
• Vloer met een hoge toelaatbare statische draagkracht
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort ankers
• Inbouwhoogte 105mm standaard, dusdanig in te stellen zodat de voergang en het bordes bovenop hetzelf-

de niveau krijgen
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Cross Over
Voergangbordes

TECHNISCHE GEGEVENS

Het Cross Over voergangbordes is 
een hydraulisch bediend bordes in 
vele gewenste lengtes of breedtes 
leverbaar, 105 mm hoog en in 1 of 
2 delen opklapbaar.  
Een Cross Over wordt op maat 
passend in uw situatie 
gefabriceerd.                            
Door de soepele en trillingvrije 
hydraulische bediening is 
betrouwbaarheid en lange 
levensduur gewaarborgd.          
Het taaie en sterke onderframe 
kan de hoge puntdrukken van de 
overrijdende belasting dragen en 
naar de betonnen onderbouw 
overbrengen.  
 
De drukknop bediening vindt 
plaats met een 380 Volt/ 3 kw 
compact aggregaat welke op een 
console gemonteerd kan worden. 
 

De hydrauliekcilinders zijn hoger 
gelegen in de cilinderkasten zodat 
ze zijn afgeschermd van mest, 
urine en voersappen.                    
De meegeleverde mantelslangen 
kunnen desgewenst ingestort 
worden waarin de 
hydrauliekslangen afgeschermd 
verwerkt worden. 
 
De gehele constructie wordt 
volbad thermisch verzinkt en in 
voorgemonteerde delen 
aangeleverd.                              

Door de uitgekiende hydraulische 
bediening loopt het Cross Over 
bordes soepel, schokvrij en 
geruisloos waardoor de 
mechanische belasting en slijtage 
zeer beperkt is.

Het Cross Over voergangbordes wordt in de voergang verwerkt en kan d.m.v. een drukknop eenvoudig geopend 
of gesloten worden. Het overrijdbare Cross Over voergangbordes geeft dagelijks veel arbeidsgemak en maakt 
vrij koeverkeer of een goede looprouting mogelijk. Daarnaast voorkomt men dat mest of andere vervuiling in het 
kostbare voer terecht komt. 
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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

Cross Over
Voergangbordes

VOORDELEN

• Veilige bordessen, de kleppen staan in open stand over het 
dode punt heen

• Door het meebewegend hekwerk zijn de voergang en 
looproutes van de koeien gescheiden

• Zeer sterke en taaie bordesdelen in een open functionele 
framestructuur

• Berekend op grote belasting asdruk (statisch 10 ton) en 
een lange levensduur

• Vloeiende schokvrije en betrouwbare hydraulische 
bediening

• Cilinders hoogliggend en afgeschermd tegen mest en 
agressieve voersappen

• Elektrische knopkast met 2 functies, motor loopt alleen 
tijdens bediening

• Opstaande randen ten behoeve van de afscherming voer 
en voergang

• Op de cilinderkasten een doorstap
• Tekentechnische bouwbegeleiding en advisering inbegre-

pen

OPTIONEEL

• Extra bedienpunt 
• Afwijkende inbouwhoogtes mogelijk
• Dikker bordestype
• Afwijkende bouwvormen
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