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Fritz COWBED

Helt ny lösning på liggbås
Det hela blir en säng, som består av avskiljare, bogstöd och frontrör.
I botten en gummimatta. På denna monteras en båsavskiljare tillverkad i varmgalvat stål med
en glasfiberdel som har skålad utformning, Detta ger kon det stöd hon vill ha för sin buk.
Bogstöd och frontrör är integrerade i avskiljaren och ställbara för kostorleken i besättningen
och kan lätt ändras i efterhand, de är dessutom ställbara i längd och höjd.
Bogstödsband
Detta kan enkelt justeras från 170 till 190 cm och ligger 20cm från golvet. Det blir enkelt att
skrapa fram strö och kon kan sträcka fram ett ben under bogstödet som hon gärna vill göra.
Frontröret.
Detta hind-rar kon att komma fram för långt och är ställbart från 220cm till 250cm. Även
höjden från golvet stiger samtidigt.
BÅSFÖRLÄNGNING.
Vid nybyggnadtion kan man bygga in dränerande båsförlängning som sparar arbete med
gödselskrapning och ger renare kor.
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Utvecklingen av liggbås
Allt sedan man började bygga för lösdrift med liggbås har dessa sett mycket lika ut. Idag används stålrörsbågar i olika ”krumelurer”. Ett rör (nackbom) för att hålla ihop bågarna och i botten en gummimatta.
Detta är ingen bra lösning då korna ligger med ryggen mot ett stålrör halvvägs in i sin grannes bås. Detta
medför risk för spen-tramp och andra traumatiska skador. De största korna har svårt att lägga och resa
sig då nackbomen är i vägen. Efterhand har det kommit fram andra varianter t.ex Cow-shopping och
Lely Commodus, som är öppnare och hindrar kons rörelser mindre. Det har även tagits fram mjukare
båsmattor, vilket är positivt då kon får lite mer stöd för sin runda buk. Detta har studerats då kor på
bete gärna uppsöker en håla i marken där hon känner sig bekväm. Därför har sandbås eller bås med en
djup ströbädd blivit populära då de ger en ökad liggkomfort genom ett mjukare formbart underlag, där
kon gör sig en håla och får stöd för buken. Dock får man ofta stora problem med sanden som förstör
utgödsling och pumpar med höga kostnader som följd. Sand är också en ändlig resurs, varför man börjat
tvätta sanden från gödsel för att kunna återvinna den, vilket är kostsamt.

Därför har vi utvecklat

Fritz COWBED

NYHET

Kosignaler om liggbås:
•
•
•
•
•
•
•
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Mer är 90 procent av korna ligger i båsen.
Kon kan stå upprätt i båset utan hinder.
Kon ska lägga sig i stort sett omedelbart, efter att hon gått upp i båset.
Möjlighet att lägga och resa sig, utan problem eller avbrott.
Kunna ligga med ett ben sträckt framåt.
Mindre än 10 procent har skador på hasorna eller andra liggsår.
Korna är rena.

Källa: Boken Kosignaler
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Problemet
För låg nackbom hindrar kon att lägga och resa sig naturligt.

Lösningen

Mönsterskydd: 003229491-1/2

BÅSTRIANGEL

Lösningen är att ta bort nackbommen och förstärka inredningen
med vår båstriangel.

Gamla liggbås blir bättre än nya!
Hur kan vi påstå detta?
Bygg om båsen genom att ta bort nackbommen och förstärk med
vår Båstriangel, detta ger en stabil inredning även om den
har några år på ”nacken”.
De största korna i en besättning har en mankhöjd upptill 160 cm.
Inget liggbås nytt eller gammalt har så hög nackbom, därför ska
den bort.
Om du tänker bygga nya liggbås välj då Fritz COWBED istället.

”Nu ligger korna”
Är lantbrukarnas kommentar efter montage.
Alla äldre liggbås har för låg nackbom och är
även för korta för dagens stora kor. Bilden
visar att nackbommen tagits bort.
Båstriangel förankrats i framflyttat frontrör.
Bogstödsband monterat som förhindrar att
kon inte kommer fram för långt.
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®
Rubber-Slat
Mjuk gummiprofil på rostfri stomme
30 eller 35

50

Rubber-Slat® 50
H= 50 mm.
Bärighet upp till längd
700 mm.
Till kalvar 1200 mm

930 eller 960
30 eller 35

Rubber-Slat 110
H= 110 mm.
Bärighet upp till längd
3000 mm

125

110

®

465 eller 480

155 eller 160

Rubber-Slat® 130
H= 130 mm.
Bärighet upp till längd
3000 mm

125

130

30 eller 35

465 eller 480

155 eller 160

30 eller 35

Rubber-Slat 160
H= 160 mm.
Bärighet upp till längd
3000 mm

125

160

®

c The copyright of this document and all enclosures entrusted to the

consignee personally, remains forever with Fritz Foderstyrning AB.
To copy or otherwise reproduce this document, or to communicate to
third party without our written permission is strictly forbidden.

465 eller 480

155 eller 160

Spaltöppningen kan vara 25, 30 eller 35mm
Gummiprofilerna levereras separat och monteras på plats.
Vi uppnår en mycket god renlighet på denna gummispalt tack vare en exakt spaltöppning.
Öppningsarean är maximal och därmed även renligheten då inga sammanhängande bryggor finns.Det.nr
Detta
Ant.
Konstr.
Ritad
bekräftas i försök på SLU i Skara där jämförelse gjordes med gummimatta på betongspalt.
rolfm
Gummispalt över tvärkulvert

Gummispalt över tvärkulvert, där man vill ha ett dränerande och halkfritt golv.
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Gummispalt över skrapgångarBox 365, 571 24 Nässjö 038

Problemet med ”öppna skrapgångar” där korna står och väntar inför mjölkning kan
lösas med Rubber-Slat 110.
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Gödselnedsläpp
i öppna skrapgångar

Vi ritar och tillverkar gödselnedsläppet efter ditt önskemål: bredd, längd och höjd.

