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Sengebøyler

Fritthengende sengebøyler type FV1,FL1, FV2 og FL2

Dan Egtveds sengebøyle type 1 ble utformet i 1994 og formen på bøylen er kun minimalt justert siden introduksjonen. 
Formen er derfor velprøvd i praksis og den gir kuen optimal bevegelsesfrihet både foran og bak. Hodet kan uhindret 
dreies til kuens sider, og kuens bakside kommer i minimal kontakt med sengebøylen. 
Dan Egtveds sengebøyle type 2 har de samme fordeler som type 1 mht. kuens frihet foran. Bak er sengebøylen utfor-
met slik at kuens liggeposisjon er mer restriktiv. Sengebøylens form medvirker således til at kuens liggeretning blir mer 
vinkelrett med plassens bakkant. Sengebøyle type 2 har vært brukt i over 5 år.

Felles for Dan Egtved sengebøyler er:
•	 De er utført i 2” sveisede konstruksjonsrør
•	 De ordreproduseres og tilpasses fjøsene liggeplasser
•	 De leveres med Dan Egtveds sterke nakkerørsbeslag

En moderne innrettet sengebås gir kuen meget stor
frihet. Som et supplement til liggeretningen kan man
velge, å montere en plassbegrenser, som motvirker at
kuen - etter at den har lagt seg ned - “kravler” frem i plas-
sen.

FL 2

FV 1

Plassbegrenser
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Data FV1, FL1, FV2 og FL2:

Sengebøylen:
Lengder:   160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 og 270 cm
Dimensjon:   2”
Nakkerør:   1½”
Nakkerørsbeslag:		 100	x	6	mm	flatstål,	3	stykk	10	mm	dragebånd

Stolper til:
FL 1 og FL 2:   2” damprør (rørveggstykkelse 4,5 mm)
FV 1 og FV 2:   70x70x4 mm eller 2½” - damprør

Sengebøyler

Jersey sengebøyler

Jersey	båsskiller	er	tilpasset	Jersey	kuer	både	i	form	og	størrelse.	Den	kan	brukes	ved	flere	ulike	underlag	som	
sand,	torv	eller	sagflis,	og	ved	bruk	av	gummimatter	eller	madrass.	Liggebåsskillet	kan	monteres	på	loddrette	stol-
per eller vannrette rør.
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Fôrbrett

Tradisjonelt fanggitter

Dan Egtveds tradisjonelle fanggitter dekker
behovet for enkle og sterke løsninger. Den en-
kle konstruksjonen gir mulighet for tilpasning av
dyreplassen, slik at en rekke kan tilpasses
til enhver fjøslengde.
  
Det tradisjonelle fanggitteret anvendes også, 
hvor der er behov for svingbare seksjoner - 
f.eks. når dyr skal passere over fôrbrettet.
Det	tradisjonelle	fanggitteret	er	av	den	fleksible	
og	sterke	løsningen,	som	utføres	i	flere	rørdi-
mensjoner.

2” frontrør ved fôrbrett

Ved den del av fôrbrettet hvor det ikke fôres 
individuelt	eller	fiksering	ikke	er	nødvendig,	er	det
tilstrekkelig å avsperre mot fôrbrett med et eller to
vannrette rør.

Dan Egtved anvender standard 2” rør.

Dan Egtveds frontrør festes på beslag som
er justerbare i høyden. Beslagene fås i to typer
- en type hvor frontrøret sitter mot stolpen og
en type hvor frontrøret skyves 20 cm ut over
fôrbrettet.
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Fôrbrett

Tradisjonelt fanggitter

Mål per spiseplass: Variabel

Dimensjoner:
Vannrett:   1½” 
   2”
Loddrett:   1”
   1¼”
Høyde:    1½” : 90 cm
   2” : 92 cm

2” frontrør ved fôrbrett

Mål per spiseplass:  variabel
Dimensjon:   2”
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Drikkesystemer

Fast drikketrau med stort avløp

Dan Egtveds faste drikketrau har en lav 
dybde og en stor bredde. Det store avlø-
pet (dia. 120 mm) sikrer et hurtig avløp 
fra trauet.

For å rengjøre hele drikketrauet er 
det lett adgang til svømmehuset - 
selvfølgelig uten bruk av verktøy.

Rammen til drikketrauet er utført slik, at 
festing kan skje til gulv eller vegg.

Drikketrauet har forbedret sirkulasjon.

Rustfri drikketrau til løsdriftsfjøs

Dan Egtved tilbyr 2 typer drikkeløsninger til løsdriftsfjøs:

•	 fast	drikketrau	utført	i	rustfritt	stål	-	med	Maxiflow	flottør
•	 vippbart	drikketrau	utført	i	rustfritt	stål	–	med	Maxiflow	flottør

Felles	for	alle	løsninger	er	flottørens	store	vanntilførsel,	samtidig	at	de	kan	anvendes	i	forbindelse	med	sirkulasjonssys-
temer. Drikketrauene leveres med rammer og de kan monteres på vegg eller på gulv/spalter.

Vippbart drikketrau

Det	vippbare	drikketrauet	har	flere	
fordeler:
•	 vippefunksjonen gjør drikketrauet 

lett å tømme i forbindelse med 
rengjøring.

•	 drikketrauets bunn er rundformet, 
som betyr at det ikke samler seg 
avfall i hjørnene av trauet.

•	 den runde bunnen gjør rengjøring 
mye lettere.

