
   
 

 
 

Klovbeskæringsboks til alle størrelser køer 

Variabel i længden 

Fuld Hydraulisk 

Mekanisk griber til forben 

Stor effektivitet 

Ergonomisk korrekt arbejdsredskab 
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Mobil Klovbeskæringsboks. Ekstra udstyr som hydraulisk 
trækhjul. Kan købes til som ekstra udstyr. 
 
Styreboks udstyret med digital tæller 400V indgang 230 V 
omformet samt 24 V omformer, udgang med kontakt 
til varme tråde for boks udstyret med automatisk fase føler og 
fase vender. 
Hydraulisk anlæg er forsynet med tunet 4KW motor og 18 cm3

Har 400 V indtag og 400 V udtag, samt 400 V hovedkabel 
bøjle 1 eller 2 stk. 230 V kabelbøjle.  

 
pumpe. 

Boksen er snævret ind til 700 mm på midte, da dyr er mere 
rolig, når pladsen mindskes ved sider og frontlåger.   
 
Den nye type forbensholder der mekanisk drejes ind og fange 
koens ben, leveres med manuel lås eller  hydraulisk lås af 
forben. 
Systemet trækkes på plads med en cylinder forsynet med snor, 
som også holder forbensholder i låst position. 
Fordelen ved dette system er, at klovbeskæreren  ikke skal 
ind under dyret for, at lægge manchet på, med stor risiko for at 
blive sparket, men kan stå i oprejst stilling og ordne processen. 
Der er justerings muligheder for hvor langt man vil have benet 
trukket ud til siden, samt hvor højt man vil have benet løftet 
også afhængig af om begge forben trækkes op - eller det kun er 
det ene ad gangen. 
 
Bagbensholder er fleksibel med dobbelt påslag for bedre  
fiksering af benene og for at skåne dyrets led og undgå mærker, 
samt hydraulisk variabel længde på baglågen, for at sikre ens 
placering af bagbenet uanset stilling. Bagben trækkes på med  
cylindre og snor på plastikruller. 
Klovstøtter er forsynet med kraftig mange not aksel, tandstang 
og cylinder, der kræver minimum vedligehold. 

 
 
 

Længde, total 3000  mm 
Bredde, total 1300  mm 
Højde, total 2050  mm 
Vægt, total 1250 kg 
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