Cow Care klauwbekap box
Verrijdbare behandelbox
Machine in 8 woorden
Verrijdbare bekapbox voor snelle
groepsbehandeling aan het voerhek.

Netto-adviesprijs
7.800 euro excl. BTW

Profiel
De Cow Care klauwbekapbox is bedacht door Meinard
van Sonsbeek. Een naar Denemarken geëmigreerde
Nederlandse veehouder. Van Sonsbeek heeft al meer
vindingen op zijn naam staan zoals de Silage Care
watermatrassen voor op de kuil en de Cleangirl zelfrijder om boxen in te strooien. De Boer Stalinrichting
neemt samen met klauwverzorgingsbedrijf M. Lenting
uit Lith (Noord-Brabant) de verkoop ter hand voor
Nederland.

Meest opvallend
De box is langs het voerhek verrijdbaar via een rail
boven het voerhek en luchtbandjes op de roosters.
Hierdoor kunnen koeien, terwijl ze vaststaan in het
voerhek, behandeld worden aan de voor- en achterklauwen.

Uitvoering
Boven het voerhek wordt een rail geplaatst die rust op
de staanders van het voerhek. De box is pendelend aan
de rail verbonden voor eventuele overbelasting. De box
rijdt met nylon wieltjes over de rail en met luchtbandjes over de roosters. Op de box zitten vier elektromotoren. Met de achterste motor is een van de achterpoten
op te tillen. De twee motoren in het midden boven de
box zijn om een buikriem aan te halen. Door de buikriem kan de koe nooit in het voerhek vallen en zich
bezeren. Aan elke zijde is een motor te bedienen. Om
de voorklauwen te kappen kan de veehouder een apart
frame laten zakken. Dit gaat via staalkabels en katrollen met de vierde elektromotor voorop de box.
Wanneer het frame gedaald is, kunnen de voorpoten
handmatig met een lier in de daarvoor bestemde
blokken worden geslingerd. Vervolgens zijn ze te
borgen met een extra touw. Alle elektromotoren
hebben een aparte bedieningsknop en een noodstop.
Achterop de box zijn twee contactdozen geplaatst voor
aansluiting van bijvoorbeeld een slijptol. Ook is er
achter op de box een werklampje voor beter zicht op
de klauwen. Wanneer de box niet gebruikt wordt, is
hij naar het eind van het voerhek te rijden of je laat
hem gewoon ergens staan. De koeien kunnen er
immers onderdoor lopen.
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Wat tegenvalt
Er zit geen rem op het rolmechanisme dat over de rail
loopt. Een lastige koe kan de box dus telkens iets
verplaatsen tijdens het werk. Het dier wordt bovendien
niet opgesloten aan de zijkanten. Achterop de box
belemmert het wielstel met constructie de klauwbekapper meer in bewegingsvrijheid dan bij andere
bekapboxen.
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Wat levert het op?
Koeien hoeven niet meer één voor één naar de klauwbekapbox gebracht te worden. Door de dieren allemaal
op te sluiten in het voerhek is eenvoudig, en door een
persoon, een groepsbehandeling uit te voeren door de
box van koe naar koe te rijden.
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Lengte: 1,70 tot 1,80 m (instelbaar) • Breedte: 98 cm
Stroom 220 V • Elektromotoren 780 W per stuk

Het frame om de voorpoten te behandelen kan elektrisch opklappen (1). Achterop de box zittten stekkerdozen om een slijptol aan te sluiten en een werklamp (2).
ektromotoren hebben elk een vermogen van 780 W (4).
De voorpoten worden handmatig in een blok gelierd en daar vastgelegd (3). De vier 220 V ele
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