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Liggbås

Frihängande liggbås typ FV 1 och FL 1
Dan Egtved liggbås typ 1 är sålt sedan 1994 och formen
på bågen har under denna tid endast justerats minimalt.
Formen på bågen är således praktisk och utprövad för
att ge djuret optimal rörelsefrihet både fram och bak.
Huvudet kan obehindrat vridas åt sidan samtidigt som
djurets bakdel minimalt kommer i kontakt med liggbåset.

Frihängande liggbås typ FV2 och FL2
Dan Egtved liggbås typ 2 har samma fördelar som typ
1 med hänsyn till djurets frihet fram. Baktill är liggbåset
utformat så att djurets liggplats är mer restriktiv. Bågens
form gör att djuret ligger mer rakt i båset. Liggbås typ 2
har använts i mer än 15 år.

Gemensamt för Dan liggbås:
•
•
•
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Tillverkade av 2” x 3,65
Tillverkas och anpassas efter båspallens längd
Levereras med DE kraftiga nackrörsbeslag

Liggbås
Liggbås typ Jersey
Liggbåset är anpassad både vad gäller form och dimension för Jerseykon storlek. Kan användas till sand, torv
eller ströliggbås men även till liggbås med madrass eller
gummimatta. Bågen kan monteras på lodrät stolpe eller
på vågräta upphängningsrör.

Täta liggbåsavslut
Liggbåsavslut görs med en stark plastpanel. Den blanka
ytan gör den lätt att rengöra. Nackröret görs fast på liggbåsavslutet med ett kraftigt beslag, vilket gör det enkelt
att justera nackröret.

Data typ FV 1, FL 1, FV 2 och FL 2:
Båsavskiljaren:
Längder:		
160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 och 270 cm
Dimension:		
2”
Nackrör:		 1½”
Nackrörsbeslag:
100 x 6 mm plattstål, 3 st 10 mm U-bygel
Stolpar:
FL 1 och FL 2:		
FV 1 och FV 2:		

2” och 2½”
70x70x4 mm eller 2½”

Bogplanka

Ett modernt liggbås ger djuren mycket stor frihet. Som
ett komplement till inredningen kan man välja att montera bogplanka i form av ett 90 mm plaströr. Detta motverkar att djuret –när det lagt sig – kryper framåt i båset.
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Foderbordet

Traditionellt fånggaller
Dan Egtved´s traditionella fånggaller täcker behovet för
enkla och kraftiga lösningar. Den enkla konstruktionen
ger möjlighet att anpassa ätplatsen till olika stallängder.
Det traditionella
fånggallret användes
också när det är
behov av svängbara
sektioner - t.ex. när
djur ska passera över
foderbordet.
Det traditionella fånggallret är en flexibel
och stark lösning som
tillverkas i olika rördimensioner.

Swingover fånggaller
Utöver fördelana med det traditionella fånggallret, har
Swingover fånggaller säkerhetsfunktionen att även
kunna öppna nertill
om ett djur faller
omkull.

Låskläppen är gjord av plast, vilket medför en lägre ljudnivå i din stall. På fånggallrets arm sitter plastdämpare och även på röret den slår emot. Fånggallret
kan tillverkas med avtagbart halsrör för att enkelt få ut ett djur som ramlat omkull. Eller med justerbar halsöppning om det ska passa olika storlekar på djur.

Data:
Mått per ätplats: Variabel
Vågräta rör:
		
Lodräta rör:
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1½” rør
2” rør
1” rør
1¼” rør

Höjd:

90 cm med 1½” rør
100 cm med 1½” rør
92 cm med 2” rør
102 cm med 2” rør
110 cm med 2” rør

Foderbordet
2” nackbom vid foderbordet
Vid den del av foderbordet som inte kräver individuell
utfodring är det tillräckligt med ett eller två vågräta rör.
Som standard används 2” rör.
Dan Egtved nackbom monteras på beslag som är justerbara i höjdled. Två typer av beslag finns - en typ där
röret sitter intill stolpen och en typ där röret sitter 20 cm
in över foderbordet.
Dimension: 2”

Flexibelt nackrör
Det flexibla nackröret minskar trycket på kons nacke.
Dels pågrund av det stora plaströret ger större anläggningsyta, men även för att monetringsbeslaget gör att
röret kan svänga upp. Höjden/ distansen kan ställas in
med 10cm. Max distans 40cm från framkant stolpe till
centrum nackrör.

