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

Artikelnummer: 1116-1020

• Schonend für das Schwein
• Gute Arbeitshöhe
• Große Bodenfreiheit - 
 kann in Gehbereichen 
 aufgestellt werden
• Einfache Verwendung
• Nur ein Stützpfeiler – gewährt  
 leichten Zugang zur Sau

PiggyTrim
- moderne Klauenpflege
Das sichere Werkzeug für die systematische 
Klauenpflege und den Klauenschnitt bei Schwei-
nen.
Bei PiggyTrim wird das Schwein in die Box gelas-
sen und danach auf dem Bauch liegend hochge-
hoben, wobei sich die Beine auf beiden Seiten der 
Längsrohre befinden. Das Schwein beruhigt sich, 
wenn es keinen Boden mehr unter den Füßen hat 
und Sie können die Klauenpflege ungestört durch-
führen.
EINFACHE BEDIENUNG:
Die Box wird über zwei Tasten bedient und es gibt 
keine Sicherheitspaddel oder ähnliche Vorrichtun-
gen, die beachtet werden müssen.
AUFSTELLORT DES PIGGYTRIM:
PiggyTrim kann in der internen Logistik sinnvoll 
platziert werden.
KANN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN:
Auf Wunsch kann ein Montagebolzen oder eine 
Montagehalterung mitgeliefert werden. Bei Auf-
stellung des PiggyTrim auf Spaltenböden muss 
das System oben befestigt werden, typischerweise 
durch Verankerung in einer Wand oder an der Trag-
konstruktion. Wenn das PiggyTrim vollständig an-
gehoben ist, können Sie sich ungehindert darunter 
bewegen und es versperrt nicht den Gehbereich.
BEHANDLUNG:
Die Klauenpflege wird mit einem Winkelschleifer 
mit Schleifteller und einer Klauenschere durchge-
führt. Die Behandlung dauert 5 bis 10 Minuten pro 
Schwein.

PiggyTrim
– moderne klovpleje

Work smarter – not harder

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 gulvet forsvinder under den, 
og man kan arbejde uforstyrret med klovplejen.

Nem betjening: 
Boksen betjenes ved hjælp af 2 knapper, der er ingen sikkerhedspal’er 
eller lign. man skal huske.

Placering af boksen: 
Boksen placeres på et hensigtsmæssigt sted i stalden i forhold til den 
interne logistik.

Individuel tilpasning mulig: 
Der kan medleveres påboltningsfod eller nedstøbningsbeslag alt efter  
ønske. Skal boksen placeres på et spaltegulv, skal den støttes i toppen, 
typisk ved at bolte den til en mur eller til spærkonstruktionen.  
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-vinkelsliber påmonteret  
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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Winkelschleifer für die Klauenpflege
• Max. Schleiftellerdurchmesser: 125 mm
• Spannung: 220 V 240 V
• Nennleistungsaufnahme: 1.100 W 40 W
• Leistung: 640 W
• Leerlaufdrehzahlbereich: 0-2.800 U/min 0-10.500 U/min
• Drehmoment: 3 Nm
• Spindelgewindedurchmesser: M14
• Vibrationsniveau: 6 m/s²
• Länge: 365 mm
• Höhe: 113 mm
• Kabellänge: 4 m
• Gewicht: 2,1 kg
Artikel:
1116-7105

Klauenschneider 
64 cm
Ideal für Vorbereitungsarbeiten
für hartes Horn. 
Leicht gebogen.
Artikel: 1116-4204

Fächerschleifscheibe
für die Klauenpflege
mit Loch
Für Winkelschleifer zur Be-
schneidung und Pflege der 
Klauen. Körnung 60 und Durch-
messer 125 mm.
Artikel: 1116-7110

Fächerschleifscheibe
für die Klauenpflege
Für Winkelschleifer zur 
Beschneidung und Pflege 
der Klauen. Körnung 40 und 
Durchmesser 125 mm.
Artikel: 1116-7115

Handschuh für 
Klauenpflege, rechts
Größe 10.
Artikel: 1116-7102

Piggy Klauenscheibe True Grit
• Scheibe mit Hartmetallbeschichtung
• Schnelles Beschneiden und lange Haltbarkeit
• Für nasse und trockene Klauen
• Kein Staub oder Geruch
• Geeignet für Einhand-Winkelschleifer
• Durchmesser 115 mm, mit Loch 22,23 mm
Artikel: 1116-1207

Handschuh für 
Klauenpflege, links
Größe 10.
Artikel: 1116-7101

ZU- 
BEHÖR

FFP2-Staubmaske
mit Ventil, 10 Stck.
Komfortable Becherform. 
Ausatemventil für geringeren
Atemwiderstand.
Einstellbare Nasenklammer 
für optimierte Passform.
Artikel: 1311-2355

Schutzbrille
Crackerjack
Durchsichtig mit Anti-
beschlagbeschichtung.
Enge Passform bietet
optimalen Schutz.
EN 166 1 FT, EN 170.
Artikel: 1312-5070

Klauenmesser
doppelschneidig
Professionelle Klingen für
die Klauenreinigung.
Artikel: 1116-0206


