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PRODUCTEN MET EEN
GESCHIEDENIS

WAAROM UW BEDRIJF LATEN GROEIEN MET
AGRI-PLASTICS?
ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
De robuuste producten van Agri-Plastics zijn gemaakt om zowel extreme weersomstandigheden als

De VanBuurens weten uit ervaring welke uitdagingen het

dagelijkse slijtage te weerstaan, kalf na kalf, jaar na jaar. De 10 jaar garantie op onze kalverhutten bewijst hoe

opfokken van gezonde kalveren met zich meebrengt.

begaan we zijn met duurzaamheid.

Als derde generatie melkveehouders begonnen ze te
experimenteren met het ontwerp van kalverhutten om

GEMAK VOOR KALVEREN, MEDEWERKERS EN UZELF

kalveren een gezondere, comfortabelere omgeving te bieden

Omdat het leven op een melkveebedrijf al zwaar genoeg is, zijn de

en tegelijkertijd hun bedrijf efficiënter te maken. In 1995

kalverhutten van Agri-Plastics ontworpen voor maximale eenvoud en

richtten ze Agri-Plastics op om plaatselijke melkveehouders

gebruiksgemak in elk stadium, van opbouw tot schoonmaken.

in Canada een betere optie te bieden voor de huisvesting en
verzorging van de volgende generatie melkkoeien.
In de loop der jaren heeft Agri-Plastics geluisterd naar en

Voor ons gaf de mogelijkheid om via de achterwand op te kunnen

geleerd van andere melkveehouders die over hun eigen

strooien de doorslag om te kiezen voor Agri-Plastics SL kalverhutten.

uitdagingen op het gebied van kalverhuisvesting vertelden.

Opstrooien is een stuk eenvoudiger door het 3-in-1 achterluik”

Ze reageerden hierop met baanbrekende innovaties die

Jan-Bart Wessels, Melkveehouderij Wessels, Notter

Rob en Darren VanBuuren

inmiddels de norm zijn in de sector.

oprichters Agri-Plastics
Tegenwoordig worden de kalverhutten van Agri-Plastics
wereldwijd geprezen om hun unieke duurzaamheid,
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STROOISEL
Dankzij onze unieke strooiseldeuren waardoor strooisel snel en gemakkelijk kan worden aangebracht,
hebben uw kalveren een schonere en gezondere omgeving.

TEMPERATUUR
In alle kalverhuisvestingsproducten van Agri-Plastics is de temperatuur altijd comfortabel. We hebben
onze producten ontwikkeld met het oog op de kalveren. Onze hokken blokkeren zonlicht en er is meer
dan voldoende luchtstroming in onze hutten en hokken, waardoor de temperatuur altijd aangenaam is.

VOEREN

Kalverproducten van Agri-Plastics zijn ontwikkeld voor een optimale voeropname en veiligheid,
van biest tot krachtvoer. U heeft keuze uit verschillende voersystemen, van Milk Bar tot speenflessen.

MANAGEMENT

Met de ondersteuning van dé specialist in kalverhuisvesting is het management van uw
kalveren gemakkelijker en rendabeler dan ooit!
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Wij begrijpen de waarde van uw kalveren,
en zetten ons in om u te helpen om uw
investering te beschermen.

De kalverhuisvestingsproducten van Agri-Plastics zijn ontworpen voor een maximale verse
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door melkveehouders.

VENTILATIE
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ONTWORPEN VOOR VEEHOUDERS,
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KEUZEGIDS VOOR
KALVERHUISVESTING

VIND HET JUISTE PRODUCT VAN AGRI-PLASTICS
VOOR UW BEDRIJF

Onze hutten zijn gebouwd om lang mee te gaan, besparen u tijd en houden
uw veestapel gezond. Onze innovaties zijn gebaseerd op onze eigen
ervaringen met het grootbrengen van kalveren en decennialange ervaring

HUISVESTINGSOPTIES

met kalveropfok.

KLIMAATBEHEERSING
Of u nu te maken hebt met extreme hitte of bittere kou: uw specifieke
klimaat beïnvloedt de kenmerken, waaraan de hut moet voldoen, die hét

GOEDE
START

STARTERHOK
Ontworpen om uw kalveren een gezonde start te geven.

P. 6

belangrijkst zijn voor u en de gezondheid van uw kalveren. Daarom biedt
Agri-Plastics hutten met deuren links of rechts, voor meer beschutting, of
volledige openingen voor warmere klimaten.

GEBOUWD VOOR UW BEDRIJF
Bij Agri-Plastics begrijpen we dat kalverhuisvesting nooit standaard is.
Wat werkt voor een kleine melkveehouder werkt hoogstwaarschijnlijk
niet voor een groot bedrijf, en daarom bieden we verschillende opties en

FLEX KALVERHUT
Leverbaar in twee uitvoeringen: TRIO geschikt voor 3 kalveren, DUO geschikt voor 2 kalveren.

VOOR
BUITEN

P. 8

KALVERHUT
Leverbaar in drie verschillende maten: Deluxe SSL, Deluxe SL en Deluxe EXL.

groottes, zodat u de hutten en hokken kunt vinden die het best bij uw

GROEPSHUT

bedrijf passen.

Vergemakkelijkt de overgang van kalverhutten naar groepshuisvesting.

P. 10

P. 14

BUDDY GROEPSHUT
Individueel of in groepsverband buiten huisvesten.

VOOR
BINNEN

P. 18

ULTRA FLEX-PEN KALVERHOKKEN
Snel hokken opbouwen en afbouwen en om te bouwen naar groepshuisvesting.

P. 20

FLAP DUCT STALVENTILATIE
Een op maat gemaakte oplossing voor een optimale ventilatie voor uw kalveren.

P. 22

MILK BAR™
“Wij hebben gekozen voor Agri-Plastics EXL
kalverhutten omdat deze hut zeer veel ruimte biedt
aan het kalf. Dankzij de ventilatiemogelijkheden is er

OPTIES

Ontwikkeld om gemakkelijk melk te voeren met grote gezondheidsvoordelen voor uw kalveren.

