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Stabiele box
De DHC (Dutch Hoof Care) is een doorontwikkelde 
gegalvaniseerde elektrische klauwverzorgingsbox. 
Deze box is ontwikkeld vanuit de praktijk en hierdoor 
voorzien van verschillende  gebruikers/koevriendelijke 
onderdelen. Zo is de box aan de achterkant (bij de 
achterpoten van de koe) verbreed en heeft deze hier 
een verhoogde rand. De bekapbox is hierdoor steviger 
en de verhogingen zorgen ervoor dat de koe niet van de 
box afglijdt en niet gespreid kan gaan. 

De voorzijde
Het voorste hek sluit zichzelf wanneer de koe er met 
haar kop doorheen is. De bedieningshendel van dit hek 
is zowel links als rechts te plaatsen en zit laag, waardoor 
u nooit boven uw macht hoeft te werken. Tevens is het 
‘vanghek’ voorzien van een gedeeltelijk dichte voorkant. 
Zo kan de koe haar voorpoten niet door het hek heen 
steken. Dit zorgt ervoor dat de koe stabieler blijft staan 
en minder snel valt. De koe kan zowel aan de voorkant 
als aan de achterkant weer uit de box.

Slimme onderdelen
De voorpootsteunen zijn zowel in de hoogte als 
horizontaal verstelbaar. De buikband is breder, 
waardoor deze vriendelijker is voor de koe. Verder 

is deze box voorzien van 5 motoren: twee voor de 
buikband, twee voor beide voorpoten en één voor het 
hijsen van de achterpoten. De buikband is bevestigd 
door middel van een katrol systeem. Hierdoor wordt 
het gewicht van de koe verdeeld over beide motoren. 
Wanneer u de noodknop indrukt, dan stopt alles maar 
blijft alles wel in positie staan. De buikband en voor- 
en achterpoot zakken dus niet. Het enige handmatige 
gedeelte van deze box is het naar beneden halen van de 
achterbeugel.

De box is CE en IP44 gekeurd, moet altijd aangesloten 
worden met een 3-aardige kabel en weegt kaal 600kg. 

BoerENverstand video
Om u een beter beeld te geven van deze box in de 
praktijk hebben wij een video gemaakt. Deze kunt u via 
onderstaande QR code bekijken of via www.btndehaas.
nl/boerenverstand-kennisbank.

Bekapt u zelf uw koeien? Of bent u van plan hiermee te beginnen? Dan is het erg belangrijk om uw 
materiaal goed voor elkaar te hebben. Dit is prettig voor uzelf, maar zeker ook voor uw vee. Met deze 
klauwbekapbox van DHC heeft u een goede/ luxe box die gemakkelijk te bedienen is.

Klauwverzorgingsbox van Dutch Hoof Care

Onderstaand twee suggesties voor de aanschaf van een klauwverzorgingsbox. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om de box met meer of minder opties te kopen dan in het tweede voorbeeld.

Dutch Hoof Care Klauwverzorgingsbox | 
elektrisch | compleet

art.nr. 1103951 Voor € 6.582,14

Dutch Hoof Care Klauwverzorgingsbox | 
elektrisch | compleet | inclusief diverse 

opties
art.nr. 1103951-1  Voor € 7.300,92

Klauwverzorgingsbox
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DHC Hijs- set tbv buikband 
klauwverzorgingsbox

Met deze hijsset verdubbelt u het 
draagvermogen van de motor van uw 
klauwverzorgingsbox.

art. nr. 1103952

Voor € 60,00

DHC Gasveer tbv 
fixeerbeugel 

klauwverzorgingsbox
Met deze sterke en duurzame gasveer 
zorgt u voor het juist functioneren van 
de fixatiebeugel.

art. nr. 1103955

Voor € 26,67

DHC Koepoot band tbv 
klauwbekapbox

Houdt de achterpoot van uw koe op 
de juiste  hoogte en plek, zodat u de 
klauw eenvoudig kunt bekappen.