Ljuddämpare på vipparm

Minskar oljudet i din stall. Med ljuddämpare på alla
armarna undgår du en hög ljudnivå i din stall.
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Vattensystem

Fast vattenkar med Topaz ventil
Dan Egtveds fasta vattenkar är grunda med en stor
bredd. Det stora avloppet (dia 80-95mm) gör att vattenkaret töms fort.
Enkelt och snabbt att rengöra då inga lock ska öppnas.
Vattenkaret går att få med benstativ för montage på golv
eller spalt, eller utan ben för montage på vägg.
Vattenkaret är förberett för cirkulation.
Dimensioner:
Längd:		
Djup:		
Bredd:		
Volym:		
Flöde:		

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

12,5 cm
60 cm indvändigt
100 - 500 liter
200 ltr./min. ved 3 bar

Fast vattenkar med stort avlopp
Dan Egtved´s fasta vattenkar kännetecknas av ett litet
djup och en större bredd. Det stora avloppet (120 mm)
ger en snabb avtappning vid rengöring.
Ramen till vattenkaret är utformat för montering på golv
eller vägg.
För att rengöra hela vattenkaret kan man lätt komma åt
flottörhuset utan hjälp av verktyg.
Vattenkaret är förberett för cirkulation.
Dimensioner:
Längd:		
Djup:		
Bredd:		
Volym:		
Flöde:		
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100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

12,5 cm
60 cm invändigt
100 - 500 liter
ca. 60 lit./min vid 5 bar

Vattenkar
Vattenkar modell Kompakt
Vattenkaret är tillverkat i rostfritt stål. Har en inbyggd
Maxiflow flottör som kan ge upp till 40L/ min. Tillgodoser
vattenbehovet för 15-20 djur. Kompakt 100 cm: Vattenanslutning ¾” på höger eller vänster sida, går även
att få cirkulation med hjälp av ett extra anslutningsrör.
Innehåll 60L. Kompakt 55 cm: Vattenanslutning bakifrån. Integrerad cirkulationsrör. Innehåll 30L.
Mått: Kompakt 55 cm: 55x40x34,5 cm.
Mått: Kompakt 100 cm: 100x40x34,5 cm

Vattenkar modell 600 och 620
Vattenkaret är tillverkat i rostfritt stål. Med inbyggd Maxiflow flottör kan den ge upp till 40l/min. Vattenanslutning
3/4” på höger eller vänster sida. Förberedd för cirkulation. Modell 600 täcker vattenbehovet för 15-20 djur,
och modell 620 med två dricksplatser klarar 30-40 djur.
Karet har en bottenplugg för enkel rengöring. Kan monteras på både rör och vägg.
Mått: 40 x 42 x 49 cm.
Mått: 74 x 43 x 49 cm

Vattenkar modell 30
Vattenkaret är tillverkat i plast. Med indbyggd Maxiflow
flottör kan den ge upp till 40l/min. För tömning av karet
finns en plugg i botten. Flottören är lätt åtkomlig uppifrån. Vattenanslutning 3/4” som kan monteras på höger
eller vänster sida.
Mått: 48x53x31 cm

Flottör med högt flöde

Det är ytterst viktigt att kor får den mängd vatten de behöver. Viktigt för mjölkproduktionen att inte behöva vänta
på vatten i karen. Det undviket du med Topazflottören.
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Avspärrningsgrindar

Svängbara grindar
Svängbara grindar tillverkas både fasta och teleskopiska. Svängbara grindar levereras också med överfall.
Fasta grindar användes mest när det ska spärras av
i en riktning. Teleskopiska grindar användes när det
ska spärras av i flera
riktningar och där det
är olika mått.

Teleskopgrind - 3-rörs
Den teleskopiska 3-rörs-grinden är en flexibel grind som
har många användningsområden. Den passar lika bra
i kostallen som i
ungdjursstallen.

Höjbar grind
Höjbar grind kan användas där det inte går att montera
en svängbar grind. Variabel längd upp till 500cm.
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Avspärrningsgrindar
Teleskopisk vippbom i glasfiber
Den starka och något flexibla glasfiberbommen väger
lite och är lätt att arbeta
med. En motvikt hjälper
till vid uppfällning av den
långa bommen. Tål relativt
stor påverkan med opåverkad teleskopfunktion.
Variabel längd upp till
575cm.

Flyttbara grindar
Flyttbara grindar är alltid teleskopiska. Grindarna
kan användas på flera olika ställen i stallen - t.ex. vid
upp-delning av grupper.

En-vägsgrindar
En-vägsgrindar användes i returgångar för att hindra
djuren från att gå på fel håll. Grinden öppnar när djuret
går mot den och stänger automatiskt när djuret passerat.
Variabel längd upp till 125cm.