P. 24

ACCESSOIRES
Maak het u zelf gemakkelijk door accessoires toe te voegen aan uw huisvestingsproducten.

P. 26

altijd voldoende frisse lucht beschikbaar voor het kalf”
Henk van Leusen, Melkveebedrijf Van Leusen, Zwolle
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STARTERHOKKEN

KENMERKEN

STARTERHOKKEN VAN AGRI-PLASTICS ZIJN
ONTWORPEN OM UW KALVEREN DE BESTE START
TE GEVEN

Het starterhok van Agri-Plastics is ontworpen om uw kalveren een gezonde start
te geven. Deze hokken zijn alleen voor kortdurend gebruik alvorens uw kalveren te
verplaatsen naar uw kalverhutten, grotere hokken voor binnen, groepshuisvesting

ZEER GESCHIKT ALS CUDDLE-BOX

of in opstellingen met drinkrobots.
FRONTHEK VOOR
SPEENEMMER

Het starterhok is verkrijgbaar met een fronthek geschikt voor een speenfles of een

VENTILATIE OPENINGEN

fronthek geschikt voor een speenemmer.

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR ALLE
STARTERHOK MODELLEN ZIJN:
• Fleshouder

• Emmerring

• Fles

• Starterschaal/Emmer

• Speenemmer

• Warmtelamphouder

VENTILATIEOPENINGEN

VERHOOGD STARTERHOK
Voor optimale vochtafvoer beschikt het verhoogde starterhok over een
roostervloer op verzinkte metalen poten.

KANTELEN OM SCHOON TE MAKEN

VERRIJDBAAR STARTERHOK
Het starterhok is eenvoudig te verrijden door middel van twee zwenkwielen met rem
en twee starre wielen die direct op de roostervloer zijn bevestigd. Deze uitvoering
kan tevens gebruikt worden als transporthok van afkalfstal naar kalverhokken/
kalverhutten elders op het erf.

WIELEN MET REM

SPECIFICATIES

STARTERHOK AGRI-6000

STARTERHOK MET BODEM

Buitenafmetingen

131 cm l x 102 cm b x 108 cm h

131 cm l x 102 cm b x 108 cm h

Binnenafmetingen

120 cm l x 88 cm b x 106 cm h

120 cm l x 88 cm b x 106 cm h

Roostervloer Buitenafmetingen

140 cm l x 106 cm b x 23 cm h

≤ 10 dagen

WAT ONZE STARTERHOKKEN ZO BIJZONDER MAAKT
Door uw jongste kalveren huisvesting te geven die specifiek is ontworpen om aan hun behoeften te voldoen,
STARTERHOK
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VERRIJDBAAR HOK

VERHOOGD HOK

kunt u uw kalveren helpen een geweldige start te maken. Onze verhoogde en verrijdbare starterhokken beschikken
over roostervloeren voor verbeterde vocht afvoer en zijn gemakkelijk te kantelen om schoon te maken.
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FLEX
KALVERHUT

KENMERKEN

DE FLEX KALVERHUT LAAT UW KALVEROPFOK
SOEPEL EN EFFICIËNT VERLOPEN
FLEX ROOF COVER™

De Flex kalverhut helpt uw kalveropfok soepel en efficiënt te verlopen. De Flex
kalverhut is leverbaar in twee uitvoeringen: TRIO voor 3 kalveren, en DUO voor 2

FLEX ROOF COVER™

EENVOUDIGE TOEGANG DOOR
HET TERUGGESNEDEN DAK EN
OPKLAPBARE LUIFEL

kalveren.
De Flex kalverhut kan direct op de grond geplaatst worden of op een verhoogde bodem
voor een optimale drainage. De stevige PE-kunststof constructie is goedkoper en
eenvoudiger in onderhoud dan de traditionele uitvoeringen van hout of PVC. De hut
gaat langer mee en bespaart u tijd.

KENMERKEN:

EENVOUDIGE TOEGANG

• Geschikt voor 2 of 3* kalveren
UITVOERBAAR MET SPEENFLES
OF SPEENEMMER

• Verstelbaar, scharnierende Flex Roof Cover™ opent in één eenvoudige beweging
• Luiken aan de achterzijde voor ventilatie
• Biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden
• Geheel zonlicht blokkerend
• Eenvoudig toegang voor voeren en opstrooien
MAKKELIJK OP TE TILLEN

TRIO*

ZONLICHT
BLOKKEREND

DUO

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

““De luifel is eenvoudig open te maken om

*Alleen geschikt voor Jersey kalveren.
SPECIFICATIES

TRIO AGRI - 8001

Buitenafmetingen

183 cm l x 244 cm b x 132 cm h

Binnenafmetingen per kalf

180 cm l x 80 cm b x 125 cm h

Gewicht

118 kg

SPECIFICATIES

DUO AGRI - 8002

Buitenafmetingen

183 cm l x 244 cm b x 132 cm h

Binnenafmetingen per kalf

180 cm l x 117 cm b x 125 cm h

Gewicht

103 kg

OPTIE: VERHOOGDE BODEM

bij de kalveren te kunnen komen. Met de
Flex-hutten bespaar ik tijd met de dagelijkse
werkzaamheden als opstrooien, voeren
en schoonmaken. De kalveropfok verloopt
een stuk soepeler sinds we dit systeem

≤ 2 weken

aangeschaft hebben”
Steven Pollet, LV Pollet-Boelaert, Lievegem, (BE)
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VENTILATIE LUIKEN

WAT ONZE FLEX KALVERHUT ZO BIJZONDER MAAKT
Dankzij de lage bouw van de Flex Kalverhut zijn uw kalveren goed beschermt tegen slecht weer. Dankzij de scharnierbare
≤ 6 weken

luifel houdt u ondanks de lage bouw goed toegang tot uw kalveren. Op warme dagen kan de ventilatie aan de achterzijde
geopend worden voor extra verkoeling.
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KALVERHUTTEN

KENMERKEN

Onze kalverhutten zijn niet alleen ontworpen voor uw kalveren, maar ook u hebt
lang plezier van hun betrouwbaarheid. Zelfs na jaren van dagelijks intensief gebruik.

