
STANDARD FODBAD
Op til 3 meter lang, er dette bad bredere og speciel fremstillet 

til at sidde i returgangen, dette sikre at alle køer som
minimum træder igennem badet 2 gange. 

Hvert bad er udstyret med et ruflet og slidstærk
gummi gulv, som sikre koen ikke for skader.

Salg. 0045 21410421
info@hoofcount.com

Ved hjælp fra en separat ventil som bruges til skylning 
og påfyldning, kan badet tømmes gennem en bred lem. 

Rengøres og påfyldes inden for 3 minutter.

Standard klovbad er pålidelig,
effektiv og let at betjene.

 Automatisk med mulighed for
manuel at lave en genopfyldning

 2 kemiske pumper som
standard til kemikalier

 Vandtæt i rustfri stål
som sikre beskyttelse

mod kemikalier

 Ingen elektriske pumper eller
unødvendig bevægelses

dele som forstyrrer

 Nem vedligeholdelse samt
lave service omkostninger

Klovbad for sunde køer

Kunde anbefalinger: ”siden jeg fik installeret HOOFCOUNT klovbad, er 
vores køers klov tilstand blevet betydelige bedre. Digital Dermatitis 
er for os nu fortid. Jeg skulle have købt klovbadet for mange år siden.
R. Roberts, Bryn Coch, Flintshire
Standard klovbad

“Klovbadet funger ekstremt godt, og uden for mange ændringer.
Vi har oplevet en stor reduktion af Dermatitis efter vi fik
installeret klovbadet”
A.Wright, Reynolds Farm, Cheshire
2,25 Mtr bath 3 robotter

“Vi fik installeret et hoofcount klovbad i udgangen af hver af vores 4 
robotter, og har ikke længere digital dermatitis problemer. Klovene 
er blevet meget sundere nu end før vi fik installeret klovbadet. Vores 
erfaring er at et klovbad er vigtig når man har robot malkesystemer.”
B.Weatherup, Parkend Farm, Fife

“Vi havde et 3 mtr. lang klovbad ved vores gamle malkesystem, og 
efter vi fik installeret vores nuværende karrusel og fik øget antallet 
af køer valgte vi at få installeret et 3,7 mtr klovbad. Vi har set en 
stor reduktion af dermatitis og ser meget færre køer som halter. Vi 
syntes at det er super effektivt og fungere som forventet.”
D.Webster, Oakley Farming, Shrewsburt
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Klovbad cyklus

KLOVBAD TIL DIT ROBOT SYSTEM

Klov pleje/hygiejne bør være en prioritet i en hver robotstald.

HOOFCOUNT’S klovbad holder klovene rene, så der skal
bruges minimalt med desinfektionsmiddel.

Sunde køer går flere gange i malkerobotten i løbet af 24 timer.

Mange malkninger = mange klov vask = rene klove
= færre digital dermatitis = Mere mælk

Et klovbad kan laves i den længde og brede som
ønskes, dog foretrækker de fleste bedrifter

et bad mellem 2 og 2,5 meter.

HOOFCOUNT klovbad kan tilpasses
alle typer malkerobotter.

EXCEL KLOVBAD

Er 3,60 meter lang og laves lidt højre end standard.
Hoofcount klovbad giver koen 3 vask per klov, hver gang 
koen passere igennem badet.

Dette bad indeholder mindre vand og kemikalier.
- samt reduktion af driftsomkostninger
- tømmer, renser og påfylder igen inden for ca. 3 minutter 
– alt efter vandtryk.

Badet er i stærkt rustfrit stål. Og siderne med en
høj kant som sørger for at det ikke sprøjter.
Endvidere sikre badet at koen effektivt
får vasket deres klove.

EXCEL KLOVBAD kan monteres alle steder,
og fungere nøjagtigt på samme måde
som standard klovbadet.

Klovbadet er perfekt for bedrifter
med karruseller og alle typer
malkestalde.

Simpel og konsekvent
samt pålidelig klovbad,
effektiv og nem
at betjene.
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