Vippbom i glasfiber

Vippbom i glasfiber: På grund av glasfiberrörets låga vikt
är vippbommen lätt att arbeta med.
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Ryktborstar

Ryktborste Easycleaner
Snedställd koborste, dia 80cm. Den stora kontaktytan
och den roterande rörelsen gör att den kommer bra åt
kons rygg och sidor, erbjuder kon hög komfort.
•
•
•
•
•
•
Teknisk data:
• 230V, 50Hz
• 370W
• Gångtid förprogrammerad till ca: 2min
• Borst diameter 80cm
• Mått H/B/D 960/830/780mm

•

Passar till olika djurkategorier
Kraftigt och platsbesparande utförande
Underhållsfri, kraftig växellåda med härdade kugghjul
Startar av kontakt med djuret
Rotationsriktning växlar för varje start, medför ett
jämt slitage. Gångtid 2 min.
Vid överbelastning vänder borsten automatiskt så
kon inte kommer till skada
Kan monteras på vägg och stolpe

Kor har behov av att bli ryktade. Dom håller sig därmed renare. Ryktborsten ökar kons välbefinnande och hälsa
vilket kan bidra till en ökad mjölkproduktion.

El-driven rykborste Simplex
•
•
•
•
•
•
•
•

Penduelupphängd
Elektronisk tidsstyrning
Extra långa och mjuka borst
Vänder vid överbelastning som säkrar att kon inte
kommer till skada
Tystgående
Passar både stora och små djur
Startar när djuret rör borsten
Kan monteras på vägg/runda eller fyrkants stolpar

Teknisk data:
• 230 V, 120 W
• Gångtid reglerbar från 3 - 10 min.
• Borstdiametern: 50cm
• Motorn är utrustad med termosäkring
• Mått: L/B/H: 860/500/850 mm
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Ryktborstar
Ryktborste Dan-Swing
•
•
•
•
•
•

En frihängande manuell borste som ger djuret möjlighet att klia sig.
Kan med fördel användas till alla storlekar på djur
Lätt att montera
Kan användas såväl inne som ute
Borste: 75cm
Incl. upphängning för vägg eller stolpar (exkl stolpar)

Ryktborste Twister
•
•
•
•
•
•

En frihängande manuell borste som ger djuret möjlighet att klia sig.
Kan med fördel användas till alla storlekar på djur
Lätt att montera
Kan användas såväl inne som ute
Borste: 75cm
Incl. upphängning

Koborste manuell med fjäder
En frihängande borste som ger kon möjlighet att klia
sig.
•
•
•
•
•
•

Manuell koborste till ungdjur och kalvar – enkel eller
dubbel
Dubbel borste med fjäderupphängning
Borsten tillverkad av nylon
Stabil och hållbar fjäder
Kan användas för både inom- och utomhusbruk
Inkl. Upphängning till vägg, mur eller stolpe (exkl
stolpe)

Enkel koborste

Till ungdjur och kalvar så deras behov av att klia sig
tillfredställs. Djuren blir lugnare och välbefinnandet ökar.
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Stallmadrass

Sätt kons hälsa och välbefinnande i
högsätet
Combi madrass till nötkreatur.
Combi madrass med Tencates Nicolon toppduk
Toppduken är en polypropylenväv av hög kvalitet, beprövad i över 10 år med mycket gott resultat. Väven har
en gummerad undersida vilket gör att toppduken är tät
ner mot madrassen.
I bakkant fästs toppduken in under latexmadrassen, viks
uppöver och är här inte gummerad på undersidan för att
undvika sprickor/ krakelering.
Den höga komforten uppnås med hjälp av den 50mm
tjocka skummadrassen av typ latex.
För att förhindra att latexmadrassen ska suga åt sig fukt
plastas den in i medföljande plastfolie.

Liggbåsbakkanter
Byte till sand från madrasser eller mattor kan göras med
Dan Egtveds liggbåsbakkanter i antingen plast, stål eller
betong. Om det är möjligt låter man det befintliga liggunderlaget vara kvar. Detta för att reducera djupet och
minska sandåtgången.
Plast- och stålbakkanter
Plast- och stålbakkanter kan monteras på två olika sätt.
Antingen på båspallen eller på bakkkanten av båspallen.
I det senare fallet får man ta hänsyn till utgödslingen.
Bakkanterna är vinklade bakåt i förhållande till båspallen
för att förhindra skador på djuret.
Betongbakkanter
Betongbakkanterna är lätta och montera. Lutningen gör
att det är lätt att skrapa ut.
Vi förslår att man monterar bogrör vid använding av
sandsängebakkanter. Med detta ska man vare uppmärksam på djurens storlek.

12

Gummimattor

KEW Plus

Tre lagers kombinationen medför en oöverträffad mjukhet och
därmed komfort.
Tre varianter:
• Rak kant
• Zig-zag skarv
• LongLine på rulle
• Tjocklek 6-7 cm

Weichbett LongLine

Tvålagers med skum och gummimatta, kvalitet i långt format
•
•

LongLine rulle
Tjocklek 4 cm

Spikplugg

Wingflex

Wela

•
•

Tre varianter:
• Rak kant
• Zig-zag skarv
• LongLine på rulle
• Tjocklek 5 cm

Med vingprofil. Stabil och bekväm,
anpassar sig efter kon när den
ligger ner. Vid tillfälle av punktbelastning (stående, liggande) fjädrar
dubbarna.
Raka kanter med t-skarvlist.
Tjocklek 6 cm

Hög komfort - Mångsidig användning. Med stabil lammellprofil.