KALVERHUTTEN VAN AGRI-PLASTICS ZIJN
ROBUUST GENOEG VOOR DE MEEST
VEELEISENDE GEBRUIKERS

Het is dan ook geen wonder dat onze hutten worden gebruikt door een aantal van
de grootste veebedrijven ter wereld.

DEUR MET BLOKKEER FUNCTIE

De kalverhutten zijn leverbaar in drie verschillende maten: Deluxe SSL, Deluxe SL

DAKVENTILATIE

3-IN-1 ACHTERDEUR

en Deluxe EXL. Elk model is uitgevoerd met verstelbare ventilatieopeningen in het

EXTRA HUTHOOGTE VOOR
LANGERE GROEIPERIODES

dak en in de 3-in-1 achterdeur. De draaibare ventilatieschijven aan de achterkant
zorgen voor ventilatie van de bodem. Door het verstellen van deze verschillende

BINNENAANZICHT DAKVENTILATIE

ventilatieopeningen kunt u de luchtstroom naar behoefte regelen.
Deluxe SSL

Deluxe SL

Deluxe EXL
EENVOUDIG OPSTROOIEN

BUITENAANZICHT DAKVENTILATIE

3-IN-1
ACHTERDEUR

DELUXE SSL
Ook zeer geschikt voor Jersey kalveren.
SPECIFICATIES

DELUXE SSL AGRI-5001

Buitenafmetingen

155 cm l x 115,5 cm b x 119 cm h

Binnenafmetingen

145 cm l x 105 cm b x 107 cm h

Gewicht

25 kg

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

≤ 3 weken

DELUXE SL

BODEM VENTILATIE OPENINGEN

SPECIFICATIES

DELUXE SL AGRI-2016

Buitenafmetingen

221 cm l x 124 cm b x 140 cm h

Binnenafmetingen

201 cm l x 113 cm b x 127 cm H

Gewicht

43 kg

≤ 8 weken

DELUXE EXL
Door de grotere afmeting van de EXL hut biedt deze tijdens koude dagen en slecht

DEUR MET BLOKKEER FUNCTIE*

BODEM VENTILATIE
OPENINGEN

weer meer bescherming. Met hekwerk is deze hut zeer geschikt voor de opfok van 2
kalveren (Buddy-System).
SPECIFICATIES

DELUXE EXL AGRI-1045

Buitenafmetingen

248 cm l x 159 cm b x 142 cm h

Binnenafmetingen

230 cm l x 144 cm b x 130 cm h

Gewicht

61 kg

WAT ONZE KALVERHUTTEN MET 3-IN-1 ACHTERDEUR ZO BIJZONDER MAAKT
De enige achterdeur met drie functies: ventilatie, het aanbrengen van strooisel en de optie om vanaf de achterkant te voeren.
De 3-in-1 achterdeur van Agri-Plastics heeft ook een ingebouwde steunrand voor eenvoudig schoonmaken. Deze voorkomt

≤ 12 weken ≤ 8 weken
EMMERHOUDER MET EMMERS*

dat de hut omvalt bij hogedrukreiniging.

* Niet inbegrepen bij Deluxe SSL.
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MAAK DE
KALVERHUTTEN
COMPLEET

EENVOUDIG GAASHEK
Met dit eenvoudige gaashek kan gemakkelijk een uitloop voor
de kalverhut gecreëerd worden. Geschikt voor de kalverhut
Deluxe SSL, Deluxe SL en Deluxe EXL. Verkrijgbaar met
of zonder emmer uitsparing.
Dit lichtgewicht hek is een voordelige
optie. Voor meer arbeidsgemak kiest u
voor een Deluxe hekwerk.

FRONTBUIZEN IN DE OPENING
De opening van de kalverhut afsluiten met frontbuizen
is een goedekope en functionele oplossing. De
emmerhouder wordt in deze opstelling binnen in de
kalverhut gemonteerd.
Geschikt voor de kalverhut Deluxe SSL, Deluxe SL en
Deluxe EXL.

FRONTHEK IN DE OPENING
Een fronkthek voor het afsluiten van de kalverhut is een
praktische oplossing waarbij er eenvoudig toegang is tot
de hut. Het fronthek is uitneembaar, wat het schoonmaken
vereenvoudigd.
Geschikt voor de kalverhut Deluxe SL en Deluxe EXL.

DELUXE HEKWERK
Dit degelijk uitgevoerde hekwerk is geschikt voor zowel de SL Deluxe en EXL
Deluxe kalverhut. De standaard uitvoering is voorzien van een draaideurtje met
snelsluiting en emmerringen. Dankzij een draaipunt kan het hekwerk opgeklapt
worden voor reiniging van de uitloop. Optioneel is een wielset leverbaar zodat het
hekwerk met hut en al weggereden kan worden. Met een extra deursluiting kunnen
kalveren opgesloten worden in de hut tijdens het reinigen van de uitloop. Kiest u
voor een hijsoog? Dan kunt u hut met hekwerk en al oppakken met palletvorken!
In combinatie met de EXL Deluxe kalverhut, is dit systeem zeer geschikt voor de
opfok van 2 kalveren (Buddy-System).
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GROEPSHUT

KENMERKEN

Stress heeft een slechte invloed op de gezondheid en groei van kalveren.

GROEPSHUTTEN VAN AGRI-PLASTICS ZORGEN
VOOR GEMAKKELIJKE OVERGANG VAN
INDIVIDUELE NAAR GROEPSHUISVESTING

Onze groepshutten zijn ontworpen om de overgang van individuele naar
groepshuisvesting te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat u gemakkelijker
de beste zorg kunt geven.

NAAR BOVEN DRAAIENDE
STROOISELDEUR AAN DE ACHTERKANT

NOKVENTILATIE

NAAR BOVEN DRAAIENDE
STROOISELDEUR

NAAR BOVEN DRAAIENDE
STROOISELDEUR AAN ACHTERKANT

IN ÉÉN STUK GEGOTEN
CONSTRUCTIE

Maakt het instrooien van strooisel gemakkelijker en zorgt voor schonere
huisvesting en gezondere kalveren.