•	 for å rengjøre hele drikketrauet er 
det lett adgang til svømmehuset - 
selvfølgelig uten bruk av verktøy

Data:
Lengde:   100,150,200,300 cm
Dybde:   26 cm 
Bredde:   60 cm
Volum:   100, 150, 200, 300 liter
Tilkobling:  1”
Vannkapasitet:  ca. 60 ltr./min. ved 5 bar

Data:
Lengde:   100, 150, 200, 300 cm
Dybde:   12,5 cm
Bredde:   60 cm innvendig
Volum:   100, 150, 200, 300, 400 liter
Tilkobling:  ½”
Vannkapasitet:  60 ltr./min. ved 5 bar



7

Data:
Lengde:   100, 150, 200, 300 cm
Dybde:   12,5 cm
Bredde:   60 cm innvendig
Volum:   100, 150, 200, 300, 400 liter
Tilkobling:  ½”
Vannkapasitet:  60 ltr./min. ved 5 bar

Drikkesystemer

Drikketrau modell 30

Drikketrauet	er	utført	i	plast.	Med	innebygd	Maxiflow	flottør,	som	kan	
gi opp til 40 l/min. I bunnen er det en propp for hurtig tømming og i 
toppen	en	service	propp,	så	man	kan	lett	komme	til	flottøren.	
Det er 3/4” tilkobling, og det er mulig å tilkoble både på høyre og ven-
stre side. Montert med beskyttelsesbøyle og rør for sirkulasjon.

Mål: 480x530x310 mm.

Drikketrau modell Kompakt

Drikketrauet	er	utført	i	rustfritt	stål.	Med	innebygget	Maxiflow	flottør
som kan gi opp til 40l /min. Det dekker behovet til 15-20 dyr. Det er 
3/4” tilkobling på høyre eller venstre side. Det kan kobles til sirkulas-
jonssystem med ekstra tilkoblingsrør. Innhold: 30/60 ltr.

Mål: 55 x 40 x 34,5 cm.
Mål: 100 x 40 x 34,5 cm.

Drikketrau modell 600

Drikketrauet	er	utført	i	rustfritt	stål.	Med	innebygget	Maxiflow	flottør
som kan gi opp til 40 l/min. Det er 3/4” tilkobling på høyre el. venstre
side. De er klargjort for sirkulasjon. Har en stor bunnpropp. Kan mon-
teres både på rør og vegg.

Mål: 40x40x42 cm

Drikketrau modell 620

Drikketrauet	er	utført	i	rustfritt	stål.	Med	2	stk.	innebygde	Maxiflow
flottører	som	hver	kan	gi	opp	til	40	l/min.	Har	3/4”	tilkobling.	De	er	
klargjort for sirkulasjon.
Har 2 store bunnpropper. Kan monteres både på rør og vegg.

Mål: 74x49x43 cm.
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Avsperringer

Avsperring og trafikk

For	å	styre	ku-trafikken	har	Dan	Egtved	flere	forskjellige	løsninger.	Kraftige	låser	som	er	svingbare,	hevbare	eller
flyttbare,	sikrer	stor	fleksibilitet	i	fjøset.	Avsperringslåser	kan	festes	på	mur	eller	annen	del	av	bygget,	på	stolper	samt	
på annet inventar generelt.

Faste låser anvendes oftest, hvor der kun er behov for
avsperring i én retning. Teleskop låser anvendes,
når	det	skal	avsperres	i	flere	retninger,	og	gangene	har
uensartede mål. Svingbare avsperringer kan leveres
med overfall og i variabel lengde opp til 700 cm.

Flyttbare låser lages alltid med teleskop. Låsene kan
anvendes	flere	steder	i	fjøset	-	f.eks.	ved	oppdeling	til
kuer i sintida.

Teleskop	3-rørs	låser	er	en	fleksibel	og	lett	lås,	som	har	
flere	anvendelsesmuligheter.	Den	er	velegnet	både	i	fjøs	
med kalver og fullvoksne dyr.

Faste eller teleskop låser

Flyttbare låser

Teleskopslåser - 3 rørs



9

Texas-låser anvendes i returganger, for å hindre dyrene
i, at gå feil vei. Låsen åpner når kuen skubber
til den og svinger automatisk på plass, når kuen har gått
igjennom. Variabel lengde opp til 125 cm

Avsperringer

Texas-låser

Hevbare låser med kontravekt
Hevbar lås kan anvendes, der hvor det ikke er plass til en
svingbar lås. Variabel lengde opp til 500 cm

Teleskop vippebom
Teleskop vippebom - dreibar med gassdemper kan
anvendes, til f.eks. avsperring ved fôrbrett. Variabel
lengde opp til 575 cm.
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Kubørster

Kuer har et behov for at kunne klø seg. Slik holder de seg selv rene, og kan rense seg for smuss. Når kuene klør
seg setter det gang i blodsirkulasjonen. En kubørste er med til å øke kuens komfort, og kan være en forutsetning
for	høyere	melkeproduksjon.	Dyrene	blir	roligere	og	deres	velbefinnende	stiger.

Kubørste Simplex:

•	 forbedrer	dyrenes	velbefinnende
•	 rengjør optimalt hodet, ryggen og halepartiet 
•	 rene kuer er rolige og yter mer 
•	 elektronisk tidsstyring 
•	 lange og bløte børster 
•	 ved overbelastning vender kubørsten og kjører motsatt, så kuen ikke 

kommer til skade 
•	 støysvak 
•	 er velegnet til både store og små dyr

Tekniske data:

•	 230 V, 120 W  
•	 Børstediameter: 500 mm 
•	 Kan	monteres	på	vegg,	runde	og	firkantede	stolper
• Mål: L/B/H: 860/500/850 mm

Tekniske data:

•	 230 V, 370 W 
•	 Omdreininger pr. min: 34 
•	 Vekt: 104 kg 
•	 Mål: H/B/D: 1200/650/820 mm

Kubørsten Proficow-One:

•	 kroppstilpasset, taljeformete børster
•	 børstene	er	laget	av	spesial-kunststoff
•	 Trekk via vedlikeholdsfrie langtidsholdbar girkasse med herdete tannhjul
•	 pga skrått oppheng er den velegnet til forskjellige størrelser dyr, uten at høyden 

trenger å stilles inn
•	 aktiveres ved dyrets trykk på børsten ved høy motstand f.eks. hvis halen vikles 

inn, skifter børsten automatisk omdreiningsretning
•	 aktivitetstiden og motstanden kan stilles inn
•	 omdreiningsretning skifter ved hvert besøk, børstene slites dermed jevnt
•	 beregnet til innendørs bruk
•	 enkel montering på mur eller stolpe

Kubørste Twister

En fritthengende børste som uten bruk av elektrisitet gir dyrene muligheten 
for å utføre pelspleie. 