Gummispalt till kalvboxar

Nr Ant

Ändring

Dat

Vi har tagit fram en enklare och billig variant av
gummispalt till kalvboxar istället för träspalt.
15

125

15

15

995

Trelleborg gummiprofil

Lock och kammar pluggsvetsas.

1200

Lock ritning 5259-00031

A-A ( 1 : 2 )

all enclosures entrusted to the
ver with Fritz Foderstyrning AB.
is document, or to communicate to
ission is strictly forbidden.

A

A

Kam enligt skärmall
denna ritning
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Gummispalt

Spalten är tillverkad i varmgalvat stål. Konstruktionen är uppbyggd
på laserskurna underliggare och u-profiler. Upphängningen kan ske på
rak kant eller fals. Vi skräddarsyr efter dina önskemål med eller utan
gummi och öppningsbar lucka.

Ränngaller

Båsförlängare

Med ett antal gummiprofiler kan båspallen förlängas för att uppfylla djurskyddskraven eller för att förbättra kons liggkomfort.

Halvspalt

Gummispalt över gödselränna
Modell med 125 mm gummi

Båspallen kortas in till ca 140 cm och ersätts med gödseldränerande gummispalt. Gummit har en bredd av 50 mm.

Den öppningsbara staven
har två klackar på undersidan för axiell fixering.

Gummispaltens öppning är 30 mm i den del som ingår i båspallens
minimimått och som genomgått ”ny teknikprovning”. I övrigt kan
öppningen vara större.

Modell med 50 mm gummi
50

60

Vi tillverkar alla modeller för fals eller rak kant.
800

Båsförlängare
4 konsoler
per 2400-sektion
Slagankare

4 konsoler
per 2400-sektion

5 konsoler
per 2400-sektion
Båsförlängare 320 mm med 4 gummistavar.
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Halvspalt

med gummispalt Rubber-Slat® 160
Detta är en halvspaltlösning som i första hand är avsedd till mottagningsbox för kalvar upp till 200-300 kg.
Eftersom boxen består av mer än 50% helt golv uppfyller den reglerna som KRAV-box.

Lutande planet mot väggen (7%) är belagd
med en mjuk gummimatta, den gödsel som
hamnar här är lätt att skrapa ner i spalten.
7%

7%

Halkrisken är minimal, mindre ströåtgång
och friskare kalvar.

Båskantband

Godkänt att höja kanten med Fritz flexibla båskantband

50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60

50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60
40 4040

50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60

Välj rätt modell av bandhållare

140
140140

a) Ø 50 + rörklammer
Det är viktigt att bandet hamnar vid krubbkanten och någon cm b) Ø 60 + rörklammer
över kanten. Ovanstående modeller är försedda med ett antal hål. De c) 50x50 + bakstycke o bult
passar därför till ett 20-tal olika inredningskombinationer.
d) 60x60 + bakstycke o bult
Vi tillverkar även med specialmått.
e) trästolpe + skruv
Sträcköglan skruvas fast på
bandet i ena änden. Med hjälp
av ett vanligt spännband eller
med handkraft spänns bandet.
Det kan behövas en efterspänning efter några dagar. Bandet
kan slitas i genomgången flytta
därför bandet vid behov.

*Överstiger fyrkantsröret 60 mm
medföljer självborrande skruv i
stället för bakstycke och bult.

• Korna drar inte ut fodret på båspallen
• Mer foder kan läggas ut på en gång
• Mindre rengöring av galler och bås
• Bättre hygien i båset
• Bättre foderhygien
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Rundbalssystem
Rälsgående rundbalsspjut

Kraiburgs sortiment innefattar stallmattor för hästboxar, sjukboxar, gångar,
liggbås, skrapgångar, uppsamlingsfållor, betongspalt och uppbundna stallar.
Här visas 3 exempel på mattor. För att se hela sortimentet besök:
www.kraiburg-elastik.com, kontakta oss för offert.

Skrapgångar

Markstabilisering

Wingflex är 60 mm tjock
och ger överlägsen komfort.

Kura P är en mjuk matta
med certifierad greppyta.

Lomax, enkel markstabilisering.

Längd: 183 cm
Bredd:
110/115/120/125/130 cm

Tjocklek: 24 mm.
Bredd från 96 cm upp till 500 cm
i 2cm steg. Längd: 125 cm.

Längd: 175 cm, Bredd: 110 cm,
Tjocklek: 24 mm

1800

Liggbås

Bogstödsband

700 resp 1000

Golvbåsavskiljare

Användbar i liggbås, foderliggbås, kort och långbås.
L= 1000 mm B=120mm H=120 mm

Suveränt sätt att förhindra
kon att komma fram för
långt.

Bandet monteras 20 cm över golvet, då kan strö dras
fram under bandet och inget hindrar att kon sträcker
fram benet under bandet, som är en vanlig företeelse.

Dessa 3 konsoler nedan passar till de flesta inredningar, behövs det en 4:e för din
inredning tar vi gärna fram den. Sänd oss ett kort eller hör dig!
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