NOKVENTILATIE
Een roosterventilatieopening aan de voorkant en een draaiende ventilatieopening

EXTRA HUTHOOGTE VOOR
LANGERE GROEIPERIODES

HANDMATIG OPSTROOIEN

boven aan de achterkant voor het regelen van de luchtstroming.

IN ÉÉN STUK GEGOTEN
Voor betere sterkte die bestand is tegen ruwe omstandigheden.
Onze groepshutten hebben geen naden, geen klinknagels en geen zwakke punten.

GEÏNTEGREERDE KUNSTSTOF SLEDE

ZONLICHT
BLOKKEREND

MACHINAAL OPSTROOIEN

Zorgt ervoor dat de hut niet vast vriest aan de grond zoals een houten frame.

ANDERE GOEDE KENMERKEN
Extra huthoogte die geschikt is voor langere groeiperiodes, meerdere
ventilatieopeningen voor optimale ventilatie en een geheel zonlicht
blokkerende uitvoering.

Bij Agri-Plastics staan we achter onze hutten. Met een
garantie periode van 10 jaar zijn ze de enige serieuze keuze.

GEÏNTEGREERDE KUNSTSTOF SLEDE
GEÏNTEGREERDE
KUNSTSTOF SLEDE
SPECIFICATIES

GROEPSHUT AGRI-4032

Buitenafmetingen

234 cm l x 249 cm b x 200 cm h

Binnenafmetingen

207 cm l x 234 cm b x 191 cm h

Gewicht

113 kg

max. 5 kalveren
≤ 8 weken

VENTILATIE AAN DE VOORZIJDE

WAT ONZE GROEPSHUTTEN ZO BIJZONDER MAAKT
Onze groepshuisvesting is ontworpen door melkveehouders, voor melkveehouders. Dit betekent dat onze innovaties
direct van het melkveebedrijf komen om de problemen op te lossen waar u en uw medewerkers elke dag mee te maken
hebben. Van de sterke eendelige constructie en geïntegreerde kunststof slede tot afsluitbare ventilatieopeningen aan de
achterkant en een naar boven draaiende strooiseldeur aan de achterkant: onze hutten zijn ontworpen om stress bij
AFSLUITBARE VENTILATIEOPENING
BOVENAAN AAN DE ACHTERKANT
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zowel kalveren als medewerkers te verminderen.
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INSCHUIFBAAR
HEKWERK VOOR
GROEPSHUT

INSCHUIFBARE HEKWERKEN VERMINDERENSCHOONMAAKTIJD EN ARBEID
OPTIES OM HET UZELF MAKKELIJK TE MAKEN

HIJSOOG: PAK HUT EN HEKWERK
IN ÉÉN WERKGANG OP!

Voeg geheel na wens opties toe aan uw groepshut.
• Waterbak: voorziet de kalveren van vers water.
• Milk Bar: om de kalveren tegelijk van melk te voorzien.
• Hooiruif: met deksel en een opvanggoot om voerverlies te verminderen.
• Voergoot: voor diverse types voer.

DE EFFICIËNSTE OPLOSSING VOOR GROEPSHUISVESTING

• Krachtvoerbak: voor onbeperkt krachtvoer.

Bespaar op arbeidskosten met het inschuifbaar hekwerk. Rol het hekwerk simpelweg

• Met een hijsoog is de hut met hekwerk gemakkelijk te verplaatsen.

heen en weer om schoonmaken eenvoudiger en efficiënter te maken. Het robuuste
metalen hekwerk kan compleet met de hut opgetild worden voor eenvoudig uitmesten.
Deze hokken zijn ideaal voor 4 kalveren tot 12 weken oud of voor 3 kalveren
tot maximaal 24 weken oud.

VERZINKTE HOOIRUIF
MET DEKSEL

HANGENDE
KRACHTVOERBAK

Voorzien van opvangbak, kan
aan buitenzijde van hekwerk
opgehangen worden.

Kan circa 15 kg kalvervoer bevatten en
wordt bevestigd op het hekwerk.
Voor alle huisvestingsproducten.

MILK BAR 6

WATERBAK VOOR
GROEPSHUT

Milk Bar drinkbak met 6 spenen

Voorzien van RVS leiding met
snelkoppeling aan achterzijde van de hut

AGRI-0403

AGRI-1132

AGRI-910300

INSCHUIFBAAR HEKWERK

AGRI-0402

“We willen snel werken en daarvoor hebben we de
perfecte groepshut gevonden. De strooiseldeuren
aan de achterkant maken het instrooien
eenvoudig en door het inschuifbare hekwerk
kunnen we hut en hekwerk tegelijk verplaatsen

AGRI-4039 VOERGOOT

ANTI LEK WIELEN

SPECIFICATIES

INSCHUIFBAAR HEKWERK AGRI-0401

Buitenafmetingen

230 cm l x 260 cm b

Gewicht

135 kg

voor het schoonmaken”
Familie Costers - v.d. Walle, Oedelem (BE)

WAT ONZE INSCHUIFBARE HEKWERKEN ZO BIJZONDER MAAKT
Verminder de benodigde arbeid zonder uw kalveren tekort te doen met onze efficiënte hekwerken. Schoonmaken gaat
snel en eenvoudig, rol het hekwerk heen en weer om de klus snel te klaren met minimale stress voor uw kalveren. Het

4 kalveren
≤ 12 weken
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3 kalveren
≤ 24 weken

hekwerk kan met hut en al opgetild worden voor snel en efficient uitmesten.
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BUDDY
GROEPSHUT

KENMERKEN

MEEGROEIENDE BUITENHUISVESTING
OVERGANGEN ZONDER STRESS

DE BUDDY GROEPSHUT IS PERFECT VOOR GEPAARDE
PASGEBOREN KALVEREN. DOOR KALVEREN AAN ELKAAR
TE KOPPELEN, WORDT STRESS VERMINDERD EN
VERBETERT HUN ALGEHELE GEZONDHEID.
NOKVENTILATIE

EMMERRINGEN MET EMMERS

NAAR BOVEN DRAAIENDE
STROOISELDEUR

Voordelen van gepaarde huisvesting zijn onder meer minder stress bij het
spenen, snellere gewichtstoename, bevordering van de opname van vast voer,
verhoogde socialisatie en minimale kruiszuiging. In dit nieuwe Buddy Groepshut
kalveropfoksysteem kunnen kalveren samen of apart worden gehuisvest,
afhankelijk van de behoeften en voorkeur van de veehouder. Het optionele
tussenhek kan snel en eenvoudig worden verwijderd en een luifelsysteem met
meerdere standen biedt schaduw en bescherming tegen de elementen. Ook kan

UITNEEMBAAR TUSSENHEK

een optionele verlengde luifel uitgeschoven worden om de volledige deuropening af
te dekken voor de ultieme bescherming tegen weersinvloeden.