- Velegnet til dyr i ulike størrelser
- Lett å montere
- Velegnet både ute og inne
- Godkjent til bruk hos melkekyr
- Børste: 75cm 
- Inkludert monteringsbrakett  
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Fjøsmadrass

Sett kuens sunnhet og velvære i høysetet

Toppduken er Tencates Nicolon som er en polypropylen vevning som har vist sin holdbarhet i over 10 år. Den tette 
undersidebeleggningen er også utført i polypropylen.
Toppdukens	kanter	som	bøyes	inn	under	Agglofoam	matten,	er	ikke	bekledd	på	undersiden.	Dette	sikrer	en	bevege-
lse	i	duken	slik	at	den	ikke	sprekker	etter	utallige	hovetråkk.	For	å	sørge	for	at	det	ikke	trekker	inn	veske	i		Agglo-
foam	matten,	pakkes	denne	inn	i	en	plastfolie	på	100	μ.

Komforten	oppnås	ved	hjelp	av	en	Agglofoam	matte	som	er	50	mm	tykk.	Agglofoam	er	et	velprøvd	produkt.	Styrken
og vektfylden er spesielt utviklet til anvendelse som madrass til storfe.

Combi madrass for storfe.

Combi madrassen kombinerer høy komfort med lang holdbarhet.
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Gummimatter til liggearealer

Gummimatte KKM

Den massive gummimatte som har størst mulig komfort -
mange ganger bløtere en tradisjonelle matter.

•	 god liggekomfort på grunn av det meget bløte og slit-
esterke sekskantmønsteret på undersiden 

•	 formstabil og varig bløt 
•	 store	liggeflater	gir	færre	trykkskader	
•	 den	elastiske	overflate	er	behagelig	og	hudvennlig	
•	 tettningslister i den bakerste del minimerer oppsamling 

av møkk på undersiden av matten 
•	 høy elastisitet øker sklisikkerheten 
•	 innebygget fall i den bakerste del letter mattens 

renholdning	rillene	i	overflaten	forbedrer	drenering	av	
matten 

•	 lett å montere 
•	 lett	å	rengjøre	og	desinfisere	
•	 tykkelse: 30 mm

Gummimatte KEW Pluss

Tre lags kombinasjonen - gummi, skum, gummi - oppfyller de 
høyeste krav til liggekomfort.

•	 den spesialdesignede gummiundermatte gir ideell bløthet
•	 skumlaget, som er perfekt pakket inn mellom to gummilag, 

gir yterligere liggekomfort
•	 store	liggeflater	gir	færre	trykkskader
•	 den	elastiske	overflaten	er	behagelig	og	hudvennlig
•	 KEW Pluss T-listen gir en lett montering
•	 det bløte liggeområdet innenfor mattens kanter hjelper 

kuen til å plassere seg riktig i båsen
•	 rillene	i	overflaten	forbedrer	drenering	av	matten
•	 tykkelse: 60 mm

Gummimatte Wingflex

Den	nyskapende	vingeprofilen	gir	ideell	bløthet.	Matten	
tilpasser seg kroppens form.

•	 formstabil og vedvarende bløt
•	 store	liggeflater	giver	færre	trykkskader
•	 den	elastiske	overflaten	er	behagelig	og	hudvennlig
•	 høy elastisitet øker sklisikkerheten 
•	 innebygget fall i den bakerste del letter mattens renhold-

ning 
•	 de	medfølgende	profillistene	gjør	det	lett	å	montere	

profesjonelt 
•	 lett	å	rengjøre	og	desinfisere	
•	 avfasning på bakkanten - skåner lett, ingen snublekant 
•	 tykkelse: 60 mm
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Gummimatter til liggearealer

Gummimatte Lenta

Gummimatten til båsfjøs.

•	 optimal bløthet p.g.a. dobbelt oppbyggde dupper 
•	 robust, formstabil og sklisikker 
•	 Integrert fall i det bakerste område fremmer drenering av 

matten 
•	 tettningslister i den bakerste del minimerer oppsamling 

av møkk på undersiden av matten 
•	 tykkelse: 30 mm

Gummimatte Calma

Gummimatten Calma kan legges i endeløse baner uavhen-
gig av sengebøylene.

•	 den spesielle undersiden gir optimal bløthet 
•	 formstabil 
•	 god sklisikkerhet 
•	 meget lett å montere 
•	 avskåren bakkant: skråner lett, ingen snublekant 
•	 lett	å	rengjøre	og	desinfisere	
•	 tykkelse: 30 mm

Gummimatte KIM Longline

Gummimatten KIM på ruller kan legges i baner uavhengig
av sengebøylene.

•	 den spesielle undersiden gir optimal bløthet 
•	 god sklisikkerhet 
•	 meget lett å montere 
•	 tykkelse: 27 mm

Gummimatte KKM Longline

Gummimatten KKM på ruller kan legges i baner
uavhengig av sengebøylene. Meget lett å montere.

•	 god liggekomfort grunnet det meget bløte og slitesterke 
sekskantmønsteret på undersiden 

•	 den	elastiske	overflaten	er	behagelig	og	hudvennlig		
•	 tykkelse: 30 mm
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Gummiunderlag til gangarealer

Kura - det ideelle gummiunderlag til gangarealer, oppsamlingsplasser og melkefjøs.

Betonggulv – om det er i form av fast gulv eller spalter - er en hard belastning for kuene. Ikke bare er betong hardt 
for klovene, men også glatte gulv er en belastning, siden det stresser kuene og medfører, at kuene beveger seg for 
lite og meget usikkert.

