
 

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

Gennemtestet og funktionel - både for søer og personale

Tophængslet baglåge sikrer nem adgang til soen

Ingen generende rør over soen - godt overblik

3 søer kan nåes fra samme position

Brugervenlig central-låsesystem

Skillerum lukket ved hovede - sikrer ro omkring fodring

Låsesystem på hver boks kan betjenes med blot en hånd 

ÆDE-/HVILEBOKSÆDE-/HVILEBOKS
Kombineret løbe- og drægtighedsafdeling
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ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com         

B-6509-DKRet til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes.

I ÆDE-/HVILEBOKS I
Kombineret løbe- og drægtighedsafdeling

Æde-/hvileboks fra ACO FUNKI er udviklet og forbedret gennem 
en årrække med henblik på at sikre soens sikkerhed og 
minimere aggressioner under fodring. 

ACO FUNKIs æde-/hvileboks giver mere plads til søerne på et 
mindre areal end andre bokse på markedet. 

Æde-/hvileboksen er udstyret med et unikt låsesystem, der 
forhindrer, at to søer kommer ind i boksen samtidig. Skulle det 
alligevel ske, sikrer vores fleksible forbindelsesstang, at den 
bagerste so altid kan komme ud og ikke lider overlast. 

Der er endnu et område, hvor  æde-/hvileboksen er et skridt 
foran: låsesystemet gør det muligt at låse alle bokse på én gang 
- automatisk eller manuelt - eller blot at låse en enkelt boks.

Ingen skader på enten søer eller udstyr:
Den integrerede fjeder i forbindelsesstang 
forhindrer, at baglågen presser søerne, 
hvis to søer utilsigtede er på vej ind i den 
samme boks, og baglågen vil ikke blive 
overbelastet.

FAKTA

Multi-justerbar fod 
gør det nemt at rengøre 
bag stalden og tilpasse 
til alle typer gulv.  

Tilstrækkelig plads til insemination:
ingen irriterende rør over soen: det 
giver nok plads til de ansatte - også 
ved insemination.

“ACO FUNKIs æde-/hvileboks har de ubetinget 
bedste arbejdsforhold. Søerne lærer hurtigt 
at bruge boksen, de har frit udsyn til krybben 
gennem tremmerne fortil, og der er lukket 
inventar på bokssiderne, så de får den nød-
vendige ro, når de æder og hviler.”

Carsten Jensen, I/S Risgård

 
Liggelængde:  200/210 cm (v/forværksforlængelse) 
Totallængde: 234/244 cm (v/forværksforlængelse)
Højde: 103,3 cm 
Bredde: 60/65/70 cm
Stolpe: 40 x 40 x 4 mm
Bagben: 25 mm massivt støbejern
Vandrette rør: 33,7 x 2,65 mm
Forlåge/baglåge: Sidehængt/tophængt
Lukkesystem: Integreret i bokssiden
Udførelse: Varmgalvaniseret
Vandfremføring: 1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling: ½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

Boksen er
lukket foran;

det sikrer sikkerhed
for søerne og en rolig 

spisesituation.