KKM

KIM

Tre varianter:
• Raka kanter
• Zig-zag skarv
• LongLine på rule
• Tjocklek 3 cm

Tre varianter:
• Raka kanter
• Zig-zag skarv
• LongLine på rule
• Tjocklek 3 cm

Flexibel och rubust

Flexibel och rubust

För montage används Kraiburgs universal spikplugg.
Den är rostfri och brickan som används är nersänkt för
att undvika klövskador.
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Gummimattor

profiKURA P

Optigrip översida med inbyggd
slityta för klövarna och speciell
profilering.
•
•

Mått: 125 x 96 upp till 500cm i
intevall om 2 cm
Tjocklek 24 mm

profiKURA S

Optigrip översida med inbyggd
slityta för klövarna och speciell
profilering.
•
•
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Tillverkas efter mått
Tjocklek 24 mm

KURA P

KARERA P

•

•
•

Den välbeprövade och allsidiga
gummimattan till skrapgångar.

•

Mått 125 x 96 upp till 500 cm i
intervall om 2 cm.
Tjocklek 24 mm

Universal bas komfort. Enkel och
solid matta till skrapgångar.
Fasta mått ( fråga till din stall)
Tjocklek 21 mm

KURA S

KURA SB

•
•

•
•

Den väl utprövade och allsidiga
mattan till spalt.
Tillverkas efter mått
Tjocklek 24 mm

Ovansidan med fall ca: 5% mot
spaltöppningen.
Med inbyggt fall
Tjocklek 28 mm

Mellanväggar
Mellanväggar till alla stalltyper
Dan Egtved´s mellanväggar tillverkas “skräddarsydda”
efter mått. Många kombinationer av höjder och dimensioner ger stor flexibilitet.
Justerbara teleskopjärn i rörändarna kombinerat med
stolpens ställbara beslag ger stor flexibilitet vid monteringen.

Mellanvägg galler
Data:
Vågrät		Lodrät		Höjd
1¼”		½”		100 cm
1¼”		½”		110 cm
1½		
¾”		
90 cm		
1½”		¾”		110 cm
1½”		
¾”
120 cm
2”		 1”		 120 cm

Mellanvägg tät
Data:
Vågrät		Lodrät		Höjd
1¼”		
12 mm		
100 cm
1¼”		
12 mm		
110 cm
1½”		
12 mm		
110 cm
1½”		
12 mm 		
120 cm
2”		
12 mm		
120 cm

Mellanvägg med liggande rör
Mellanvägg med liggande rör till ungdjursstall.
Många möjligheter och kombinationer av antal rör och
gavlar för vattenkopp bla.
Mått:
Längd: fr 0,9-7,0 m
Höjd: 115 cm

Ursparing till vattenkopp

Ursparing till vattenkopp anpassas efter vilken typ och
storlek du väljer.
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Kalvningsboxar

Dan Egtveds speciella front till kalvningsboxar
Dan Egtved kalvningsboxfront med fixeringsgrind och
manhål har flera fördelar:
•

Fånggallret användes att fixera kon under behandling

•

I öppet läge användes teleskopgrinden att hålla
djuret på plats under behandlingen

•

Portalen ger en snabb och säker genomgång till
kalvningsboxen

Dan Egtved har lösningen på kalvningsboxar.
Dan Egtved har flera olika förslag på lösningar av
dina kalvningsboxar. Vi kan anpassa boxarna efter
dina önskemål.
Fronterna kan levereras antingen med fånggaller
eller annan front efter önskemål. Sidorna kan levereras täta eller med galler.
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Liggbås ungdjur
Frihängande liggbås för ungdjur
Eftersom dagens moderna stallar oftast är utformade
med liggbås är det en fördel att även inreda ungdjursstallarna på samma sätt.
Frihängande liggbås medför optimal frihet med hänsyn
till val av liggunderlag. Det finns inga ingjutningsdetaljer
där matta eller madrass ska ligga.
Dan Egtved´s liggbås till ungdjur tillverkas i fyra strolekar, tillpassade ungdjur i fyra grypper:
•

½ till 2 månader

•

2 till 6 månader

•

6 till 15 månader

•

15 till 22 månader

Bågarna är tillverkade i 1½” rör, dock kan bågen tilverkas i 2” till de större djuren. Stolparna är 70x70x4 eller
2½” rör och upphängningsrören är av samma dim. som
bågen.
På stolparna kan ett extra frontrör monteras för att
förhindra att kalvarna går igenom fronten.