KENMERKEN:
• Verstelbare luifel

ZONLICHT
BLOKKEREND

• Bi-Swing fronthekken met snelsluiting
• Zonlicht blokkerend voor stabiele temperaturen

MINI GROEP (BUDDY-SYSTEM)

• Swing-Up strooiseldeuren
• In één stuk gegoten contructie
• Nokventilatie
• Optionele hooiruif met zijluik
• Optioneel tussenhek (uitneembaar)

SLOT MET SNELSLUITING

IN ÉÉN STUK GEGOTEN
CONSTRUCTIE

GEÏNTEGREERDE
KUNSTSTOF SLEDE

STROOISELDEUR AAN DE ACHTERKANT

SPECIFICATIES

BUDDY-GROEPSHUT AGRI-4060

Buitenafmetingen

234 cm l x 249 cm b x 200 cm h

Binnenafmetingen

207 cm l x 234 cm b x 191 cm h

Gewicht

154 kg

2 kalveren
≤ 14 weken

WAT ONZE BUDDY GROEPSHUT ZO BIJZONDER MAAKT
Doordat uw kalveren individueel of in groepsverband kunnen worden gehuisvest zonder stressvolle verplaatsingen,
zorgt de Buddy Groepshut ervoor dat stress bij uw kalveren afneemt, zodat ze gezond en sterk kunnen worden. Het Bi-

VERSTELBARE LUIFEL TER BESCHERMING TEGEN REGEN EN ZON
BI-SWING HEK (DRAAIT BEIDE KANTEN OP)

18 |

Swing fronthek zorgt voor optimaal gebruiksgemak omdat het fronthek zowel naar binnnen als naar buiten kan draaien.

AGRI-PLASTICS NEDERLAND PRODUCT CATALOGUS NR.21 | 19

ULTRA FLEX-PEN
KALVERHOKKEN

KENMERKEN

AGRI-PLASTICS ULTRA FLEX-PEN KALVERHOKKEN
ZIJN DE FLEXIBELE MANIER OM UW KALVEREN TE
HUISVESTEN
GROEPSHUISVESTINGS
BEUGEL

Houdt uw kalveren gezond en gelukkig met de volgende generatie Flex-Pen! Het
middenpaneel kan worden verwijderd voor ULTRA-veelzijdigheid voor eenling of
groepshuisvesting. Deze hokken zijn modulair voor ULTRA flexibiliteit. Voeg enkele

BI-SWING VOORWAND (DRAAIT BEIDE
KANTEN OP)

hokken toe voor individuele kalverhuisvesting, of combineer het met groepshokken allemaal in dezelfde rij.
Gescheiden water-, voer en melkverstrekking helpen kruisbesmetting te
voorkomen. En de lichtere constructie is makkelijk schoon te houden en nog
makkelijker te verplaatsen dan de eerste generatie Flex-Pen kalverhokken.

AFSLUITBARE VENTILATIEOPENING AAN
ACHTERKANT

DRAAIBARE ACHTERWAND
De achterwand van de vrijstaande boxen kan geopend worden voor gemakkelijk
instrooien en uitmesten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het hok via de
achterzijde te verlaten zonder een drinkend kalf te storen.

VERDERE FLEXIBELE KENMERKEN ZIJN:
• ULTRA lichtgewicht voor gemakkelijk op- en afbouwen

LEVERBAAR MET SPEENFLES
OF SPEENEMMER
VEILIGE, GEMAKKELIJK TE HANTEREN
VERGRENDELINGSHENDEL

• Modulair systeem met individuele voor en achterwanden
• Zelfrichtende panelen met EZ-Glide verbindingen en scharnieren
voor een snelle opbouw. (verbindingsstaven worden door de wand geleid)
• Uitneembare tussenwanden voor optionele groepshuisvesting
• Ultraflexibele toegang tot het hok dankzij Bi-Swing voorwand
• Modulaire vrijstaande kalverhokken, wat betekent dat er geen palen of 		
bevestigingen op de vloer bevestigt hoeven worden.

≤ 4 weken

≤ 6 weken

≤ 8 weken

SPECIFICATIES

PANEEL 150 CM AGRI-7105

PANEEL 180 CM AGRI-7106

PANEEL 210 CM AGRI-7107

Buitenafmetingen

183 cm l x 127 cm b x 115 cm h

213 cm l x 127 cm b x 115 cm h

244 cm l x 127 cm b x 115 cm h

Binnenafmetingen

150 cm l x 117 cm b x 115 cm h

180 cm l x 117 cm b x 115 cm h

210 cm l x 117 cm b x 115 cm h

SPECIFICATIES

PANEEL 150 CM AGRI-7105

PANEEL 180 CM AGRI-7106

PANEEL 210 CM AGRI-7107

Buitenafmetingen

185 cm l x 127 cm b x 115 cm h

215 cm l x 127 cm b x 115 cm h

246 cm l x 127 cm b x 115 cm h

Binnenafmetingen

158 cm l x 117 cm b x 115 cm h

188 cm l x 117 cm b x 115 cm h

218 cm l x 117 cm b x 115 cm h

MET KUNSTSTOF ACHTERWAND

• Grote, veilige en gemakkelijk te hanteren deurgrendel
UITNEEMBARE TUSSENPANELEN

