
Care for Cows

Meer koecomfort door zeer 
grote kopgatopening!

Golfvoerhek



Het Golfvoerhek is het nieuwste veiligheidsvoerhek 
in ons assortiment. Het unieke is dat dit hek een 
extreem grote kopgatopening heeft van 47 cm. In 
combinatie met de gebogen toprail is de aanraking 
met de buizen minimaal.

De zelfsluitende veiligheidsvoerhekken van 
Cowhouse kenmerken zich door eenvoud en 

functionaliteit. De voerhekken zijn in diverse lengtes 
leverbaar, van 2 t/m 9 vreetplaatsen, en zijn volledig 
thermisch verzinkt. Alle vreetplaatsen kunnen zowel 
gezamenlijk als individueel geopend en gesloten 
worden. Dit maakt fysieke onderzoeken aan het 
voerhek, zoals  vaccineren, insemineren én afkalf-
controles, makkelijker en sneller.

Cowhouse International www.cowhouse.nl

Sterke constructie die de koe een veilige, rustige en comfortabele vreetplek biedt

Kenmerken Golfvoerhek

Zeer grote kopgatopening 
van 47 cm

Koevriendelijk design

Eenvoud en functionaliteit

Gebogen toprail

Vreetplaatsbreedtes 
variëren van 65 tot 75 cm

Koeien kunnen individueel vastgezet worden met 
een vastzetpin 
Eveneens kunnen ze individueel los gemaakt 
worden van achter de koe d.m.v. een telescopische 
bedieningsstick

Minimale slijtage  
Versterkt draaipunt waardoor er minimale 
slijtage optreedt. Geen slijtgevoelige veren en 
rubbers in de slagspijlenGeluidsarm



Technische gegevens
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Bevestiging Golfvoerhek Middensteun

Nobelweg 1
8912 BJ Leeuwarden
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Meer weten?
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Type Afmeting

0 - 5 cm 140 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C) 

5 - 10 cm 210 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C)

10 - 20 cm 315 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C)

315 mm (A)

63 mm (B)

63 mm (C)
Middensteun

Draadbeugel M 12 – 60 x 90 mm
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