Kura gummiunderlag endrer totalt kuenes adferd i fjøset. Kuene går mer, noe som fører til økt blodsirkulasjon i klo-
vene	(slik	får	man	sunnere	klover),	klovene	holder	seg	selv	renere.	Kuene	viser	også	sin	brunst	tydeligere.	Angsten	
for å gå forsvinner for kuene, og dermed forsvinner en stressfaktor. 

KURA P og S

Kura leveres til faste gulv (Kura P) og til alle former for spalte-
gulv (Kura S). Ved installering i fjøs med skrapeanlegg, krever de 
fleste	skrape-anlegg	en	mindre	tilpasning.

Kura	er	utviklet	til	gangarealer.	Undersiden	er	profilert	slik	at	det	
underlaget er særs mykt. Dette medfører to gode fordeler - dels 
et meget skånsomt underlag og dels en stor sklisikkerhet, idet 
kloven	“synker”	ned	i	matten.	Utover	det	er	oversiden	profilert,	
med tanke på å gi størst mulig sklisikkerhet.

ProfiKura

Et	klovvennlig	og	sklisikkert	underlag	med	“slipende”	overflate	til	gangarealer.	ProfiKura	legges	i	forbindelse	med	an-
nen	Kura-	belegning.	ProfiKura	understøtter	den	naturlige	likevekten	mellom	klovvekst	og	klovslit.

Matten er 24 mm tykk.
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Skilleporter

Skilleporter for alle fjøsformer

Dan Egtveds skilleporter produseres etter mål slik, at de er “skreddersydd” til de forhold hvorunder de skal fungere.
Mange	kombinasjoner	av	høyder	og	dimensjoner	sikrer	stor	fleksibilitet.

Regulerbare	teleskopbeslag	i	rørendene	kombinert	med	stolpenes	innstillings	beslag	sikrer	også	stor	fleksibilitet	i	
monteringen.

Skilleporter med gitter

Data:
Vannrett Loddrett Høyde
1¼”  ½”  100 cm
1¼”  ½”  110 cm
1½  ¾”    90 cm  
1½”  ¾”  110 cm
1½”  ¾”   120 cm
2”  1”  120 cm

Skilleporter med plastplate

Data:
Vannrett  Plate   Høyde
1¼”  21 mm  100 cm
1¼”  21 mm  110 cm
1½”  21 mm  110 cm
1½”  21 mm   120 cm
2”  21 mm  120 cm

Hevbart uderrør

Enkelt rør: kum opp til 75 cm

Dobbelt rør: kum opp til 120 cm 
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Kombifront til kalvingsbinge

Dan Egtved har løsningsforslaget til din kalvingsbinge.

Dan	Egtved	har	flere	ulike	løsningsforslag	til	din	kalvingsbinge.	Vi	lager	og	tilpasser	bingen	etter	
dine ønsker og behov. 

Kombifronten	har	flere	fordeler:

-	fanghekken	gjør	at	du	kan	fiksere	kua	under	håndter
   ing eller behandling. 

- Teleskopgrind gjør det mulig på en sikker måte å holde 
   fast kua under behandling. 

- Kirkestolportalen sikrer ledd og hurtig adgang til kalv-
   ingsbingen.     

 

Frontene kan lages på bestilling etter ønsket mål, og sidene 
kan levere med plater eller gitter.

Dan Egtveds kombifront til kalvingsbinge
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Fritthengende sengebøyler for ungdyr

Ungdyr i løsdrift med senger, er i seg selv en god løsning, som gir ungdyr de forhold som fremtiden krever. Men 
også fordi, kuer som er opprettet i et sengesystem, problemløst kan settes inn i sengefjøs.

De fritthengende bøyler medfører optimal fri-
het mht. valg av liggeunderlag. Det er ingen
nedstøpninger, hvor madrassen eller gummi-
matten skal plasseres.

Dan Egtveds sengebøyler for ungdyr, utføres
i	fire	størrelser,	tilpasset	ungdyr	i	fire	grupper:

•	 ½ til 2 måneder 
•	 2 til 6 måneder 
•	 6 til 15 måneder 
•	 15 til 22 måneder

Bøylene utføres i 1½” rør - dog kan bøylen
til de største dyr også utføres i 2”. Stolper
uføres	i	2½”	eller	70x70x4	mm	firkantrør.
Opphengsrør i samme dimensjon som sen-
gebøyler.

På stolpene kan det monteres et ekstra
forverksrør, for at motvirke, at kalvene går
ut i fronten av sengene.

Sengebøyler for ungdyr



18

Ungdyrfronter/låser

Forfronter og låser til ungdyrfjøs

Dan Egtved produserer et bredt sortiment av fronter til ungdyroppstilling. Hver front med sine egne kvaliteter og formål 
beregnet for forskjellige fjøstyper.

Til alle fjøstyper kan det være relevant, å anvende fanggi-
tre. Dan Egtveds fanggitre er kraftige og velfungerende.
Låsene utføres med to avsperringer, som forhindrer dyrene 
i å få hodet forkjært igjennom til fôrbrettet. 
Lengde og plass pr. dyr er variabel.

Kirkestollåsens fordeler m.h.t. minimering av forspilling av 
fôr samt m.h.t. rolige dyr er velkjente.

 Lengde er variabel. Plass pr. dyr: 37, 43, 50 eller 60 cm.

Fanggitterlåser

Kirkestollåser

Fanghekk til kalv i 11/4 x ¾ galvaniserte rør. Fanghekk til 
kalv kan leveres med vippbart beslag til bøtter med smokk 
og ulike fôrkrybber. Lengde og plass pr. dyr er variabel og 
kan skreddersys etter behov. Høyde 78cm.  

