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Koeien snel verplaatsen met de koetaxi

Dichte achterdeur
De koe loopt vanuit de stal door de geopende
achterdeuren de stal in. De deuren zijn
voorzien van dichte platen, zodat de koe
niet op het erf kan schijten en dus alleen
de box bevuilt.

Melkveehouder Arnold van Dorp uit
Hazerswoude (ZH) moet regelmatig in
zijn eentje koeien en kalveren van de
nieuwe naar de oude stal vervoeren.
Vanwege vergunningen liggen die
stallen ruim 200 meter uit elkaar. Hij
bedacht daarvoor samen met fabrikant
Macon de Koetaxi: een box die je aan
de verreiker hangt.
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Driepuntshef
De box is ook aan de driepuntshef van een
trekker te koppelen, zodat je ook koeien
uit de wei kunt halen. Het gebruik van een
hydraulische topstang is dan wel aan te
raden om de box waterpas te houden.

Reinigen
Een traanplaat vormt de vloer van de box,
zodat de koe niet zal uitglijden. De wanden
van betonplex maken de Koetaxi gemakkelijk te reinigen. Om te voorkomen dat de
box snel roest, is hij volledig gegalvaniseerd.

Deursluitingen
De voor- en achterdeuren zijn voorzien van
snelsluitingen. Door die platen tegen de
veerdruk in naar boven te duwen, ontgrendel je de deuren en kun je ze opentrekken.
Duw je de deuren dicht, dan vergrendel je
ze automatisch.

Verreiker koppelpunten
De Koetaxi kun je op meerdere manieren
aan de verreiker koppelen: met de bij de
verreiker passende koppeling of door hem
aan de lepels te nemen. In dat laatste
geval kun je de box over het voerhek op
de roosters zetten.
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Technische gegevens
Open voordeuren
De voordeuren van de Koetaxi zijn opengewerkt, zodat de koe bij het instappen
van de box veel zicht vooruit heeft en de
box in durft te stappen.

Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Prijs

240 cm
100 cm
200 cm
300 kg
2.950 euro
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