• Kan in combinatie met Flex-Pen kalverhokken van de eerste generatie gebruikt
worden

MET MUURBEUGEL

ULTRA FLEX-PEN BASISBOX

ULTRA FLEX-PEN AANBOUWBOX

DRAAIBARE ACHTERWAND

WAT ONZE ULTRA FLEXPEN KALVERHOKKEN ZO BIJZONDER MAAKT
Elk bedrijf is anders, en daarom bieden onze ULTRA Flex-pen hokken verschillende aanpasbare kenmerken. Van
verwisselbare voor- en achterwanden tot uitneembare tussenwanden voor groepshuisvesting. Onze hokken zijn
ontworpen voor goed zicht op de kalveren, zodat u uw dieren nauwlettend in de gaten kunt houden.
MUURBEUGEL
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FLAP DUCT
STALVENTILATIE

®

HET FLAP DUCT SYSTEEM IS IDEAAL IN HET
VOORJAAR EN NAJAAR WANNEER DE NACHTEN
KOUD EN DE DAGEN WARM ZIJN

BUISVENTILATIE SYSTEEM VOOR ZOMER EN WINTER!
Het Flap Duct® systeem is een op maat gemaakte oplossing voor een optimale
ventilatie voor uw kalveren.

WARM WEER

Agri-Plastics is zich ervan bewust dat elke individuele bedrijfsopzet vaak om een
individuele oplossing vraagt als het op ventilatie aan komt. Met het gepatenteerde
binnen membraam van het Flap Duct® systeem, welke naar boven en onder

•

verstelbaar is, kan de luchtstroom eenvoudig aangepast worden aan de

De variabele snelheid van de ventilator is
hoog ingesteld.

weersveranderingen van het seizoen.
•

WARM WEER VS. KOUD WEER

Het binnen membraam ligt boven in de
buis.

Dit systeem is ideaal in het voorjaar en het najaar, wanneer de dagen warm en de
nachten koud zijn. Wanneer het membraam zich boven in de buis bevindt, koelt de

•

luchtstroom de kalveren tijdens warm weer. De koelende luchtstroom zorgt

Er is veel frisse lucht met een koelend
effect voor de kalveren.

bovendien voor minder vliegen en dus meer comfort voor uw kalveren. Beweeg het
membraam eenvoudig naar onder voor een frisse ventilerende luchtstroom tijdens
ROOKBOM TEST WARM WEER PATROON

kouder weer zonder tocht.

•

Minder last van vliegen

HANDMATIG OF THERMOSTAAT
Eenmaal geïnstalleerd kan de luchtstroom naar behoefte per jaargetijde of tijdstip
van de dag aangepast worden. Het systeem kan handmatig bediend worden,
maar is ook verkrijgbaar met een thermostaat om de luchtstroom automatisch te
regelen. Geen gevaar voor tocht, en toch optimale en voldoende frisse lucht voor
uw kalveren.

OOK IDEAAL VOOR LAGE STALLEN

KOUD WEER
•

GATEN PATROON
KOUD WEER

De variabele snelheid van de ventilator is
laag ingesteld.

•

De luchtstroom gaat enkel door de kleine
gaatjes 				

HANDBEDIENING

•

GATEN PATROON
WARM WEER

Zorgt voor een langzame luchtstroom met
frisse lucht ZONDER tocht.

VERSTELBAAR
MEMBRAAM
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MILK BAR

MILK BAR HEEFT VOOR ELK TYPE HUISVESTING
EEN PASSENDE OPLOSSING

HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL IN EVENWICHT
Van nature drinkt een kalf langzaam, zo’n 3 minuten per liter melk en
produceert daarbij veel speeksel. Het speeksel speelt een belangrijke rol in het
immuunsysteem, de vertering en het evenwicht van de PH waarden in de lebmaag.
MILK BAR MB1
AGRI-910100

De slokdarmsleuf vormt zich tijdens het drinken door spiersamentrekkingen, het
slokdarmsleufrelfex, om ervoor te zorgen dat de melk de pens passeert en in de

MILK BAR MB1EL

AGRI-910130 (BUITENZIJDE)
AGRI-910131 (BINNENZIJDE)

MILK BAR MB1 4L
AGRI-910120

SPEENEMMER MET MILK
BAR SPEEN
AGRI-901101

MILK BAR VITALITY
FLESSENSYSTEEM
AGRI-901200 (3 LITER)
AGRI-901207 (4 LITER)

Inclusief universele fleshouder

Voor één kalf. 3 Liter.

Voor één kalf. 8 Liter. Kan zowel aan
binnenzijde als aan de buitenzijde van
een hok gehangen worden.

Voor één kalf. 4 Liter. Voorzien van
handige snelsluiting aan buitenzijde voor
gemakkelijk spenen wisselen.

MILK BAR MB2C

MILK BAR MB5C

MILK BAR MB4

MILK BAR MB6

MILK BAR MB10

Voor twee kalveren. 2 compartimenten
van 2,5 Liter. (15 Liter totaal)

Voor vijf kalveren / 5 compartimenten
van 2,5 Liter. (30 Liter totaal)

Vier kalveren 36 Liter

Zes kalveren 36 Liter

Tien kalveren, 60 Liter

MILK BAR MB12

MILK BAR SPENEN

MILK BAR COLOSTRUM
SPENEN

MILK BAR LAMMEREN
SPENEN

AFSLUITPLUG VOOR MILK
BAR
Om speengaten af te sluiten bij
groepsbakken.

lebmaag terecht komt. Doordat de slokdarmsleuf slechts een beperkt volume

Voorzien van originele Milk Bar speen.
Inhoud 9 Liter

heeft, moet de melk langzaam stromen zodat die niet overloopt en de melk
hierdoor in de pens of de longen terecht komt.

MET OOG OP GEZONDHEID
De Milk Bar speen is ontwikkeld om te functioneren als een speen van de koe. Wordt

HOGE SPEEKSEL PRODUCTIE

een Milk Bar speen ingedrukt dan druppelt er melk uit, net als bij de speen van een

AGRI-912100

koe. Het kalf moet zuigen om de melk eruit te krijgen.