Fanghekk til kalv
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Ungdyrfronter/låser

Alternativet	til	kirkestolslåsen	-	med	de	samme	egen-
skaper som denne.
Lengde er variabel. Høyde: 90 / 100 cm.

Combilåser er velegnede til alle ungdyrbokser og spesielt
til bokser i forbindelse med dypstrøing, samt til bokser
med en uensartet dyrestørrelse.
Lengde er variabel. Høyde: 90, 100 eller 110 cm.

Combilåser

Diagonalgitterlåser

Forfront - “tre i en”

“Tre i en”
har bl.a. følgende fordeler:

•	 lett å rengjøre 
•	 mindre forspilling av fôr 
•	 skråstilte trau (melk samler seg nærmest 

kalven) 
•	 trau i rustfritt stål 
•	 kraftige støttehjul

“Tre	i	en”	er	en	effektiv	måte	å	kombinere	tildelingen
av høy, melk og kraftfôr på.
Sammenlignet med en tradisjonell måte å kombinere de
tre tildelinger, er løsningen forholdsvis billig.
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Boksene leveres med enten en 12 mm plast-
plate - eller gitter. Skålene er montert med en 
klemlås, som med et enkelt grep åpner/låser 
skålene. Drikkeskålene er utført i rustfritt stål 
med et volum på 4 liter. Fronten åpnes ved å 
løfte et spyd på den ene siden uten bruk av 
verktøy.

Kalveboks modell NT leveres som sam-
lesett, og kan utbygges etter behov. Boksene 
er sammensatte av fronter, sider og bak-
stykker, og kan monteres som enkeltrekke, 
dobbeltrekke eller i batteri. Boksene er lett 
adskillelige.
Kalveboks modell NT kan monteres med 
bunn - eller direkte på gulv som vist på 
bildet. Bunden er utført i trykkimpregnert 1” 
bredder på en solid bunnramme.

Kalvebokser modell NT

Kalvebokser

Kalveboks modell SB leveres som samlesett 
og kan bygges ut etter behov.
Boksene er sammensatt av front-, sider- og 
bakstykke., og kan monteres som enkelrekke, 
dobbeltrekke eller i batteri. Boksene er enkle 
å skille

Kalveboks modell SB monteres direkte på 
gulv som bildene viser.

Boksene leveres med en 12 mm plastplanke 
og kontaktgitter – så kalvene alltid kan ha 
kontakt med hverandre. 
Rustfrie drikkeskåler 4l. er montert i skålhold-
ere og kan lett tas av for rengjøring.
Frontene åpnes med et fjærbelastet håndtak 
på den ene siden, uten bruk av verktøy.

Kalveboks modell SB

Løftebeslag er tille
ggsutstyr.
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Kalvehuse

Kalvehus til 6 kalver

Kalvehuset	er	produsert	i	solid	galvanisert	profilrør	med	12	mm	finerplater.	Taket	er	laget	av	stålplater	med	antikon-
densbeskyttelse.	Kalvehuset	leveres	med	løftebeslag,	så	hytten	kan	flyttes	med	traktoren.

Kalvehuset kan leveres med frontgitter etter ønske.

Kalvehuset leveres ikke montert.

Data:
Bredde:   300 cm
Lengde:   350 cm
Høyde topp:  230 cm
Høyde sider:  150 cm

Mobilt kalvehus for 3 kalver

Det mobile kalvehuset er en oppstillingsløsning til 3 kalver, som tilgodeser både kalver og kalvepasseren. Kalvene får
masse	frisk	luft	via	den	åpne	fronten,	og	vindfanget	på	sidene	har	utluftning.	Taket	som	er	laget	i	stålprofiler	på	over-
siden	og	finérplate	på	undersiden,	gir	god	skygge	på	varme	solskinnsdager.	Sidestykkene	kan	fjernes	uten
bruk av verktøy, og dermed får man en fellesboks til 3 kalver. 

Det	mobile	kalvehuset	har	en	betjeningsvennlig	høyde	mht.	daglig	pass	og	flytting	av	kalver.

Det	mobile	kalvehuset	er	flyttbart	med	en	frontlaster.	Utmøkking	skjer	fra	fronten.

Data:
Høyde:  200 cm
Dybde:   150 cm
Lengde:   330 cm
Utheng:     65 cm
Nettåpninger:    40 cm

Ekstra langt overheng med forsterkning er 
ikke standard. 
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Calf-O-Tel kalvehytter

Calf-O-Tel kalvehytter er fremstillet av polyester, som kan
motstå solens UV-stråler samt ekstrem varme og kulde.

Hyttene er oppbygget i tre lag:

•	 det	ytterste	laget	er	hvitt	og	lysreflekterende,	hvilket	med-
fører at temperaturforskjellen inne og ute minimeres

•	 det	midterste	laget	består	av	glassfiberforsterket	poly-
ester. Siden hyttene er laget i et stykke, medfører dette 
ekstra styrke og stivhet. 

•	 det	innerste	laget	er	utført	med	en	meget	glatt	overflate,	
hvilket sikrer lett rengjøring

Kalvehytte modell Small

 Hytte  Løpegård
Lengde: 150 cm  150 cm
Bredde: 120 cm  120 cm
Høyde:  125 cm  100 cm

Kalvehytte modell Comfort

 Hytte  Løpegård
Lengde: 200 cm  150 cm
Bredde: 120 cm  120 cm
Høyde:  140 cm  100 cm

Kalvehytte modell XL

 Hytte  Løpegård
Lengde:  260 cm  225 cm
Bredde:  225 cm  225 cm
Høyde:  175 cm  100 cm

Kalvehytte modell XXL

 Hytte  Løpegård
Lengde:  245 cm  250 cm
Bredde: 470 cm  470 cm
Høyde:  200 cm  100 cm

Hyttene er glatte og uten blinde hjørner, hvilket betyder at hyttene er lette å rengjøre og “tilbakesprut” ved 
høytrykksrensning minimeres.

