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'VetviceSandCubicle'

Speciaal ontwikkeld voor zandligboxen in samenwerking met de 
specialisten van Vetvice Stallenbouwadvies:

• De combinatie van een zandbed en een ruime ligbox met goed 
sturende eigenschappen zorgt voor maximaal ligcomfort;

• De grote vrije ruimte (ca. 45 cm) onder de ligboxafscheiding 
geeft veel ruimte aan de liggende koe en maakt mechanisch 
vlakken mogelijk;

• In hoogte verstelbaar, dit zorgt voor optimale afstellingsmoge-
lijkheden voor uw melkvee;

• Zware klemmen (6mm) voor lange levensduur.

Door de vorm van de ligboxafscheiding ontstaat de mogelijkheid 
om zo nu en dan de ligboxen mechanisch te kunnen vlakken, de 
zandligboxen zijn zo ook voor de veehouder comfortabel. Deze 
ligbox kan toegepast worden bij ligboxbreedtes vanaf 120 cm 
(h.o.h.) en wordt gemonteerd inclusief bijpassende golfschoft-
boom en kopboom/spanband. 

Ligbedlengte en afstelling knieboom:
Voor deze ligbox wordt een netto ligbedlengte geadviseerd 
vanaf 185 cm. Standaard wordt aangeraden om de bovenkant 
van de knieboom maximaal 8 cm hoger dan de achterrand te 
plaatsen. Een verstelbare knieboom zorgt voor maatwerk voor 
uw melkveestapel. 

Let op: toepasbaar bij boxbreedte vanaf 120 cm (h.o.h.)!

 Ligboxafscheiding voor grootvee, 
 model 'VetviceSandCubicle',
 Gemonteerd aan 2½” standpijpen.
 (beugel, incl T-klemmen of kruisklemmen)

01.14.660 VetviceSandCubicle 218 - voor boxdek > 250 cm
01.14.650 VetviceSandCubicle 208 - voor boxdek 240 cm 
01.14.630 VetviceSandCubicle 193 - voor boxdek 220 cm
01.14.685 VetviceSandCubicle 238/238 - voor boxdek 520 cm
01.14.675 VetviceSandCubicle 228/228 - voor boxdek 500 cm
01.14.665 VetviceSandCubicle 218/218 - voor boxdek 480 cm 
01.14.655 VetviceSandCubicle 208/208 - voor boxdek 460 cm 
01.14.645 VetviceSandCubicle 193/208 - voor boxdek 445 cm 

 Toebehoren
04.07.050 Schoftboombeugelklem 1½” x 2”
10.26.130 Opbouw standpijp 2½” x 130 cm (opbouw)
10.26.145 Opbouw standpijp 2½” x 145 cm (instort)
11.02.250 Kunststof beschermhuls 2½”
11.06.250 Afdekkap 2½”
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm (opbouw)
 (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen)
 (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
11.11.210 Ankerbout M10 x 70 mm (instort)
01.92.120 Golfschoftboom 2 x 120cm
01.92.125 Golfschoftboom 2 x 125cm
01.92.131 Golfschoftboom 2 x 131cm (droge koeien)
01.92.150 Aanloopgolf 50 cm
01.91.157 Verlengde eindkoppeling 1½”
11.11.210  Ankerbout M10 x 71 (2 per eindkoppeling)
10.15.600 Buis 1½”, lengte 6 m
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½”
04.09.020 Beugelklem 1½” x 2”
01.90.360  Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210  Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
01.90.430  Klemplaat voor montage keerband
 aan 2½” 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)

Let op: rode artikelnummers zijn nulvoorraadartikelen, hiervoor 
geldt een levertijd van 6 à 8 weken. 
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