Ungdjursliggbås

För många kalvar är ungdjursliggbås den första kontakten med styrd liggplats. För att djuren ska lära sig ligga i
liggbås är det viktigt att de är bekväma och rätt utformade.
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Ungdjursfronter

Fånggaller
Fånggaller kan användas till alla stalltyper. Dan Egtved´s fånggaller är kraftigar och välfungerande.
Grindarna är försedda
med avspärrningar som
förhindrar att djuren får in
huvudet fel i fronten.
Längd och plats per djur är
variabel.

Gaffelgrindar
Gaffelgrindens välkända fördelar är minimalt foderspill
och lugna djur.
Längd är variabel.
Plats per djur: 37, 43, 50
eller 60 cm.

Kalvfånggaller
Kalvfånggaller tilverkas i 1¼” x ¾” rör. Kan levereras
med vippbart beslag till
nappspannar och olika
krubbor.
Längd och plats variabel.
Höjd 78 cm.

Pinnfronter
Pinnfronterna görs i 2” rör,
bottenröret har extra gods.
Tillverkas med halsöppning
efter djurkategori.
Höjd: 110 cm

18

Ungdjursfronter
Combigrindar
Combigrinden är lämplig till alla ungdjursboxar, speciellt
till djupströ. Fronten passar alla djurstorlekar.
Längd är variabel.
Höjd: 90, 100 eller 110
cm.

Diagonalgrindar
Alternativet till gaffelgrinden. Lämplig i stallar med djupströbädd. Längd är variabel.
Höjd: 100 cm

“Tre i en” fronten
Med “tre i en” fronten kombinerar man effektivt tilldelningen av hö, mjölk och
kraftfoder.
Jämfört med att utfodra
med 3 olika lösningar är
den också förhållandevis
billig.

“Tre i en” fronten
•
•
•
•

Snedställt tråg (mjöllken närmast djuret)
Rostfritt tråg
Kraftigt stödhjul
Mindre foderspill
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Kalvbox

Kalvbox modell NT
Kalvboxar NT levereras färdiga att montera upp och
kan byggas till efter behov. Boxarna består av front, sida
och bakstycke som kan monteras som enkelrad, dubbelrad eller i batteri. Boxarna är lätta att demontera.
Kalvboxar NT kan monteras med botten eller direkt på
golv. Botten är tillverkad av tryckimpregnerade 1” brädor
och ligger på vinkeljärn.
Boxarna levereras med 12mm plastskiva. Rostfria 4L
skålar monterade i skålhållare. Skålarna kan lätt plockas bort för rengöring. Med ett enkelt handgrepp öppnas/
avtages fronten genom att dra upp ett eller två spjut
utan att använda verktyg.

Kalvebox modell SB
Kalvebokse modell SB leveras som byggsats, och kan
byggas på efter behov. Boxarna består av fronter, sidor
och bakkstycke och kan monteras i enkelrad, dubbelrad
eller som batteri. Boxarna är lätta att demontera.
Kalvbox modell SB monteras direkt på golv som bilderna visar.
Boxarna levereras med en 12 mm plastskiva och galler
för kontakt mellan boxarna. Rostfria 4L skålar monterade i skålhållare. Skålarna kan lätt plockas bort för
rengöring. Fronten öppnas lätt utan verktyg i en sida
med fjäderbelastat lås.
Lyftbeslag och höhäck ingår ej som standard.
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Kalvbox
Dubbel mobil kalvbox
Den dubbla mobila kalvboxen tillgodoser kraven för
kalvhållning, samt enkel hantering och rengörning.
Dubbelboxen har bla.
• Avtagbar boxsida mellan de två boxarna
• Öppningsbar front
• Öppningsbart bakstycke ( extra tillval )
• Kraftig ram, möjlighet att flytta med pallgafflar
• Sidor av kraftig PVC paneler
Boxen är 119cm hög utv. Och 110cm hög invändigt, och
kan levereras i mått:
Bredd: 257cm
Djup: 160 cm

Kalvbox indoor combo
CalfOTel Indoor Combo är ett innovativt box- system,
som du kan bygga ihop efter dina egna behov. Tack
vare modulsystemet kan du bygga ensambox och gemensambox allt efter dina egna behov.
CalfOTel indoor Combo är baserat på bas modul med
standard set med delar. Du kan utifrån den bygga vidare
till önskat antal och storlek. Panelerna mellan boxarna
är lätta att montera och demontera för individuell eller
grupphållning av kalvarna.

