Verplaatsbare groe psstal voor kalveren
Kalveren houden in de buitenlucht

Profiel
De verplaatsbare stal is ontwikkeld met als doel
functioneel en goedkoop kalveren te houden in
de buitenlucht. Het zou vooral veel arbeidsgemak
moeten opleveren. De oorspronkelijke stal is van

Machine in acht woorden
Degelijke verplaatsbare groepsstal
voor kalveren tot 22 maanden.

Frans fabricaat en was bedoeld om kippen te
huisvesten. Een Duitse boer en een voerfabrikant
maakten de stal geschikt voor kalveren.

Meest opvallend
De stal bestaat uit vier wanden en een dak, maar

Richtprijs
Een stal voor ongeveer twintig
kalveren kost 13.000 euro.

heeft geen bodem. Omdat hij geplaatst is op een
stalen slee, is de stal gemakkelijk verplaatsbaar.
Een rubberflap dicht een 30 cm hoge opening in
de achterwand af, zodat het in de stal normaliter
niet tocht. Tijdens het verslepen met een trekker
of een shovel lopen de dieren met hun stal mee,
maar blijft de mest op de grond liggen. De mest
gaat onder de achterwand door. Vervolgens kun
je de mest gemakkelijk machinaal wegrijden.
Leg een nieuwe laag stro neer en duw de stal
terug op zijn plek en de stal is weer voorzien
van een verse strooisellaag.

Uitvoering
De stalconstructie is gemaakt van gegalvaniseerde
profielen en pijpen. Daarover is een laag plastic
getrokken. Daarop zit 8 cm isolatiemateriaal, en
als bescherming tegen het weer is daar weer een
laag zeildoek over gespannen. De isolatie voorkomt condensvorming. In de stal heerst dan ook
een aangenaam klimaat. Dit komt ook doordat
de bovenste helft van de wanden is voorzien van
een ventilatiegordijn wat het klimaat in de stal
goed te regelen maakt. De voor- en achterwand
en zijkanten zijn gemaakt van isolatieplaten en
voorzien van deuren en ramen.

Wat tegenvalt
Onder de slee zitten geen kunststof slijtstrips of
wieltjes. Op beton geeft dit dus wat slijtage aan
de slee.

Wat levert het op?
Een kalverstal die je gemakkelijk met een trekker
of shovel kunt verplaatsen. De kalverstal is in
verschillende maten en uitvoeringen te koop,
vanaf 8 meter breed en 8,5 meter lang. De lengte
is variabel tot 40 meter. De kleinste stal is 68 m2
groot en heeft 62 m2 staloppervlak in twee
groepen. De rest is voergang met een mogelijk1

Technische gegevens
Lengte: 8,5 tot 40 m
Breedte: 8 m
Hoogte: 3,75 m
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Bij de foto’s:
1) In de stal heerst een goed klimaat.
2) De zijkanten zijn voorzien van windgaas.
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3) Na het verwijderen van de buis kan de mest onder de achterwand door.
4) Het geïsoleerde dak ligt op een gegalvaniseerde constructie.
5) De overstek zorgt dat het niet inregent.

heid voor bijvoeren of een kalverdrinkautomaat.
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