Polyester	har	en	meget	lang	levetid.	For	eksempel	fins	det	siloer,	som	er	produsert	i	polyester.	Det	finnes	poly-
ester siloer som er mer en 30 år gamle. Skulle en hytte få en skade, er skadene lette å reparere.

Løpegårdene til kalvehyttene er utført med hjul og avtakbare fronter, slik at den daglige håndtering er gjort så 
lett som mulig.
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Forhekk

Rund forhekk med kirkestol

Forhekk til hester og storfe med 12 spiseplasser.

Forhekken	har	trepunktsfeste,	så	den	lett	kan	flyttes	med
traktoren.

Mål:
Diameter:  230 cm
Høyde:   123 cm

Forhekk med fanggitter

Forhekk til storfe med 14 fanggitre.

Forhekken	har	trepunktsfeste,	så	den	lett	kan	flyttes
med traktoren. Sidene kan åpnes uten bruk av verktøy - for lett
rengjøring og fortildeling.

Mål:
Lengde:  300 cm
Bredde:  200 cm
Høyde:   270 cm

Forhekk med kirkestol

Forhekk til hester og storfe med 12 spiseplasser.

Sidene kan åpnes uten bruk av verktøy - for lett rengjøring og
fortildeling.

Mål:
Lengde:  200 cm
Bredde:  200 cm
Høyde:   300 cm

Kalveskjul med kraftfôrautomat

Kraftfôrautomat med gitterverk som forhindrer kuen i å spise
kalvens kraftfôr.

Kraftfôrautomaten har trepunktsfeste, så den lett kan
flyttes	med	traktoren.

Mål:
Lengde:  245 cm
Bredde:  200 cm
Høyde:   152 cm
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Fôrtrau

Fôrtrau på bein, Junior
Type 2500J nr. 4020234                                                                                                                                      
Type 4000J nr. 4020235

•	 Fremstilt i rengjøringsvennlig plast og galvanisert jern
•	 Tåler rengjøring med høytrykkspyler
•	 Til fôring ute på beitet eller ved fôrbrettet
•	 Regulerbare bein
•	 Med bunnpropp
•	 Farge: grønn
•	 Mål: L: 250/300cm, B: 45cm, H: 35/50cm 

Fôrtrau på bein
Type 3000 nr. 4020230                                                                                                                                      
Type 4000 nr. 4020231

•	 Fremstilt i rengjøringsvennlig plast og galvanisert jern 
•	 Tåler rengjøring med høytrykkspyler
•	 Til fôring ute på beitet eller ved fôrbrettet
•	 Fôrtro med spillkant, for å unngå fôrspill
•	 Forsterket kant
•	 Regulerbare bein
•	 Forsterket bunn 
•	 Med bunnpropp
•	 Farge: grønn
•	 Mål: L:300/400cm, B:85cm, H:55/80cm

Fôrtrau type 1300
Type 1300 nr. 4020215
Endestykke sett: nr. 40220213

Enkelt fôrtrau med påmontert spillkant. Fleksibelt system 
som leveres i elementer på 95cm inkl. spillkant og støt-
tebein.  

•	 Hindrer fôrspill  
•	 Gir bedre utnyttelse av fôret
•	 Tids besparende
•	 Fôret er innen rekkevidde til kyrene hele tiden
•	 Hindrer dårlig hygiene i fôret 
•	 Mål: L: 95cm, D: 80cm, H: 65/40cm
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Stor- fôrkrybbe, kraftfôrautomat og transportvogn 

Type  40 og 100

Innhold:  
Type 40: ca. 40 L = 28 kg
Type 100 :  ca. 100 L = 75 kg

Type 100 udendørs

For utendørs bruk
Innhold:  ca. 100 L = 75 kg
Med lås og vippeport

Tildeling av kraftfôr etter appetitten

•	 Større daglig tilvekst
•	 Søler ikke - bedre utnyttelse av fôret
•	 Arbeidsbesparende
•	 Solid utførelse i kraftig Dan-plast
•	 Alle	kanter	er	forsterket	av	kraftig	varmegalvanisert	stål
•	 Beslagene er teleskopiske - passer til alle ungdyrfronter

•	 Velegnet til transport over store avstander
•	 Store, brede hjul velegnet til bruk overalt
•	 En god vektfordeling gir sikker transport
•	 Vognen står stabilt når kalven skal inn eller ut av vognen
•	 Stor lås ved inngang og utgang
•	 Sklisikker gummimatte i bunnen

Mål udv.:
L: 120 cm H: 100 cm B: 75 cm.
Vekt: 61 kg.

Transportvogn for kalver

Kraftfôrautomater

Stor fôrkrybbe type 1800
Sammenliknet med mindre kalver øker fôrbehovet kraftig hos oksekalver, 
samtidig som de blir mer oppmerksomme på omgivelsene og dermed roter 
mer med fôret. Dette stiller større krav til utformingen av fôrkrybben for å 
minimere fôrspill. 

Etter hvert som oksekalvene vokser blir de mer nysgjerrige, når de spiser 
løfter de gjerne på hodet for å følge med på hva som skjer. Fôret følger med 
opp, og dette faller ofte over krybbekanten. Dersom fôrkrybben da er for lav 
eller smal, ender fôret utenfor. 

Med sitt store volum er den store- fôrkrybben er tilpasser oksekalvene sitt 
økte fôrbehov slik at det alltid er nok fôr til kalvene. Krybben har en høy kant 
som hindrer fôrspill som igjen er til bondens økonomiske fordel. 

Volum: 180l
Mål: H:480/360 mm D:770 mm B: 1000 mm
Vekt: 13,2 kg
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Sirkulasjonssystem og støvelvask

Støvelvask

Til montering i løsdriftsfjøs.
Til rengjøring av fottøy.
Gled deg selv, dine medhjelpere, dyrlegen, inseminøren
m.v. med en støvelvask.

Pistol,	slange	og	vanntilførsel	er	effektivt	skjult	og	beskyttet	i
røret.

