
Kvalitetsplastik
• Stærk, smidig og elastisk
• 3-lags plastik
• Co-extruded
• UV-stabiliseret
• 6-18 meter bred

Silonet
Fra 8 m til 20 m i bredden.

TexPower
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Sandsække
Med indvævet lukkesnor.

Jumboholder
Kraftigt stativ passende
til små som store ruller.

Din      pert i kvalitetsudstyr til foderhåndtering

Tlf. 8687 7688



Praktisk løbegård 
til kalvehytterne
Det var ikke mindst løbegården, der fik Svend Hestbæk, Granly 
ved Klotrup nær Ålestrup, til at vælge Calf-Tel kalvehytter, 
som han har købt 50 af for henholdsvis fem og tre år siden.

- Det er helt tydeligt, at kalvene rigtig godt kan lide at 
være udenfor, og der er heller ingen tvivl om, at de 
har godt af det, siger Svend Hestbæk, der har 270 
årskøer af stor race.   

Nem rengøring
- Hytternes lyse farve får dem til at 
reflektere sollyset om sommeren, 
så der ikke bliver for varmt inde 
i dem. Desuden synes jeg, at 
de er nemme at gøre rene på 
grund af den glatte over-
flade. Det fungerer også 
fint med de indendørs 
foderstationer, da det 
forhindrer, at det 
regner i foderet.

- Vi har fået sundere kalve, efter at vi begyndte at bruge udendørs kalvehyt-
ter, fordi smittetrykket udenfor er langt mindre. Resultatet er mærkbart mindre 
arbejde med kalvene i det daglige, fortæller Svend Hestbæk.

De lette Calf-Tel kalvehytter fremstilles i plast-materiale med 
10 års garanti. Hytterne har en god dybde, så kalvene altid kan 

søge læ. Åbningen er ikke så stor, så det kan regne og blæse 
ind i hytterne. De har en praktisk strøåbning i bagsiden.
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udendørs kalvebokse 
med behagelig arbejdshøjde

− Jeg synes, kalveboksene byder på en behagelig arbejdshøjde. Boksene 
er hævet tilpas over jorden, så man ikke skal gå og bukke sig. Det betyder 
blandt andet, at de er nemme at rense ud i, siger Ard Arkensteijn, Møldrup.

Mælkeproducent Ard Arkensteijn, Vestervang ved Møldrup, er 
rigtig glad for sine flytbare, udendørs kalvebokse.
Ard Arkensteijn har fem boksenheder opbygget som vogne 
og med fire enkeltbokse i hver.

- Jeg synes, denne type bokse til kalve er en meget praktisk 
løsning. Efter min mening findes der faktisk ikke nogen mere 
praktisk løsning til udendørs opstaldning af kalve, lyder det 
fra mælkeproducenten ved Møldrup, der har 350 årskøer af 
blandet race.

Boksenhederne er nemme at flytte med en frontlæsser. Taget, der er i stålplade, når 
et stykke ud fra boksene, så man kan gå mindre eller mindre i ly i regnvejr og passe 
sine kalve. Taget har en beklædning på undersiden, som forhindrer kondensdannelse.



se hele vores Brugtbørs på www.agrox.dk

Faresin blandere 
Kvalitet, sikkerhed og teknologi
Sikker og skånsom blanding af alle fodermidler med Faresins 2 
trins turbo snegle, med ekstra tømme og belufteskær.

Traktordrevne, stationære og selvkørende blandere fra 9 
– 46 kubikmeter med en, to eller tre blandesnegle.

Trådløst vægtdisplay 

Med trådløst vægtdisplay i læssemaskinen sikres 
nem og bekvem indvejning. Alle data registreres 
og  overføres til PC, enten trådløst eller via USB.

BrugTBørs

Fodervogn 25 m3, 
aflæsning 2 sider i front

w
w

w.
ag

ro
x.

dk

Tlf. 8687 7688

Peecon Biga 16 m3, 
aflæsning begge sider

RMH 580 16 m3, 
aflæsning venstre side

RMH VR 16 m3, 
aflæsning i bag begge sider

RMH VR 20 m3, aflæsning 
i front begge sider

Lav læssehøjde
Stort udvalg af Faresin blandere sikrer at vi 
kan finde en blander til ethvert behov. 


