
• Standaard met 380V/1,5kw krachtige hydraulische en energiezuinige bediening
• 380 V hydrauliek compactunit met elektrische drukknop aansturing
• In geval van een hydraulische bediende melkstal, kan het hydraulisch unit gecombineerd worden
• Kunststof onderhoudsarme lagering en rollen
• Traploze verstelling Ergo Floor tenminste 320mm verticale hoogte
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Ergo Floor
Beweegbare putvloer

TECHNISCHE GEGEVENS

Op de onderliggende betonvloer, 
of aan de wanden wordt een frame 
gemonteerd welke in lengterichting 
voorzien wordt van kantelbare 
armen. Deze armen worden door 
een verstelbare trekstang exact 
parallel gestuurd en op gelijke 
hoogte gehouden. 

Deze armen zijn voorzien van 
kunststof rollen waarop een zwaar 
U-profiel rust. Op deze U-profielen 
liggen draag rooster profielen 
waarop weer de kunststof antislip 
roosters rusten.

De trekstangen worden door 
hydrauliek cilinders exact parallel 
gehouden en bediend . Door de 
degelijke en zware onderbouw is 
een  zeer stabiele  en  robuuste 
zwevende  melkputvloer  een feit. 

De melker zal geen verschil 
ervaren in een vaste vloer of in 
deze stabiele verstelbare 
melkputvloer.

De Ergo Floor is een zeer stabiele in hoogte verstelbare melkput vloer. Deze wordt in vele lengtes, 
vormen en breedtes op maat geproduceerd. De anti-slip roosters zijn van kunststof en in verschillende 
kleuren verkrijgbaar. Verstelling in hoogte is voor de melker eenvoudig traploos te regelen door met 
een drukknop omhoog of omlaag te bedienen. De melker staat hierdoor altijd op de perfecte 
ergonomisch werkhoogte.
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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

Ergo Floor
Beweegbare putvloer

VOORDELEN

• Een zeer stabiele en robuuste verstelbare melkputvloer
• Altijd de meest gunstigste ergonomische houding, 

ontziet de rug en verminderd de fysieke belasting van 
de melker

• Lengteverschillen van de melkers zijn geen probleem 
meer, iedereen werkt op zijn/haar ideale werkhoogte

• Traploze en betrouwbare elektrische/hydraulische 
bediening, met eenvoudige drukknop bediening

• Een grote verticale verstelling van ca. 320mm van de 
melkputvloer

• Berekend en getest op grote belasting en draagkracht
• Onderhoudsarme mechaniek met kunststof lagering
• Sterke anti-slip open roosters in groen en blauw verkrijg-

baar, andere kleuren op aanvraag
• Montage op de beton vloer of tegen de melkputwanden, 

inbouwpakket hoogte Ergo Floor 520mm

OPTIONEEL

• De Ergo Floor is ook te leveren als vaste vloer, 
zodat de bewegingsmechaniek op een later tijdstip 
nog in te bouwen is

• Ook leverbaar als rondlopend model tbv. een 
draaistal, wordt op maat geleverd

• Leverbaar in meerdere kleuren, deze zijn op 
aanvraag
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