Klauwbekapbox type L
Artikelnummer 1172
Ruime box, met goede achterpootfixatie, en
voldoende ruimte om aan het uier van de koe
te werken.
• Vangvoorhek met doorloopfunctie
• 2 brede buiksingels 16 cm
• Tranenplaatvloer met opstaande randen
• Handlieren met opklapbare handgreep
• Achterbeugel met inwendige gasveer
• Bediening achterbeugel met handlier,
traploos verstelbaar
• Voorpootsteunen type G
• Rubber op de klepjes voor de voorpoten
• Rode haak met hakband
• Lepelkokers
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
345 kg
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inwendig
172 cm
75 cm
170 cm

uitwendig
238 cm
124 cm
220 cm

Klauwbekapbox type L
Extra’s voor box type L:
10082
10084
10125
10137
10142
10145
10147
10149

Wielstel type L (max. 380kg)
Wielstel zwaar
Buiksingel zwaar 18cm
Poothaak
Werklamp
Slijptolsteun
Draaibare gereedschapshouder
230v op draaibare gereedschapshouder
1015
Set knikhekjes
10152
Set knikhekjes hoog
10171-400 Elektrische achterpootlier 400v
10171-230 Elektrische achterpootlier 230v
10174
Elektrische buiksingel
10177
Elektro motor voorpootsteunen
10179
Elektro motor achterbeugel
1018-10 Rubber antislipmat 10 mm
1020
Hijsoog
1022
Meshouder 2x
1062
Voorhek brede opening
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Klauwbekapbox type L Profi
Artikelnummer 1171
Gebruiksvriendelijke box voor de moderne
veehouder.
Voordelen:
• Goede achterpootfixatie voor veilig werken
• Gemakkelijk aan het uier van de koe werken
• Degelijke krachtstroom motoren met
wormwielvertraging
• Zeer nette afgewerkte elektriciteit
• Thermische beveiliging en noodschakelaars
• 2 zware buiksingels 18cm
• 5 elektrische functie’s:
- Buiksingels
- Achterbeugel
- Achterpoot
- voorpoot links
- voorpoot rechts
Voorzien van:
• Elektrische achterpootlier
• Elektrische buiksingel
• Elektrische voorpootsteunen
• Elektrische achterbeugel
• Rubber antislipmat 10 mm
• Draaibare gereedschapshouder
• Dubbel 230v stopcontact op de draaibare
gereedschapshouder
• Hijsoog
• Voedingskabelgeleider
• Voedingskabel 6 meter met stekker naar
keuze
• Zware 18 cm brede buiksingels
• Rubber op de klepjes voor de voorpoten
• Werklamp
• Meshouder 2x
• Poothaak
• Lepelkokers
Deze box is standaard als 400v uitvoering,
en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase
+ nul + massa. Als optie leverbaar als 230v
uitvoering.
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
492 kg
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inwendig
172 cm
75 cm
170 cm

uitwendig
238 cm
115 cm
226 cm

Klauwbekapbox type L Profi
Extra’s voor klauwbekapbox type L profi:
10084

Wielstel zwaar
31kg

10150

Knikhekjes
hoogte 60cm
lengte 180cm
30kg

10152

Knikhekjes hoog
hoogte 117cm
lengte 180cm
45kg

1062

Voorhek brede opening:
De opening van het voorhek is in
gesloten toestand in 3 breedtes in
te stellen: 20-25-30cm.
Ook geschikt voor gehoornd vee.
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Klauwbekapbox type L hydra
Artikelnummer 1173
Volledig hydraulische klauwbekapbox op
basis van box type L
Voor nog sneller werken.
Niet meer bukken, omdat de hele box gelift
wordt.
9 Hydraulische functie’s:
- Voordeur openen en in vangstand zetten
- Achterbeugel
- Lift
- Buksingels
- Achterpoot
- Voorpoot links
- Klepje voor ondersteuning voorklauw links
- Voorpoot rechts
- Klepje voor ondersteuning voorklauw rechts
Verder voorzien van:
• 30cm Lifthoogte
• 2x Zware buiksingel 18cm
• 3x Led werklamp
• Draaibare gereedschaphouder met
230v stopcontact
• Kabelgeleider
• Rubbermat 10mm
• Zelfsluitend vangvoorhek
• Poothaak
• Klepje voorpootondersteuning 5cm te
verschuiven
• Rubber op de klepjes voor de voorpoten
• Stille oliepomp
• Meshouder 2x
• Lepelkokers
• Hijsoog
Deze box is standaard als 400v uitvoering,
en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase
+ nul + massa.
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
670 kg
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inwendig
172 cm
75 cm
170 cm

uitwendig
238 cm
132 cm
229 cm

Klauwbekapbox type L hydra
Extra’s voor klauwbekapbox type L hydra:
10086

Wielenset
41kg

10152

Knikhekjes hoog
50kg

1062

Voorhek brede opening:
De opening van het voorhek is in
gesloten toestand in 3 breedtes in
te stellen: 20-25-30cm.
Ook geschikt voor gehoornd vee.
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Klauwbekapbox type H
Artikelnummer 2700
Volledig hydraulische klauwbekapbox.
Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden.
Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal
12x
Solide en stabiele constructie
Eigenschappen:
• Volbad verzinkt
• Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen
met heftruck of verreiker
• 60cm lifthoogte
• Rubber antislipmat 10mm
• 2 zware buiksingels 18cm breed
• 3x led werklamp
• Draaibare gereedschaphouder
• 5x stopcontact 230v
• Stille oliepomp
• Voedingskabel 4mtr
De volgende funtctie’s zijn hydraulisch
bediend:
• Voordeur, openen, in vangstand zetten,
sluiten
• Achterdeur
• achterpoten optrekken li + re
• Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
• Voorpoten optrekken li + re
• Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
• Buiksingels optrekken
• Lift 60cm
Deze box is standaard als 400v uitvoering, en
heeft een 5polige aansluiting met 3 phase +
nul + massa.