AGRI-912300

AGRI-910180

AGRI-910300

AGRI-910400

MOE EN VOLDAAN
Wanneer kalveren via een Milk Bar speen gevoerd zijn, zijn ze natijd moe en voldaan.
Ze gaan niet aan voorwerpen of andere kalveren sabbelen om hun zuiginstinct te
beantwoorden of om extra speeksel te producen.

ONTWIKKELD OM TE FUNCTIONEREN ALS
EEN SPEEN VAN DE KOE

DE SPENEN OP 60 CM HOOGTE

AGRI-910500

Om het spijsverteringsstelsel optimaal te laten functioneren is het van belang dat
het kalf in dezelfde houding drinkt als bij de koe. Hierbij dient de speen zich ongeveer

AGRI-900100

AGRI-900300

AGRI-900200

Twaalf kalveren, 90 Liter
met vaste aluminium haken

Vervangende spenen voor Milk Bar
producten, 10 per verpakking.
Voor alle Milk Bar producten.

Opstart spenen voor de eerste 3 à 4
dagen na de geboorte. 5 per verpakking
Voor alle Milk Bar producten.

Milk Bar spenen speciaal ontwikkeld
voor geiten & schapen. 5 per verpakking
Voor alle Milk Bar producten.

MILK BAR TANG VOOR
SPENEN

MILK BAR EZI LOCK HOOKS
VERVANGSET

MILK BAR BOUTENSET

DEKSEL VOOR MB1

Met minimale krachtinspanning
eenvoudig spenen vervangen.

Vervangset met rode haken, veren,
grendelblokjes en bouten.

Set van 2 bouten, 2 moeren & 2 veren
voor Ezi Lock Hooks

Voorkomt vliegen en stro in de drinker.

AGRI-0019

60 cm boven de grond te bevinden, dit komt ongeveer overeen met de positie van
de spenen van een koe. Als het kalf in deze houding drinkt, sluit de slokdarmsleuf
zich volledig zodat de melk in de lebmaag terecht komt.

60cm
JUISTE DRINKHOUDING

VOORDELEN MILK BAR

AGRI-950400

• Maximale speekselproductie verhoogt de immuniteit.

AGRI-950200

AGRI-950260

AGRI-910101

• Betere lactose opname.
• Minder kans op voedingsdiarree.
• Betere groei.

60cm

ONJUISTE DRINKHOUDING

VITALITY SYSTEEM
Voor een optimale gezondheid wordt elk kalf met een nieuwe Milk Bar speen
gevoerd en gaat deze speen, of een die net zo oud is, mee tot ze afgespeend
worden. Met de gekleurde clips van het Vitality Systeem zijn de spenen gemakkelijk
te markeren per geboorteweek of kalf. De speciale flesdop zorgt er samen met de
speciale fleshouder voor dat de speen altijd in de goede positie wordt aangeboden.
SPECIALE FLESHOUDER MET CURVEBAAN
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ACCESSOIRES/ONDERDELEN

FLES

AGRI-1071 3 L
AGRI-1074 4 L
Keuze uit een fles van 3 of 4 liter. Te
combineren met AGRI-1026 spenen

SPEEN VOOR FLES
AGRI-1026 (ZWART)
AGRI-1026M (ROOD)

Geschikt voor onze 3 en 4 liter flessen.

FLESHOUDER
ULTRA FLEX-PEN

SPEENEMMER

Voor een fles van 3 of 4 liter
Voor ULTRA Flex-Pen

Voorzien van HIKO 1-Click ventiel.
Inhoud 9 Liter

HIKO 1-CLICK SPEEN WIT

SNELLE START
VOERSCHAAL

AGRI-7124

AGRI-0060

AGRI-0042

AGRI-1067

Vervangende speen voor AGRI-0042
speenemmer

Voor betere en snellere voeropname in
de eerste levensdagen.

HANGENDE
KRACHTVOERBAK

KRACHTVOERBAK VOOR
FLEX KALVERHUT

FLESHOUDER SL
AGRI-2002

Voor een fles van 3 of 4 liter.
Voor kalverhut SSL & SL.

Kan over de tussenwanden van Ultra
Flex-Pen gehangen worden

Voorzien van RVS leiding met
snelkoppeling.

Voorzien van opvangbak, kan
aan buitenzijde van inschuifbaar
hekwerk opgehangen worden.

VERSTELBAAR DAK VOOR
INSCHUIFBAAR HEK

MOBIELE MELKMENGER
2-WIELIG

MOBIELE MELKMENGER
4-WIELIG

MOBIELE MELKMENGER
MET POMP EN TAPPISTOOL

FLOW METER VOOR
MOBIELE MELKMENGER

Past op inschuifbaar hekwerk voor
groepshut en is in hoogte verstelbaar.

Voorzien van menger en grote
aftapkraan. Inhoud: 110 Liter

Voorzien van menger en grote
aftapkraan. Inhoud: 110 Liter

Voorzien van menger, grote aftapkraan
en pomp met tappistool. Inhoud: 110
Liter.

Kan op het tappistool van AGRIMKM10-PEU geplaatst worden.

AGRI-6005

DRAAIBAAR HIJSOOG
VOOR GROEPSHUT

DRAAIBAAR &
OPKLAPBAAR HIJSOOG
VOOR FLEX KALVERHUT

DUBBELE EMMERHOUDER
MET OPHANGBEUGELS

ENKELE EMMERHOUDER
MET OPHANGBEUGELS

OPHANGBEUGEL
EMMERHOUDER

8 Liter emmer die zonder
emmerringen opgehangen kan worden.

Universele emmerring voor 8 Liter
emmers. Voor o.a. Starterhok

Geschikt voor de groepshut en Buddy
groepshut

Geschikt voor Flex Kalverhutten. Is
opklapbaar zodat luifer volledig te
gebruiken blijft.

Geschikt om aan een gaashekwerk op
te hangen.

Geschikt om aan
gaashekwerk op te hangen.

