Vo e r h e k s i g n a a l s y s t e e m - F F S
Voor melkveehouders is een voerhek waarin de dieren kunnen worden vastgezet een eenvoudig en handig management instrument. Er kunnen tal van redenen zijn om
dieren vast te zetten - sluiten van het slotgat, bezoek van de dierenarts, klauwen controleren, enz. Het leven op een boerderij is dynamisch en helaas wordt het loslaten
van de dieren wel eens vergeten.
Wat is het?

Innovatie!

Zo werkt het
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