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
950 kg
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inwendig
176cm
79cm
175cm

uitwendig
258cm
150cm
226cm

Klauwbekapbox type H
Extra’s box type H:
2730 Klepje pootondersteuning
• hydraulisch verschuiven
40kg

2735 Voordeur in breedte verstelbaar en
naar voren te openen
40kg

2710 Wielenset
• afneembaar
60kg

2720 Aanbouwpoort met hekken
LxBxH 174x119x201cm
96kg

2722 Los hek
• 200x110cm
27kg

2724 Koppelframe
• 92x201cm
• Inwendige breedte 84cm
33kg
2726 Eindpoot
• 161cm
10kg
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Klauwbekapbox type H breed
Artikelnummer 2702
Deze box is inwendig 7cm breder dan de
standaard uitvoering van box type H.
Ook heeft deze box standaard het in breedte
verstelbare voorhek.
Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden.
Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal
12x
Solide en stabiele constructie
Eigenschappen:
• Volbad verzinkt
• Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen
met heftruck of verreiker
• 60cm lifthoogte
• Voordeur in breedte verstelbaar en naar
voren te openen.
• Rubber antislipmat 10mm
• 2 zware buiksingels 18cm breed
• 3x led werklamp
• Draaibare gereedschaphouder
• 5x stopcontact 230v
• Stille oliepomp
• Voedingskabel 4mtr
De volgende funtctie’s zijn hydraulisch
bediend:
• Voordeur, openen, in vangstand zetten,
sluiten
• Achterdeur
• achterpoten optrekken li + re
• Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
• Voorpoten optrekken li + re
• Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
• Buiksingels optrekken
• Lift 60cm
De box heeft een 5 polige 400v aansluiting
3phase + nul + massa.
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
995 kg
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inwendig
182cm
86cm
175cm

uitwendig
258cm
157cm
226cm

Klauwbekapbox type H breed
Extra’s box type H breed:
2730 Klepje pootondersteuning
• hydraulisch verschuiven
40kg

2710 Wielenset
• afneembaar
60kg

2720 Aanbouwpoort met hekken
LxBxH 174x119x201cm
96kg

2722 Los hek
• 200x110cm
27kg

2724 Koppelframe
• 92x201cm
• Inwendige breedte 84cm
33kg
2726 Eindpoot
• 161cm
10kg
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1011 Buiksingel
• 8 cm breed, 95 cm lang

1012 Extra brede buiksingel
• 16 cm breed, 95 cm lang

10125 Buiksingel 18cm zwaar
• 18cm breed, 95cm lang
• Met rubber tussen het nylon genaaid, voor
extra stevigheid.

1013 Hakband
• 4 cm breed, 56 cm lang

10136 Pootband RVS links
• 8 cm breed, 13 cm lang
10138 Pootband RVS rechts
• 8 cm breed, 13 cm lang
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10230 Hoefmes links
• Aesculap VC321, met houten heft, rvs, extra
nageslepen

10232 Hoefmes rechts
• Aesculap VC320, met houten heft, rvs, extra
nageslepen

1024 Klauwtang met hefboomwerking

1025 Klauwtang Knipex zwart

1029 Klauwfreesschijf hardmetaal
• 115 mm
1030 Klauwfreesschijf hardmetaal
• 125 mm

1034 Klauwfreesschijf permanent 6
• Voor hoefzool en tussenruimte
• 6 snijmessen uit kwaliteits-Carbidestaal
• Tot 40% snellere verwijdering dan
traditionele slijpschijven
• Max. 1500 klauwparen
• Diameter 125 mm

1043 Slijptol 125 mm
• Hikoki G13SR4 730Watt
• Compleet met sleutel en zijhandgreep
1.4 kg
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1070 Polsbeschermer
• Lengte 21 cm
• Neopreen

1072 Schort blauw kort
• Lengte 90 cm
• Breedte 68 cm
• Zwaar blauw pvc
• Zwarte nylon riem met steekgesp
• Mesvakken, met open onderzijde

1075 Schort blauw lang
• Lengte 130 cm
• Breedte 70 cm
• Zwaar blauw pvc
• Zwarte nylon riemen met steekgespen
• Mesvakken

1076 Schort canvas + leer lang
• Lengte 124 cm
• Breedte 70 cm
• Groendoek met leren middenstuk
• Zwarte nylon riemen met steekgespen
• Mesvakken

1078 Schort leer kort
• Lengte 90 cm
• Breedte 70 cm
• Leren riem
• Mesvakken
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Henken Klauwbekapboxen B.V.
Korfgraaf 8
NL-4174GM Hellouw
Tel. 0031-418592341
henken@klauwbekapboxen.nl
www.klauwbekapboxen.nl
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