
• Frame en borstrek zijn vervaardigd uit zwaar uitgevoerd en plaatselijk verstevigd kokerprofiel
• Verticaal omhoog lopend fronthek met een vrije doorloop ruimte van 1650mm
• Slagvaste nylon diabolo-geleide rollen met RVS-as
• Staanders van dikwandig koker, voorzien van stelbare opschroefvoetplaat
• Standplaatsen standaard 700mm h.o.h.
• Standaard geleverd met een RVS mestplaat en kickbuis
• Pneumatische installatie met elektro bediening
• Uitgevoerd met een uniek en betrouwbaar pull bar liftsysteem
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Compact
Rapid Exit melkstal

Deze rapid exit melkstal kenmerkt zich door zijn eenvoudige maar zeer robuuste vrijdragende constructie. 
Vanwege de pneumatische bediening is het een economische aantrekkelijke melkstal. Ondanks zijn lage 
bouwhoogte heeft deze stal toch een hoge doorloophoogte. Dankzij een modulaire bouwsysteem is het snel te 
plaatsen in zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

De koeien komen in deze stal achter 
elkaar binnen. Zodra koe nummer 
één zich in de eerste stand heeft 
geplaatst komt er een opening vrij, 
zodat koe nummer twee zich in de 
melkstand kan plaatsen, etc. De 
korte looplijnen dragen bij aan een 
hoge wisselcapaciteit. De poortjes 
zijn veerloos en sluiten soepel en 
geruisloos door de unieke 
constructie. Bovendien maken de 
poortjes het goed mogelijk om met 
een gedeeltelijk gevulde stal te 
melken. Het unieke aan de Compact 
melkstal is de snelle wisseling en 
flexibele maatvoering. Door de vrije 
ruimte zonder palen tussen de 
koeien kunnen de koeien 
probleemloos de melkstal verlaten.

De koe kan in het doorontwikkelde 
borstrek ontspannen staan. Dit geeft 
de koeien veel rust. Na het melken 
wordt het borstrek pneumatisch 
recht omhoog bewogen, zonder 
uitzwaai. Nadat alle koeien tegelijk 
de melkstal verlaten, kan het 
borstrek weer zakken. Een nieuwe 
groep kan de stal binnenkomen. 
Achter de koeien wordt de melkput 
afgeschermd met een RVS 
mestplaat of –goot voor een goede 
hygiëne.
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• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden. 
• Geheel vlak doorlopende hoogte 105mm standaard, voergang en bordes bovenop hetzelfde niveau.
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk. 
• De installatie wordt geleverd met handleiding en CE verklaring. 
• Volblad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie.

TECHNISCHE GEGE-

Uw Dealer

Compact
Rapid Exit melkstal

VOORDELEN

• Zeer robuuste en compacte constructie met een 
lange levensduur

• Het middenframe is pootloos en is voorzien van 
een kickbuis voor veilig melken

• Het borstrek loopt verticaal omhoog, zwaait niet uit 
en vraagt dus minimale inbouwruimte

• Onderhoudsarme selectiepoorten met rubber 
aanslag en vetnippel

• Door zijn compacte afmetingen ideaal voor zowel 
nieuwbouw als renovatie

• Economisch aantrekkelijke melkstal
• Brede wegloop doordat het fronthek compleet 

verticaal omhoog beweegt
• Onderhoudsarme melkstal met standaard een 

betrouwbare electro-pneumatische besturing

OPTIONEEL

• Mestgoot incl rooster, transparante plaat of open 
middenframe

• Standbreedte van 720 of 750 mm
• Afsluitbare RVS Voerbakken, hiermee kan er zowel 

groeps- als individueel krachtvoer verstrekt worden
• RVS kabinet, voor het beschermen van uw 

leidingen en apparatuur
• De inlooppoorten worden op maat naar wens uitge-

voerd, met inlooptrechterhekwerk
• Geruisloze hydraulische klimaatbestendige 

bediening
• Hydraulisch bediening is met een energiezuinige 

automatische start-stop automaat leverbaar
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