Indoor Combo

Basutförande är 100 och 120 cm bredd. Med eller utan
bakvägg. Mått: L175 x B100/120 cm x H100 cm
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Kalvhus

Kalvhus till 6 kalvar
Kalvhuset är tillverkat i kraftigt galvaniserat profilrör och
12mm plyfa, tak med kondensskyddad stålplåt. Kalvhuset levereras med lyftbeslag så den kan flyttas med
lastare.
Kalvhuset levereras med foderfront efter önskemål.
Levereras omonterat.
Data:
Bredd:		
Längd:		
Höjd till noch:
Höjd sidor:

300 cm
350 cm
230 cm
150 cm

Mobilt kalvhus för 3 kalvar - upp till 3
månader
Med Dan Egtveds mobila kalvhus för 3 st kalvar upp
till 3 månader har man en lösning som ger kalvarna en
bättre hälsa och därmed också en bättre tillväxt. Genom
den öppna fronten och 40 cm vindnät på 3 av sidorna
får kalvarna en mycket bra miljö.
Taket som är tilverkat av plyfa och takplåt ger ett bra
skydd varma sommardagar. Genom att demontera mellanväggarna (utan hjälp av verktyg) får man en gemensambox för 3 st kalvar. Kalvhuset är mycket arbetsvänligt med tanke på den dagliga skötseln.
Kalvhuset flyttas med hjälp av lastare. Gödsling sker
från fronten.
Extra långt överhäng med förstärkning är inte standard.

Data:
Höjd:		
200 cm
Djup:		
150 cm
Längd:		
330 cm
Överhäng:
65 cm
Höjd på vindnät: 40 cm
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Kalvhyddor
Kalvhyddor i polyester
Calf-O-Tel kalvhyddor är tillverkade i polyester som
motstår solens UV-strålar samt extrem värme og kyla.
Hyddorna är upbyggda i tre lager:
•

Det yttersta lagret är vitt och ljusreflekterande som
medför att temperaturskillnaden ute och inne minimeras

•

Mellanlagret består av glasfiberförstärkt polyester.
Hyddorna är extra starka eftersom dom är tillverkade i ett stycke

•

Det innersta lagret består av glatt yta som gör att
hyddorna är lätta att rengöra.

Hyddorna är också utan blinda hörnor vilket medför att
rengöring med högtryckstvätt blir enklare.
För att göra den dagliga skötseln så enkel som möjligt
är rastgården utrustad med hjul och avtagbar front.
Polyester har en mycket lång livstid. Skulle hyddan få
en mekanisk skada är den lätt att reparera.
Kalvhyddorna finns i 4 olika storlekar:
•
•
•
•
•

Small till en kalv
Comfort till en kalv
Hybrid hytten till 4 kalvar
XL till 5 kalvar
XXL till 10 kalvar

Hybridhyddan

4 ensamboxar som enkelt blir till två eller en gemensambox. Mellanväggen plockas enkelt bort så kalvarna kan
gå ihop.
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Foderhäck

Rund foderhäck med bogstöd och skivor

Foderhäck med fånggaller

Foderhäck med bogstöd

Kalvgömma med kraftfoderautomat

Ranchgrind med galler och grind

Ranchgrind med galler

Foderhæk til heste og kreatur med 12 ædepladser. Mått: Ø230 cm.

Foderhäck till hästar och nötkreatur med 12 ätplatser. Mått: L200 x
B200 cm.

•
•
•
•
•
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Med kedja för hopkoppling
Med fjäderlås i grinden
Höjd: 170 cm - 210 cm i grind
Längd: 300 cm
Varmgalvaniserad

Foderhäck till nötkreatur med 14 fångplatser. Mått: L300 x B200 cm.

Kraftfoderautomat med grindar som hindrar kon att komma åt kalvens
kraftfoder. Mått: L245 x B200 cm.

•
•
•
•

Med kedja för hopkoppling
Höjd: 170 cm
Längd: 300 cm
Varmgalva.

Fodertråg
Foderränna typ 1300

Foderränna med spillkant till kor minimerar spill och
gör att ett arbetsmoment försvinner.
•
•
•

•

Djuren för inte ut foder från rännan och därmed ett
bättre utnyttjande av fodret.
Sparar tid - fodret ska inte längre föras tillbaka mot
fronten så att korna har foder inom räckhåll.
Med rännan undgår man dålig foderhygien och oro
bland djuren. En enkel ränna med spillkant avhjälper problemet och gör att fodret blir inom djurens
räckvidd.
Mått: L: 95 cm D: 80 cm H: 65/40 cm

Fodertråg på ben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillverkad av polyethylen och galvat järn
För tillfällig utfodring eller vid boxar
Försedd med spillkant för att undgå foderspill
Förstärkt botten
Förstärkta justerbara ben i höjdled
Förstärkta kanter för bättre hållbarhet
Rengöringsvänlig plast. Tål spolning med högtryck
Avtappningsplugg i botten
Mått: L: 300/400 cm B: 85 cm x H: 55/80 cm
Färg: grön

