
Box type G profi



Artikelnummer: 1160

Klauwbekapbox type G Profi 

Dit is een zeer luxe en compleet
uitgevoerde box, van alle gemakken
voorzien.
De achterpoot word bij deze box stevig
gefixeerd tegen een buis. De koe kan dus
nooit meer slaan. Het is daarom een zeer
veilige box om mee te werken.
Voor de voorpoten zijn er 2 zeer handige
en goed werkende voorpootsteunen.
Het is een zwaar gebouwde en stabiele
box.
De box is ook zeer geschikt voor
veehouders die met een robot melken,
en de koeien in de bekapbox willen
droogzetten en het uier scheren.

Standaard uitgevoerd met:
Elektrische achterpootlier
Elektrische buiksingel
Elektrische voorpootsteunen
Elektrische kontbuis
Rubber antislipmat 10mm
Draaibare gereedschaphouder
220V stopcontact op gereedschaphouder
Hijsoog
Voedingskabelgeleider
Voedingskabel 6mtr. met stekker naar
keuze.

Stekker naar keuze:
1-Zwart 16A
2-Zwart 32A
3-Rood 4P 16A
4-Rood 5P 16A (standaard)
5-Rood 4P 32A
6-Rood 5P 32A

 Gewicht 495 kg

Afmetingen inwendig uitwendig
Lengte 200 cm 262 cm
Breedte 75 cm 124 cm
Hoogte 170 cm 220 cm

Extra’s:
10084 Wielstel zwaar
1015  Knikhekjes
1016  Boxverhoger

220 volt stopcontact op de draaibare gereedschaphouder, voor de slijptol.

380 volt motoren met wormwielvertraging voorzien van levensduursmering.

Drukknopkastjes met vuistslagknop / noodstop.

Elektriciteitskast.

Box type G profi



Voorhek geheel naar voren geopend.

Alle elektriciteitskabels zijn voorzien van 
bescherming, en netjes weggewerkt.

De achterpootfixeerinrichting.

Alle motoren en elektriciteit zijn boven op de 
box gemonteerd.

Dit klepje kan onder de klauw van de 
voorpoot gezet worden, voor extra 
stevigheid tijdens het bekappen.

De box is standaard uitegrust met 2 brede 
buiksingels.

Voorhek in vangstand.

De stekker aan de voedingskabel is naar keuze.

De linker voorpootsteun.

De tussenkoker is neerklapbaar, om goed bij het uier van de koe te 
kunnen
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Snoergeleider voor de voedingskabel, deze 
is draaibaar in de gewenste richting. Zware katrollen voor de touwen.

De bodem is voorzien van opstaande 
randen, zodat de poten van de koe er niet 
af kunnen glijden. Met zeer stroeve rubber 
antislipmat.

Zijaanzicht box met kontbuis omhoog, en achterpootfixeerinrichting 
naar beneden. Optie: Wielstel extra zwaar.

Optie: Boxverhoger, kan onder de box 
gemonteerd worden, zodat de koe goed op 
werkhoogte staat

Hijsoog.

Optie: Knikhekjes om de koe gemakkelijk in 
de box te drijven.

Optie: Boxverhoger, kan onder de box 
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