hygiëne

Stalroosters afschuiven en reinigen • Ligboxen instrooien
Schone ligboxen voorkomen ziekten en verminderen het gevaar van uitglijden van de dieren

Cleanmeleon 2 - de sinds 10 jaar succesvolle Allround

In de stalhygiëne is de Cleanmeleon 2 onmisbaar. Samen met de verschillende aanbouw werktuigen voor stalroosters af

Stalroosters en ligboxen reinigen - de mobiele stalverzorging
Uw voordelen van mobiele stalverzorging:
• Endbaarheid in nauwe doorgangen
• Gemakkelijk schoonmaken van de roostervloer
met reinigingsapparatuur
• Dankzij verschillende aanbouwmogelijkheden zijn
onze werktuigdragers multifunctioneel inzetbaar
• Met slechts èèn reinigingsapparaat kunnen diverse stallen
bewerkt worden
• gelijktijdig uitvoeren van verschillende bewerkingen
mogelijk (schuiven / vegen, wassen, instrooi)

Onze medewerkers in de mobiele stalverzorging
CM 2 schuifblad 80 - 160

• perfect voor kleine ruimtes
• rubber strip is daarbij instelbaar
van 160 cm werkbreedte naar een
minimum van 80 cm
• via een sleufgat wordt de spanwijdte
van de schuif ingesteld

CM2 stalroosterschuif

• met 0-Draaicirkel
• hydrostatische aandrijving via de frontas
• De 800/900 mm brede, dubbele aanbouw
roosterschuif is bij dit model vast gemonteerd
• incl. 50 kg extra gewicht plaat voor
een betere tractie

CM2 met stalroosterschuif ASS 800 / ASS 900

• professionele stalroosterschuif aanbouwset voor
de CM2
• bijzonder effectief door de inzet van twee achter
elkaar aangebrachte rubber strippen
• Optioneel uit te breiden met een zijborstel voor
de reiniging van ligboxen

CM2 wasser

• 80 cm werkbreedte
• met 3 flexibele rubber strippen
• inkl. 150 ltr. watertank, hogedruk pomp,
filter, doordruk sterpunten
• clean stalrooster schuiven EN volledig
wassen van de bodem
• Accessoire: adapter voor hogedruklans

der voor totale reiniging in de stal, snel en efficiënt.

afschuiven + wassen en ligboxen in te strooien optimaliseert deze machine de reinigingstaak tot welzijn van de dieren.

Afschuiven en instrooien in een werkgang
Boxinstrooier

• met hoogwaardige en robuuste
steunwielen uitgevoerd
• schutkant voor is van roestvast staal
• Uitgeworpen wordt het strooigoed over
flexibele strooibanden
• Zelfvulling door opkiepen van de houder
via hydrauliek cilinders is mogelijk
Samen met de zijborstel werkt het instrooi werktuig nog effectiever bij het
verzorgen van de ligboxen.
Daarom is het instrooiwerktuig ook als
aanhanger versie verkrijgbaar.

CM2 met stalroosterschuif ASS 900 en kalk instrooi voorziening.
De stalroosters afschuiven, de ligvlakken afvegen en opnieuw instrooien in één werkgang met onze complete pakket:

gelijkmatig instrooien
direct na het afvegen

1. de zijborstel veegt de ligruimte en transporteert het vuil op het
		loopvlak
2. Vuil op het loopvlak wordt onmiddellijk verwijderd met de stalrooster		 schuif tot aan de rand
3. tegelijkertijd strooit het instrooi werktuig materiaal optimaal
		 op het gereinigde oppervlak
4. de dieren hebben een schone ondergrond - de algemene gezond		 heidstoestand wordt verbeterd, ziekten voorkomen

CM 2 met
radiaalveger
en krachtvoer
doseer inrichting

Krachtvoer
doseren direct
na het voer
aanvegen
De kalk instrooi voorziening werkt idealerwijs ook
als krachtvoer doseerder. In combinatie met een
aanbouw radiaalveger aan de CM 2 kan in slechts
een werkgang het bij het vreten weggeschoven
voer weer aangeveegd worden en daarbij in een
werkgang het krachtvoer verdeeld worden.

Stil, milieuvriendelijk en efficiënt
CMA 800 Elektro

• eenvoudige bediening
• voor het reinigen in kleine ruimtes
• geluidsarm, zonder uitstoot van schadelijke
stoffen werken
• accu aangedreven, met eersteklas aandrijf en
verlichtingsbatterijen
• uiterst belastbaar, lange levensduur en robuuste
constructie
• acculader standaard meegeleverd
• besturing via de vooras

Reinigen en instrooien – met aanbouw werktuigen
Reeds verkrijgbare werktuigdragers (trekkers, multifunctionele werktuigdragers, etc) kunnen dankzij de
Westermann aanbouw werktuigen met slechts enkele handgrepen zonder gereedschap in perfecte reinigingsmachines voor stalhygiëne omgebouwd worden.

Dubbele stalroosterschuif ASS 1200
• werkbreedte: 1.20 m
• met flexibele rubberstrippen voor
optimale reinigingsresultaten
• met zijborstel uit te breiden

Roosterwasser

• met hydrauliekpomp, watertank en
doordruksterren, drie rubberstrippen

Instrooi werktuig

• Inclusief roerwerk
• Het strooigoed wordt losjes en
gelijkmatig over het ligvlak verdeeld

Wenst u een demonstratie? Bel dan naar StiermanDeLeeuw! Telefoon: 0575 – 59 99 99.
Vergissingen en drukfouten in beeld en tekst voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen afwijken van
de meest recente uitvoering. Teksten en afbeeldingen mogen niet vermenigvuldigd en voor concurrerende doeleinden gebruikt worden.
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