
• Standplaatsen standaard 400mm h.o.h.
• Onderhoudsarme, veerloze poortjes met RVS scharnierpen, deze bevorderen een goede inloop voor 

zowel grote als kleine geiten of schapen. Het poortje voorkomt het onderkruipen
• Standaard voorzien van een pneumatische besturing en aandrijving van het fronthek
• Vrije uitloopruimte 1000mm
• Volbad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie
• De installatie wordt geleverd met een montage- en gebruikershandleiding en een CE verklaring

Footloose 
Geiten- of schapen melkstal

TECHNISCHE GEGEVENS

Door de zwevende opstelling is de 
Footloose zeer overzichtelijk voor 
de melker. De kunststof panelen 
zijn zeer eenvoudig en goed te 
reinigen, en doordat ze 
geluidsabsorberend zijn maken 
deze weinig geluid wat door de 
melker als erg prettig wordt 
ervaren.

De poortjes draaien op een RVS 
scharnierpen zonder veren 
waardoor ze onderhoudsarm zijn 
en goed sluiten.

Door middel van individueel te 
openen poortjes is het mogelijk 
om in de Footloose melkstal te 
selecteren. Dit is optioneel 
leverbaar.  

Vastzetklepel met centrale 
ontgrendeling:

Om het melken nog vlotter en 
makkelijker te maken kunnen wij 
als een optie vastzet klepels voor 
de selectiepoortjes leveren. 
Hierbij wordt de selectiepoort in 
de open stand geblokkeerd zodat 
het melken van met name zeer 
beweeglijke jaarlingen gemakkelijk 
verloopt.     
Met een centrale ontgrendelhandel 
kunnen na het verlaten van de 
geiten/schapen uit de melkstal in 
één beweging de selectiepoortjes 
weer dichtvallen. 

De Footloose geiten- of schapen melkstal is rapid exit melkstal die is opgebouwd door middel van een 
zwevend opstelling waarbij om de 7 standen een portaalstaander op de grond geplaatst is. De geiten 
of schapen komen achter elkaar de melkstal binnen, zodra de eerste geit plaats neemt in de eerste 
stand, opent hij de ingang van de 2e stand, etc..
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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

Footloose 
Geiten- of schapen melkstal

VOORDELEN

• Zeer robuuste en compacte constructie met 
een lange levensduur

• Geluidsabsorberende kunststof panelen in 
voorfont, zijhekken en achterpoortjes, deze 
zijn eenvoudig te reinigen 

• De kunststof panelen zijn dusdanig afgewerkt 
zodat er geen bijtranden kunnen voorkomen

• Gebruiksvriendelijke stal met veel overzicht 
over de geiten of schapen

• Vrijdragend frame met slechts om de ca. 7 
standen een portaalstaander op de grond

OPTIONEEL

• Geruisloze hydraulische klimaatbestendige 
bediening

• Bredere standbreedtes mogelijk
• Vastzetklepels met centrale ontgrendeling, 

zodat de poortjes in open stand kunnen 
blijven staan

• Individueel te openen poortjes
• Trekstangmechaniek met gelagerde hoek 

wielen en rollenketting
• Electrische bediening
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