Speciale ophangbeugel zodat AGRI1048 op inschuifbaar hekwerk past.

HIJSOOG

SCHARNIERENDE
STORMDEUR (SL)

STROOISELWAGEN

BACK TO BACK
MONTAGESET VOOR ULTRA
FLEX-PEN

TUSSENHEK VOOR BUDDY
GROEPSHUT

WITTE VOERGOOT

AGRI-7126

AGRI-4078

Kan aan poortbeugel van een starterhok
gehangen worden. Warmte lamp is
optioneel.

Maakt het mogelijk om 2 rijen Ultra FlexPen met de achterzijde aan elkaar te
monteren waardoor er een achterwand
bespaard kan worden.

Uitneembaar tussenhek zodat er twee
aparte vakken in de Buddy Groepshut
gemaakt kunnen worden.

Universele voergoot. 250 Liter
210x59x22cm

VOEDERWAGEN

VERHOOGDE BODEM VOOR
FLEX KALVERHUT

WIELSET VOOR DELUXE
HEKWERK

DEURSET VOOR DELUXE
HEKWERK

Stalen frame met kunststof roosters.
Kan met palletvorken opgepakt worden.

Maakt van een Deluxe hekwerk een
verrijdbaar hekwerk. Bestaat uit 2
zwenkwielen met rem en 2 bokwielen.

Wordt gebruikt om het draaihekje van
het Deluxe hekwerk in de deuropening
van de kalverhut te plaatsen.

Houdt stro en vliegen uit de
speenemmer
Voor AGRI-0042 & AGRI-901101

Universele speenemmerhouder met
contraplaat.

Ophangplaat voor speenemmer aan
Deluxe hekwerk in kalverhokken/
kalverhutten

EMMER 8 LITER

EMMER MET
OPHANGHAAK

EMMERRING

AGRI-1049N ZONDER HENGSEL
AGRI-1049H MET HENGSEL
Standaard 2 stuks bij alle
eenling-kalverhokken & -hutten.
(m.u.v. Starterhok)

HOOIRUIF MET ZIJLUIK
VOOR KALVERHUT

AGRI-0007

AGRI-1056H

Hooiruif met handig zijluik zodat
bijvullen van buitenaf kan.

Draaibaar hijsoog om hutten
gemakkelijk te verplaatsen

INKLIKBARE
STORMDEUR

KALVERDEKJE (L)

INFORMATIESTICKERS

FRONTBUIS ELASTIEKENSET (INCL. BOUTEN)
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OPHANGPLAAT
SPEENEMMER

SPEENEMMERHOUDER
MET RING

AGRI-0002

Kleine krachtvoerbox met deksel
speciaal voor Flex Kalverhutten

Kalverdekje 90cm (om borst) met
grote gespen.

AGRI-2003

DEKSEL VOOR
SPEENEMMER

Kan circa 15 kg kalvervoer bevatten en
wordt bevestigd op het hekwerk.

Beschermt kalveren
tegen (sneeuw) stormen

Verzinkte wandbeugel.

Wordt gebruik wanneer een
tussenwand is verwijderd bij Ultra FlexPen kalverhokken

Eenvoudig aan te brengen en te
verwijderen voor schoonmaken.
Voor Flex Kalverhutten

AGRI-8030

AGRI-0064R

Voor een fles van 3 of 4 liter. Hangt
aan de buitenzijde van een hekwerk of
Starterhok.

AGRI-7026

Wordt geleverd in rollen van 250
en kunnen worden gebruikt voor
identificatie van uw kalverhut en kalf.

GROEPSHUISVESTINGSSTANG

VERZINKTE HOOIRUIF
MET DEKSEL

AGRI-4001 (SL)
AGRI-4000 (EXL)

SL: AGRI-2062
EXL: AGRI-1062

WANDBEUGEL
ULTRA FLEXPEN

WATERBAK VOOR
GROEPSHUT

AGRI-7024

AGRI-1052 (EXL)
AGRI-2052 (SL)

AGRI-1132

FLESHOUDER VOOR HEK
BEVESTIGING

DUBBELZIJDIGE HOOIRUIF
ULTRA FLEXPEN

DRAAD-FLESHOUDER

AGRI-1041HW

Vervang elastieken voor frontbuizen van
SL & EXL kalverhutten

AGRI-0039 METAAL
AGRI-0040 KUNSTSTOF

AGRI-2063

De stormdeur blijft openstaan
tegen het hekwerk en kan snel gesloten
worden.

AFDEKKAP VOOR
EMMERHOUDER
AGRI-4013

Houdt emmers droog. Past op
gaashekwerk, fronthek en Deluxe
hekwerk.

AGRI-3030

AGRI-0413

AGRI-0401

AGRI-1009

Handige hulp bij instrooien van
kalverhokken of kalverhutten. Kan circa
700 Liter stro vervoeren.

OPHANGBEUGEL
VOERGOOT
AGRI-4020

Optionele ophangbeugel voor 		
AGRI-4024 voergoot

AGRI-7113 / AGRI-7114
AGRI-7115

AGRI-MKM1-EU

AGRI-0803

WARMTELAMP HOUDER
STARTERHOK
AGRI-6009

AGRI-1006 (250 LITER
AGRI-1007 (330 LITER)
AGRI-1034 (520 LITER)
Voorzien van 2 zwenkwielen voor
optimale wendbaarheid.

AGRI-7025

AGRI-MKM10-EU

AGRI-1048D

AGRI-0801

AGRI-0402

AGRI-MKM10-PEU

AGRI-1048S

AGRI-0204

AGRI-0403

AGRI-FLW01

AGRI-0411

AGRI-4024

AGRI-0203
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Made in Canada

Agri-Plastics Nederland
De Stouwe 27
7711 BM Nieuwleusen
info@agri-plastics.nl
www.agri-plastics.nl
tel: 0529-482434 / 06-13136018
WhatsApp: 06-13136018
Facebook.com/agriplasticsnederland

Agri-Plastics Mfg. Canada
7793 Young Street
Grassie, ON
Canada
LOR 1M0
info@calfhutch.com