Fodertråg på ben Junior modell
•
•
•
•
•
•
•

Foderhäck

Tillverkad av polyethylen och galvat järn
För tillfällig utfodring eller vid boxar
Förstärkta justerbara ben i höjdled
Rengöringsvänlig plast. Tål spolning med högtryck
Avtappningsplugg i botten
Mått: L: 250/300 cm x B: 45 cm x H: 30/50 cm
Färg: grön

Foderhäck till hästar och kor av plast. Används till rundbaler hö/ ensilage. Plastringen håller balen på plats.
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Agrilight

Bättre ljus, bättre liv
Välfärd och vinst.
Som lantbrukareär dina daglig uppgift att se till djurens
välfärd och produktivitet. Det kan vara en stor utmaning att finna balansen mellan välförd och lönsamhet.
Belysning är en viktig utrustning att tänka på i dina stall.
Utan bra belysning är det sårt att utföra arbetet, lätt att
missa viktiga signaler från djuren och ha koll på djurens
hälsostatus. Och visste du att rätt ljusnivå kan påverka
din mjölkproduktion positivt i din besättning?s kan påvirke mælkeproduktionen fra din besætning?
I mer än 15 år har agrilight varit angagerade i forskning
om ljusets påverkan på djurens välfärd och produktivitet. Vetenskapliga undersökningar utförda av Wageningen University & Research (WUR) visar att optimal
djurvälfärd uppnås med en ljusnivå på min 150 lux
dagtid. Ett ljusprogram med 16h ljus på min 150 lux och
8h mörker max (5 lux) ökar djurens välfärd och produktivitet.
- 6-15% högre mjölkproduktion
- Förbättrad fretilitet
- Tydligare brunster
- Kortare kalvningsintervall
- Enklare att se sjukdom
- Mindre skador i flocken

Påverkan av rött ljus
Vetenskapliga undersökningar har visat att kor inte uppfattar rött ljus och därför inte störs av det. Den röda LEDlampan i armaturen gör det möjligt att se till djuren nattetid utan att man stör deras dygnsrytm.
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Fläktar
Fläkt VS
•
•
•
•
•
•

Stor luftmängd – låg hastighet
Från 4 -7m i diameter
En stor fördel med dessa fläktar är axel avlastaren,
en patenterad komponent som tar bort vibrationer
från fläktblad och tandhjul. Ökar fläktens stabilitet.
Med vingar i aluminium med airflap på- för att få
större luftcirkulation
Med säkerhetskomponenter som kablar och arbetsbrytare
0,6-1,8 kwh

Fläkt Mistral
•
•
•
•

Från 3-7m i diameter
Prisvärd fläkt med vingar i aluminium
Med säkerhetskomponenter som kablar och arbetsbrytare
0,75-1,5 kwh

Fläkt Vertigo
•
•
•
•
•
•

Stor luftmängd
För vertikal ventilation
Från 0,8 -1,3m i diameter
Inkl. Säkerhetsnät
Med vingar av glasförstärkt polypropylen – ger låg
ljudnivå även vid hög hastighet på fläkten.
0,85-1,0 kw förbrukning

Styrning och sensorer
CMP har designat, utvecklat och patenterat ett brett utbud av styrningar. Varje kontrollenhet har fjärrbetjäning till systemadministration och en elektrisk panel för elinstallation. Beronde på vilka krav man ställer på sin anläggning kan man
köpa till temperatur- eller en temp/ fuktmätare. Kan även utrustas med vindsensor som skyddar mot vindstötar.

Positiva effekter för mjölkkorna

1. Ökat foderupptag medför högre avkastning
2. Bättre reproduktion
3. Bätter hygieniska betingelser
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Gardinsystem VVS

