
• Standplaatsen standaard 700mm h.o.h.
• Standaard geleverd met een RVS mestplaat en kickbuis
• Pneumatische installatie met elektro bediening
• Doorloop afstand tussen selectiepoortjes en middenframe verstelbaar
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Prestige
Snelwissel melkstal

TECHNISCHE GEGEVENS

De koeien komen achter elkaar 
de melkstal binnen. Zodra de 
eerste koe zich in de eerste 
stand heeft geplaatst, komt er 
een opening vrij waar de 
tweede koe in plaats kan 
nemen. 

De koeien staan dicht naast 
elkaar, dit levert tijdbesparende, 
korte looplijnen op. Ook is het 
geen probleem om met een 
gedeeltelijk gevulde stal te 
melken.

De poortjes in dit systeem zijn 
onderhoudsarm en zodanig 
gevormd dat de koe soepel en 
ontspannen op de melkstand 
staat. Na het melken zal het 
hekwerk dat scharnierend aan 
de muur hangt, omhoog 
bewegen, zodat de koeien de 
melkstal vlot kunnen verlaten.  

Voor de persoonlijke hygiëne is 
er keuze uit een mestplaat of 
mestgoot achter de koeien.

De Prestige melkstal is een economisch aantrekkelijke snelwissel melkstal met een hoge melkcapaciteit die 
beperkt ruimte in beslag neemt. De stal is zowel met elektrische als pneumatische bediening leverbaar en is in 
nagenoeg elk aantal gewenste stands leverbaar. Deze stal kan zowel in een nieuwbouw- als in een renovatiestal 
toegepast worden. De snelle wisseling levert een hoge melkcapaciteit op. De stalen constructie is eenvoudig, 
maar robuust.
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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

Prestige
Snelwissel melkstal

VOORDELEN

• Zeer robuuste en compacte constructie met een 
lange levensduur

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

• Onderhoudsarme selectiepoorten met rubber 
aanslag en vetnippel

• Economisch aantrekkelijke melkstal
• Onderhoudsarme melkstal met standaard een 

betrouwbare electro-pneumatische besturing
• Grote melkcapaciteit in kleine ruimte mogelijk
• Deze stal kan worden voorzien van een betonrand 

waardoor het te reinigen vloeroppervlak met ca 10% 
vermindert

OPTIONEEL

• Mestgoot incl rooster, transparante plaat of open 
middenframe

• Standbreedte van 720 of 750 mm
• Wegdraaiende 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 
uitgevoerd, met inlooptrechterhekwerk
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