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Met de Topcalf Easy-Clean Triobox kunnen kalveren tot het moment van spenen in dezelfde omgeving bli-
jven zonder tussentijds aanpassingen aan de kalverbox te doen. De box is automatisch uit te mesten en heeft 
een geïntegreerde gieropvang, waardoor het de ideale box voor kalf én veehouder is. Jonge kalveren langer in 
een beschermde omgeving houden heeft zijn voordelen. Er zijn minder stress momenten en het besmettings-
gevaar wordt tot een minimum beperkt. Doordat het kalf in deze periode zo min mogelijk stress ervaart, kan 
het alle energie gebruiken om te groeien in plaats van het te gebruiken om te herstellen.

Het kalf verblijft de eerste periode in eenlingboxen van 1.2 x 1.8 mtr. De ideale omgeving met microklimaat 
voor een kalf in de eerste levensfase. Wanneer de kalveren gegroeid zijn, kan er eenvoudig een groepshok 
worden gecreëerd, door de uitneembare tussenwanden eruit te nemen. Doordat de eenlingboxen ruim zijn 
kan men zelf het ideale moment bepalen. Het geïsoleerde dak en de regelbare luchtstroomschuiven zorgen 
zowel tijdens warme als koude periodes voor een optimaal klimaat.
De Easy-clean Triobox heeft een uniek onderframe. De roosterdelen zijn individueel draaibaar, waardoor de 
eenlingboxen individueel afgemest kunnen worden. Op deze manier kan de box snel én zonder zwaar licha-
melijk werk afgemest en gereinigd worden.

Productbeschrijving
Sterk, verzonken frame
2 uitneembare wanden
Uitgevoerd met het Topcalf Easy-clean systeem
Spijlen van het voorhek zijn verstelbaar
Deelbaar voorhek
Geïsoleerd dak (40 mm)

Voordelen
Voorkomen van stress: het kalf verhuist niet naar een ‘nieuw’ groepshok
Zeer grote individuele ligplekken voor extra comfort 
Arbeidsgemak: Eenvoudig uit te mesten door de unieke kantelbodem
Verantwoord: individuele gieropvang voorkomt erfvervuiling
Klimaat optimaliseren door schuifwanden aan de achterzijde

*Accessoires te vinden op pagina 30
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Uitneembare RVS gieropvangbak

Topcalf Trio Easyclean XXL 120 x 180