Til montering på 70x70 stolpe eller vegg.

Delene kan kjøpes enkeltvis.

Komplett bestilling:
Rør for støvlevask - Varenr.: 2 212 050 og
Pistol med slange - Varenr.: 2 212 052.

Modell 303 og modell 312

•	 Varmepatron	med	effekt	på	3000	W
•	 Regulerbar termostat
•	 Vannslangens max. lengde: modell 303 = 200 m
    modell 312 = 350 m
•	 Vanntrykk max. 3 bar ellers trenger den trykkregulering
•	 Sirkulasjonspumpens kapasitet: ca. 1000 liter/time

Varenr.:  Model 303 - 4 120 303
  Model 312 - 4 120 306Modell 312

Modell 303

Frostfrie drikkekar gir dyrene mulighet for å få drikkevann selv i den strengeste vinter.
Frostfrie drikkekar med varmelegeme kan holde vannet frostfritt ned til 
-20°.	Type	41A	og	43A	monteres	i	et	termorør.	Type	46	kan	monteres	på	
vegg eller stolpe.

Termorør	finnes	i	tre	høyder	40	cm	til	mindre	dyr,	60	cm	hvor	store	og	små
dyr går sammen og 80 cm til kuer og hester.

Festes på støpt fundament.

Type 41A

Type 43A

Type 46
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Modell 303 og modell 312

•	 Varmepatron	med	effekt	på	3000	W
•	 Regulerbar termostat
•	 Vannslangens max. lengde: modell 303 = 200 m
    modell 312 = 350 m
•	 Vanntrykk max. 3 bar ellers trenger den trykkregulering
•	 Sirkulasjonspumpens kapasitet: ca. 1000 liter/time

Varenr.:  Model 303 - 4 120 303
  Model 312 - 4 120 306

Agrilight belysning for husdyrrom 
Lysnivå, lysfordeling og holdbarhet er nøkkelfaktorer for optimal belysning i husdyrrom. Forskning har vist at melkekyr 
har et behov for minimum 150lux, og at styring av lyset (16timer lys/8 timer mørke) kan gi følgende resultater: 

- Opptil 15 % økt melkeproduksjon 
- Lengre brunstperioder
- Økt fôropptak
- Færre dominante kyr
- Økt dyrevelferd
- Økt fertilitet 

Med agrilight belysning kan daglengden økes, dette påvirker produksjonen av melatonin. Lys senker produksjonen 
av melatonin og mørke øker produksjonen. En lengre dag og en kortere natt vil redusere produksjonen av melatonin 
og gi mer aktive kyr. Med agrilight kan man simulere lange sommerdager, dette er den tiden kyrene er mest aktive fra 
naturens side, noe som gir økt fôropptak og økt melkeproduksjon. 

AGRILED Pro 32
Agriled	b.v.	markedsleder	innen	belysning	i	husdyrrom	og	har	utviklet	AGRILED	Pro	32	som	er	markedets	mest	in-
novative	LED	belysning	for	melkeproduksjon.	Armaturet	er	damp-,	ammoniakk	og	støv	sikkert,	og	produserer	dobbelt	
så	mye	lys	som	konvensjonelle	armaturer.	AGRILED	Pro	32	har	integrert	rødt	nattlys,	dette	forstyrrer	ikke	søvnen	til	
kuene, men gir et tilstrekkelig lys for orientering i fjøset på natten. 

- 32.500 lumen (130Lm/W)
- Opptil 60% energibesparelse
- Standard innebygget nattlys
- Levetid på over 60 000 timer
- 5 års garanti på armaturet

Standard armaturer
Standard armaturer har innebygget led nattbelysning. Nattbelysningen lyser tilstrekkelig slik at man kan orientere seg i 
fjøset uten å påvirke kyrne sitt behov for mørke. 

AL2007/	Agriled	Red	armaturene	kan	leveres	med	HPS	(High	Pressure	Sodium)	
pærer som gir gult lys eller med Metal Halogen pærer som gitt hvitt lys. Begge i 250 
og	400	W.	Alle	kombinasjoner	gir	en	høytytende	lampe	med	en	lang	levetid.	
Armaturet	er	utført	i	støpt	aluminium,	dette	gir	god	varme	avledning.	Dette	gir	en	
lengre levetid for armaturets komponenter. 
Tilbehør til montering og skruer levers i rustfritt stål. 

AL2007	armaturet	leveres	med	monterings	beslag	som	klikkes	til	armaturet,	dette	sammen	med	innebygget	vater	gjør	
montering raskt og enkelt. Rillene rundt armaturet sikrer at luften sirkulerer godt rundt, og den ovale formen motvirker 
oppsamling av støv.  

Vi utarbeider gjerne en optimal belysningsplan i ditt fjøs. Fyll ut et belysningsskjema, og vi vil vise deg dine 
muligheter. 



28

VVS er en forkortelse av Variabelt Ventilasjons System, som åpner ovenifra og ned. Gardinsystemet fås med manuell 
håndsvingsbetjening eller motorbetjent. Som ekstrautstyr til motorbetjent fås gardinet med en værstasjon som indivi-
duelt kan styre på vind (styrke og retning), vann (regn og snø) samt temperatur (innvendig og utvendig).

Gardinets variable åpning ovenifra gir den optimale utluftning uten trekk i fjøset. Det fritt svevende bunnrøret samt de 
loddrette kraftige støtterørene, sørger for at gardinets duk holdes stramt. Støtterørene er utstyrt med en innebygget 
gummilist, som demper eventuelt støy og beskytter duken.

Duken til gardinen kan fås i en kraftig presenning - standard i fargene grå, grønn og den mest populære, den trans-
parente	som	tillater	lysgjennomtrengning.	Duken	kan	også	fås	i	flere	typer	vindnett.