VVS är en förkortning på Variabelt Ventilations System, som öppnar uppifrån och ner. Gardinsystemet kan
levereras antingen med motor eller manuell betjäning.
Som extra utrustning till den motordrivna kan man få en
väderstation som individuellt kan styra på vind (styrka
och riktning), vatten (regn och snö) samt temperatur
(invändigt och utvändigt).
Gardinens variabla öppning uppifrån ger optimal utluftning utan drag i stallen. Det frittsvävande bottenröret
samt de lodräta kraftiga stödrören gör att gardinens duk
håller sig slät. Stödrören är utrustade med en inbyggd gummilist som dämpar eventuellt ljud och skyddar
duken.
Duken till gardinen är en kraftig presenning som finns i
färgerna grå, grön och den transparanta som också är
den mest populära. Duken kan också fås i flera typer
vindnät.
Gardinen styrs av det patenterade och välutprovade
“lock twin drive” systemet. Den vrider bottenröret
samtidigt som den höjer eller sänker toppröret med en
växellåda eller motor. Med den motorförsedda gardinen kombinerat med vår väderstation uppnår man en
effektiv ventilation som ger största möjliga luftväxling
med hänsyn till skiftningar i vind, regn, snö och temperaturförhållande. En väderstation kan styra upp till fyra
gardiner i samma byggnad.
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Veckgardin
Veckgardin
Veckgardinen är konstruerad att användas till nöt, svin
och fågelstallar. Gardinen skyddar mot väder och vind,
och kan ersätta hela väggen eller delar därav och samtidigt fungera som ventilation i stallen.
Gardinen veckar sig samman så den ligger platt på
muren eller på stallens sockel.
Gardinen består av en presseningsväv med mycket hög
kvalitet.
Gardinen kan levereras i 3 olika färger och är behandlad mot statisk elektricitet så att damm och smuts inte
fastnar på materialet. Gardinen är UV-beständig.
Gardinen är upphängd i ett vajersystem som löper över
rullar och fastgöres i ett metallrör i ovankant på gardinen. Gardinen hissas upp/ner antingen mannuellt eller
med el-motor.
Passar utmärkt till stallar med sandliggbås och där man
använder halm som strömedel.

Höj-/sänkbara fönster
Höj/ sänkbara fönster används i stallar med naturlig
ventilation, och kan ersätta en stor dela av den traditionella väggen.
Höj- /sänkbara fönser tillverkas i 10mm genomskinlig
kanalplast. Löper på glidskenor som menteras lodrätt på
väggen.
Kan levereras med manuell vev alt. Med motordrift.
Tætningslister kan monteres.

Veckgardin

Veckgardin passar utmärkt till stallar med sandliggbås
och där man använder halm som strömedel
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Dan Alu-Nock

Dan Alu- Nock
Utgångspunkten för utvecklig av alu- nocken var att
kanstruera en hållbar och stark nock. Den klara belstning från stallklimat och ytter påverkan av vind. Är
därför tillverkad av aluminium och rostfri skruv. De kraftiga profilerna är speciellt framtagna för alu- nocken.
Ljusplattan har alltid ett överlapp utöver takplåten för att
undgå även vid extremväder, vatten och snö letar sig in.
Ljusplattan är 10 mm oisolerad polykarbonat, som har
10 års garanti beträffande ljusgenomsläpplighet. Ljusplattorna skarvas över de kraftiga aluminiumtakstolarna,
och hålls på plats med en aluminiumprofil med tätningslist på undesidan.
Öppningen mellan vindavvisarplåten och profileringen i
takplåten tätas med en borst, detta förhindrar vatten och
snö att blåsa längs med taket upp och in i stallen.
Alu-nocken kan beställas i bredd upp till 400cm, mätt
vågrätt från ås till ås. Standard för öppning utluft är 50
och 80cm / lpm nock. Kan även tillverkas efter önskat
mått.
Alu- nocken är lätt att montera – dels för sin enkla konstruktion men även för att takstolarna kommer ihopskruvade från fabrik.
Alu- nocken kan levereras med luckor som stängningsanordning vilka man kan reglera manuellt alt. Med motor.
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Porte
Agridoor
En sektionsindelad rullport med manuell eller elektrisk
manövrering.
Eftersom varje sektion är oberoende av varandra har
man möjlighet att välja olika typ av material.
Den kan till exempel levereras med vindnät i alla sektionerna eller med ett par sektioner tät presenning och
resten med vindnät.
Kan med fördel användas till spanmålslager, fodergångar, mjölkstallar och andra byggnader.
Max bredd: 6 m
Max höjd: 6 m

Multibay
Elektriskt gardinsystem som kan täcka flera fack i en
byggnad. Öppnar nerifrån och upp. Motordriven gardin
som går att få med vindnät eller tät pressenning.
Passar väl till ko- och fjäderfästall.
Max höjd 5 m
Max bredd 20 m

Maxidoor
Portens lodräta rör kan monteras på den befintliga
stommen eller byggnadens stolpar. En kostnadseffektiv
lösning till stora öppningar.
Används med fördel till foderlager, spannmålslager
och övriga byggnader med krav på mycket god tillgänglighet.
Max Bredd: 20 m
Max Höjd: 10 m

Bayscreen

Paneler med krokar för snabbt montage på stommben
eller vägg. För permanent/ tillfälligt väderskydd eller som
ventilation.
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Vi står alltid till din tjänst!

Försäljningskontor:
Nygatan 1
275 66 Vollsjö
Tlf.: 0435 18 360

André Carlberg
Bil: 070 9886 489
Mail: ac-egtved@telia.com

Mogens Sørensen
Bil: 0045 40101366
Mail: ms@dan-egtved.dk

