
- Skånsomt for grisen 
- God arbejdshøjde
- Stor frihøjde – kan placeres i gangarealer
- Simpel betjening
- Kun én søjle – giver nem tilgang til grisen

Varenr.: 1116-1020

• Skånsomt for soen
• God arbejdshøjde
• Stor frihøjde - kan 
 placeres i gangarealer
• Simpel betjening
• Kun én søjle – giver 
 nem tilgang til soen

PiggyTrim
- moderne klovpleje
Piggytrim er udviklet til hjælp ved systematiseret  
klovpleje / klovbeskæring af søer.

Boksen fungerer ved, at man lader soen gå ind i 
boksen, hvorefter man hæver hende op liggende 
på maven med benene på hver sin side af det 
langsgående rør. Soen falder til ro, når gulv-
et forsvinder under den, og man kan arbejde 
uforstyrret med klovplejen.

NEM BETJENING: 
Boksen betjenes ved hjælp af 2 knapper, der er 
ingen sikkerhedspaler eller lignende man skal 
huske.

PLACERING AF BOKSEN: 
Boksen placeres på et hensigtsmæssigt sted i 
stalden i forhold til den interne logistik.

MULIGT FOR INDIVIDUEL TILPASNING: 
Der kan medleveres påboltningsfod eller ned-
støbningsbeslag alt efter  ønske. Skal boksen pla- 
ceres på et spaltegulv, skal den støttes i toppen, 
typisk ved at bolte den til en mur eller til spærkon-
struktionen. Når boksen er løftet helt op, kan man 
passere uhindret under den, og den er derfor 
ikke i vejen, hvis den står i et gangareal.

BEHANDLINGEN: 
Selve klovplejen foregår med énhånds-vinkel- 
sliber påmonteret  flapskive og en klovsaks. Be-
handlingen tager 5-10 min. pr. so.

PiggyTrim
– moderne klovpleje

Work smarter – not harder
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flapskive og en klovsaks. Behandlingen tager 5-10 min. pr. gris. 

Pris:

Standard ab fabrik ............................39.500,-

Tillæg for extra løftehøjde 
(1800 til 2100 mm)..............................3.500,-

Tillæg for montage på spalter  
Extra fodplade ....................................1.500,-

Tillæg for montage ..............................5.000,- 

Værktøj 
(Handsker, vinkelsliber, skiver) ...........1.999,- 
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Trinløs vinkelsliber til klovpleje
• Maks. skivediameter: 125 mm
• Spænding: 220V 240V
• Nominelt strømforbrug: 1100W 40W
•	Udgangseffekt:	640W
• Rotationshastighedsområde uden belastning: 
 0-2800 r/min 0-10500 r/min
• Moment: 3 nm
• Gevinddiameter på spindel: M14
•	Vibrationsniveau:	6	m/s²
•	Længde	365	mm
• Højde: 113 mm
• Kabellængde: 4 m
• Vægt: 2,1 kg

Varenr.: 
1116-7105

Klovsaks med 
sideskær 64 cm
Ideel til forberedende arbejde, 
når hornet er hårdt.
Lidt buet.
Varenr.: 1116-4204

FFP2 Maske med 
ventil 10 stk.
Dolomitetestet. Komfort: 
Skålform. Udåndingsventil 
for lav udåndingsmodstand. 
Justerbar næseklemme for 
optimal pasform.
Varenr.: 1311-2355

Sikkerhedsbrille 
“Crackerjack” 
Klar, ridsefast, dugfri.
God	komfort	og	fin	pasform	
til	alle	ansigter	med	flade	og	
bøjelige brillestænger
EN	166	1	FT,	EN	170.
Varenr.:	1312-5070

Klov/hovkniv 
dobbelt skær
Standart kniv til hov -og 
klovpleje.
Slidstærkt model med dobbelt 
skær og kan bruges til de 
fleste	opgaver. 
Varenr.:	1116-0206

Flapskive til
trim/beskæring
af søer - hul
Flapskive	til	vinkelsliber	
med	formål	at,	fin	trimme	og	
beskære klove.
Korn	60	og	Ø125	mm.
Varenr.:	1116-7110

Flapskive til 
trim/beskæring
Flapskive	til	vinkelsliber	
med	formål	at,	fin	trimme	og	
beskære klove. 
Korn	40	og	Ø125	mm.
Varenr.:	1116-7115

Minkhandske (Højre) 
str. 10
Varenr.:	1116-7102

Piggy hoof disc True grit
• Beskæringsskive belagt med tungsten
• Hurtig beskæring og meget lang levetid
• Kan bruges på både våde og tørre klove
• Ingen støv eller lugt
• Velegnet til enhånds vinkelsliber
•	Ø115	mm	med	22.23	mm	hul
Varenr.:	1116-1207

Minkhandske (Venstre) 
str. 10
Varenr.:	1116-7101

TIL- 
BEHØR


