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De ideale box voor kalf én veehouder!
Met deze box is het uitmesten van de kalverboxen met de 
hand verleden tijd. Met een eenvoudige handeling is de 
bodem draaibaar. De box is makkelijk verplaatsbaar door 
de 4 zwenkwielen en door de buizen boven de wanden 
waarmee de box gelift kan worden.  

Voordelen:
Ideale leefomgeving voor het kalf.

Met dit systeem kunnen de kalveren tot 8 weken in de 
box blijven. Hierdoor ervaart het kalf minder tot  geen 
stress momenten en kan het alle energie benutten om te 
groeien. Een kalf dat goed groeit produceert als koe over 
het algemeen ook beter in de eerste lactatie. 

Arbeidscomfort

De Easy-clean box is eenvoudig op te pakken en verrijden 
met palletlepels. Op deze manier is de box snel uit te 
mesten en te vervoeren naar de wasplaats. 

Rooster

De box is voorzien van kunststof roosters. Met een een-
voudige handeling is de bodem draaibaar. Op deze manier 
kan het strobed eenvoudig in één keer gelost worden. De 
box kan worden uitgevoerd met een dichte- of een 10 mm 
roostervloer. 

Deelbaar voorhek

De Easyclean kalverboxen zijn standaard uitgevoerd 
met deelbaar voorhek. Op deze manier zijn de kalveren 
eenvoudig te voeren zonder dat men de kalveren 
verstoord als het hek geopend wordt. 

De boxen worden standaard geleverd met speenemmer-
steun met zekering, transparante speenemmer, dubbele 
emmerbeugel en 2 drink-/voederschalen van 8 liter. 

Schrijver Easyclean kalverbox
Schrijver Easy-clean box met draaibare bodem.

productbeschrijving

Afmetingen per ligplek

binnenwerks: 100 x 169 x 112 cm 
buitenwerks: 107.5 x 184.5 x 140.5 cm
 

Kunststof draaibare bodem
Kunststof roosters of dichte vloer
Sterke kunststof wanden
Eenvoudig te reinigen
4 zwenkwielen
Standaard met deelbaar voorhek

Inclusief 
Speenemmersteun, 
Speenemmer
Dubbele emmerbeugel 
2 drinkschalen (8 liter) 

Art. Product

56.200.066 Schrijver Easy-Clean Mono

*Accessoires te vinden op pagina 26
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Eenvoudige en stabiele vergrendeling

Schrijver Easy-clean box met draaibare bodem


