 120 voor een rij met boxbreedte 117,5 cm;
• Wordt per 2 ligplaatsen gekoppeld.
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Golfschoftboom 2 x 110 cm
Golfschoftboom 2 x 112,5 cm
Golfschoftboom 2 x 115 cm **
Golfschoftboom 2 x 120 cm **
Golfschoftboom 2 x 125 cm
Golfschoftboom 2 x 131 cm

01.92.150

Aanloopgolf golfschoftboom 50 cm
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Toebehoren muurbevestiging
Verlengde eindkoppeling voor golfschoftboom
Ankerbout M10 x 71 ( 2 per eindkoppeling)
* - gemeten vanaf bovenzijde koematras
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