Gardinens	betjening	er	det	patenterte	og	velprøvde	“lock	twin	drive”	systemet.	Det	dreier	bunnrøret	samtidig	som	
den hever eller senker topprøret, med en girkasse eller motor. Med den motorbetjente gardinen kombinert med vår 
værstasjon	oppnås	det	en	effektiv	ventilasjon,	som	sikrer	den	størst	mulige	luftutskiftning	med	tanke	på	endringer	i	
vind-, regn/snø- og temperaturforhold. En værstasjon kan styre opp til fem gardiner i samme bygning.

VVS gardinen kan leveres i en lengde på opp til 100 meter samt i en høyde på opp til 300 cm.

Gardinsystem VVS
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Heve/senke vinduer anvendes i forbindelse med
naturlig ventilasjon og kan erstatte en stor del av
den tradisjonelle veggen, slik at byggekostnadene
kan senkes.

Heve/senke vinduene leveres i transparent dobbelt
polycarbonat plate. Monteres med glideleier med 
en fordypning, som passer inn i skinner, som 
monteres loddrett på veggen.

Leveres med enten en manuell eller en motorisert
heve/senke funksjon.

Tettningslister kan monteres.

Foldegardin/heve-senk vinduer

Foldegardinen er konstruert til bruk i kveg-, svin og
fjærkrefjøs. Gardinen beskytter mot vind og vær, og 
kan erstatte hele veggen eller dele av veggen og 
samtidig fungere som ventilasjonsanlegg i fjøset.

Gardinen utmerker seg ved at den kan folde seg
sammen,	så	den	ligger	flatt	på	muren,	eller	på
fjøsets sokkel.

Teknisk er gardinen konstruert i tex glass kvalitet,
som er nærmest uslitelig og umulig å rive i stykker.

Gardinen kan leveres i 3 forskjellige farger og er
behandlet mot statisk elektrisitet, slik at møkk ikke 
kleber mot materialet. Gardinen er UV motstands-
dyktig.

Gardinen er hengt opp i et vaiersystem, som løper
over ruller og avsluttes øverst med et metall rør. En
rustfri	wire	er	ført	igjennom	gardinens	metallringer	
og festes til vaieren annenhver meter. Vaieren kan
betjenes manuelt eller v.h.a. en el-motor ved åpn-
ing/luking av gardinen.

Heve/senke vinduer

Foldegardin
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Dan Alu-Kip

Utgangspunktet for utviklingen av alu-kippen var å 
konstruere en holdbar og sterk kip, som kan motstå 
de belastninger som fjøsmiljøet og vinden utset-
ter den for. Derfor er aluminium og rustfrie skruer/
bolter	valgt	som	materiale,	og	de	kraftige	profiler	er	
spesielt utviklet til kippen.

Lysplatenes overlapping over takplatene dimen-
sjoneres alltid tilstrekkelig, slik at vann og snø kun 
under	ekstreme	vindforhold	finner	vei	inn	i	fjøset.

Lysplatene er 10 mm isolerende polykarbonatplater, 
som har 10 års lysgjennomtrekningsgaranti. Lys-
platene samles over kraftige aluminiumssperrer, og 
festes	av	en	aluminiumsprofil	med	tettsittende	gum-
milepper.

Åpningen mellom vindavviserplaten og takplaten er 
lukket	av	en	børste	som	effektivt	forhindrer	vann,	
snø og blader i å blåse opp takplaten og inn i fjøset.

Alukippen	fås	i	bredder	opp	til	400	cm	fra	ås	til	ås.	
Standard utluftningshøyde er 50 cm (25 cm hver 
side), men den kan også leveres med tilpassede 
utluftningshøyder.

Alukippen	er	lett	å	montere,	delvis	fordi	systemet	
er enkelt i seg selv, og delvis fordi kippen leveres 
relativt ferdigmontert.

Alukippen	kan	selvfølgelig	også	leveres	med	luk-
keklapper, som kan justere utluftningen. Denne 
løsningen leveres både med en manuell og en 
motorløsning.
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Loft ventilator XL / Agridoor

Frisk luft i fjøset

Loft ventilatorer anvendes i melkefjøs, på oppsam-
lingsplasser, i sengefjøs eller andre steder hvor 
man kan ha behov for en frisk luft strøm.

Ventilatorene gir:
•	 et kjølig fjøs på varme sommerdager
•	 en reduksjon av fuktig fjøsluft om vinteren
•	 færre	fluer	i	fjøset
•	 støysvak - stor kapasitet

Data:
Motoreffekt:	 		 1,3	Kw.
Støynivå:    under 50 db
Omdreininger:   Standard 110 omdr./min
    m. frekvensomformer
   30 - 90 omdr./min
Kapasitet:   ca. 183.000 m3/h
Størrelse:  Ø 4,35 m

 

Et seksjonsinndelt rulledørssystem, hurtig betjening og med
fuglesikker lukking.

Hver seksjon er uavhengig, som gir mulighet for å velge
materiale for hver seksjon. Porten kan lages med vindnett i 
alle seksjoner, eller med presenning i f.eks. de 2 nederste 
seksjoner og vindnett i resten.

Velegnet til forlager, kornlagre, forganger, melkefjøs
og andre bygninger.

•	 kan	leveres	i	flere	forskjellige	farger	
•	 max bredde: 6 m 
•	 max høyde: 6 m 
•	 kan leveres enten som port med motor eller som port med 

kjedetrekk 
•	 kan monteres utvendig eller innvendig 
•	 toppdeksel for utendørs port kan kjøpes separat

Spesial katalog på porter kan tilsendes!

Loft ventilator XL

Agridoor port
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Vi er klar til å hjelpe deg…….

 

SISU HEST OG HUSDYR
 

Dyrskuevn 42, 2040 Kløfta                                        
 

Tlf.: +47 63943900     

E:post ssh@sisu.no

www.sisuhestoghusdyr.no

En salgsavdeling i SISU PRODUKTER AS - Org.nr.: 970 


