TOPCALF GRONDHOKKEN
Grondhokken zijn kalverboxen in een vaste opstelling. Je begint met een basisbox waarna deze verder
uitgebouwd kan worden met aanbouwboxen. De aanbouwboxen worden gevormd door extra tussenwanden en
voorhek toe te voegen. Deze tussenwanden zijn uitneembaar waardoor het uitmesten en reinigen van de boxen
snel en eenvoudig kan worden gedaan. De wanden zijn gemaakt van kunststof, waardoor de boxen eenvoudig
te reinigen zijn. De voor/achter profielen en voorhek zijn volledig gegalvaniseerd. De uitneembare
tussenwanden zijn leverbaar in verschillende hoogtes, lengtes en breedtes. De grondhokken worden standaard
geleverd met deelbare voorhekjes. Dit maakt het zeer eenvoudig te box te betreden zonder dat het kalf stopt
met drinken.

2x Voorstaander
2x Achterstaander
Compleet deelbaar voorhek met sluitpennen
Sluiting middels een tuimelsluiting
Kunststof zijwanden 2 stuks (35 of 50mm)

1x Voorstaander
1x Achterstaander
Compleet deelbaar voorhek met sluitpennen
Sluiting middels tuimelsluiting
1x Uitneembare tussenwand met handgreep en zichtluik

Kwaliteit: Robuust en compleet gegalvaniseerd voorhek
Eenvoudig schoon te maken door uitneembare tussenwanden
Optimaal hygiëne management door kunststof wanden
Deelbaar voorhek maakt het mogelijk de box te betreden, zonder dat het kalf stopt met drinken
Leverbaar in verschillende maatvoeringen
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*Standaard grondhok met 2 aanbouwboxen

De Schrijver grondhokken zijn in verschillende hoogtes, diktes (tussenwand) en dieptes leverbaar. Wanneer u uw
kalveren langer dan 8 weken in de grondhokken wilt houden is het wenselijk om voor een grondhok met een
dikkere tussenwand en meer hoogte te kiezen. Dit zorgt voor een verbeterde stabiliteit en verzekert dat het kalf
niet over het voorhek kan springen.
De Schrijver grondhokken zijn in de volgende opties leverbaar:
Optie

Dikte tussenwand

Standaard
Optioneel

3,5 cm
5,0 cm
5,0 cm

Breedte grondhok
(A)
100 cm
100 cm
120 cm

Diepte grondhok
(B)
162 cm
162 tot 220 cm
162 tot 220 cm

* Deelbaar voorhek is standaard
* Langere wanden op wens kosten extra
* Zichtluik aan voorkant is standaard, handgreep in midden alleen bij 5 cm dikke tussenwand

Hoogte
zij/tussenwand (C)
100 cm
100 of 120 cm
120 cm

Achterwand 3,5 cm dik – 100 cm breed
Achterwand 5,0 cm dik – 100-120 cm breed
Omklapbare emmerbeugel (enkel of dubbel)
Speenemmersteun
Speenemmer
Drinkschaal 8 Liter
Hooiruif

56.101.164
56.101.167
56.000.302
56.000.318
56.101.160
56.101.165
56.101.161
56.101.166
56.101.168
56.101.169

Grondhok 2.0 Basis Box (3,5cm Dik / 100 cm Hoogte / 162 cm Diepte
Grondhok 2.0 Aanbouw-box (3,5 cm wand Dik / 100 cm Hoogte / 162 cm Diepte
Lengte Wand 182,5 cm (Zijwand duo-flex)
Lengte Wand 203,3 cm (Achterwand duo-flex)
Grondhok 2.0 Basisbox (5,0 Dik / 120 cm Hoogte / 182,5 cm Diepte
Grondhok 2.0 Aanbouwbox (5,0 Dik / 120 cm Hoogte / 182,5 cm Diepte
Grondhok 2.0 Basisbox (5,0 wand Dik / 100 cm Hoogte / 162 cm Diepte
Grondhok 2.0 Aanobuwbox (5,0 wand Dik / 100 cm Hoogte / 162 cm Diepte
Grondhok 2.0 aan muur Links
Grondhok 2.0 aan muur Rechts