art. nr. 110018

Voor € 9,45

DHC Zwenk-arm tbv 
klauwverzorgingsbox

U  w    gereedschap altijd bij de hand 
met deze handige zwenk-arm! De 
zwenk-arm kan om de box heen 
worden gedraaid.

art. nr. 1103953

Voor € 253,33

DHC Mat tbv 
klauwverzorgingsbox | 

rubber
Met deze DHC rubberen mat staan 
uw koeien zachter en stabieler in de 
klauwverzorgingsbox.

art. nr. 1103956

Voor € 192,53

DHC Fixeerbeugel tbv 
klauwverzorgingsbox

Met de DHC fixeerbeugel kunt u 
veiliger bekappen en voorkomt u dat 
de koeienpoot u kan raken!

art. nr. 1103954

Voor € 260,00

DHC Buikband tbv 
klauwverzorgingsbox | 

rubber
Ondersteunt de koe tijdens het 
bekappen, zodat de poten eenvoudig 
en veilig opgetild kunnen worden.

art. nr. 1103958

Voor € 49,00

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

Toebehoren klauwverzorgingsbox
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DHC Achterpoothaak tbv 
klauwverzorgingsbox

De sterke achterpoothaak helpt u de 
achterpoot van de koe eenvoudig en 
snel omhoog te hijsen.

art. nr. 1103957

Voor € 64,50

DHC Touw tbv 
klauwbekapbox | 10mm | 4 

meter
Sterk touw met een dikte van 10 mm, 
geschikt voor o.a. het optakelen en 
vastzetten van voor- en achterpoten.

art. nr. 110029

Voor € 7,06

DHC Voorpoothaak tbv 
klauwverzorgingsbox | staal

Met de sterke voorpoothaak kunt de 
voorpoot van de koe eenvoudig en 
snel omhoog hijsen.

art. nr. 1103959

Voor € 16,67

Polsbeschermers neopreen 
t.b.v. klauwverzorging

De polsbeschermers beschermen uw 
polsen tegen de messen tijdens de 
klauwverzorging.

art. nr. 111050

Voor € 27,81

Paniekhaak

Met behulp van deze super sterke 
paniekhaak kunt u de pootband erg 
snel losmaken in geval van stress/
paniek bij het bekappen.

art. nr. 1100091

Voor € 3,50

Bekapschort lang | PVC | + 
beengespen en heupzakken

Lang bekapschort van PVC, het schort 
beschermt uw kleding tijdens het 
bekappen van uw vee.

art. nr. 111052

Voor € 73,63

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

Extra optie voorpoothaak

Als u niet speciaal de voorpoothaken erbij 
besteld, krijgt u de box geleverd zoals op de 
afbeelding hiernaast zichtbaar is. 

Met de grote voorpoothaak kunt u de voorpoot 
eenvoudig en snel omhoog hijsen. Deze is 
gemaakt van gegalvaniseerd staal en heeft 
geronde uiteinden. Deze haak bevordert het 
arbeidsgemak en is bovenal zeer sterk!

Vragen? Neem contact met ons op!

Toebehoren klauwverzorgingsbox
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Een optimale klauwgezondheid zorgt voor minder 
 problemen en betere resultaten! 

Veel voorkomende klauwaandoeningen:
• Mortellaro
• Wittelijndefect
• Stinkpoot
• Tussenklauwontsteking

Mortellaro
Dit is een infectie van de 
huid op het overgangs-
gebied van de huid naar het 
hoorn. Vaak zie je dit zitten 
in het balgebied tussen 
beide klauwen. De oorzaak 
van digitale dermatitis is 
Treponema (een bacteriële 
infectie). Mortellaro is op 
verschillende manieren aan 
te pakken. Één daarvan is met behulp van Intra hoof-fit 
klauwgel, het enige geregistreerde en antibioticavrije 
middel tegen deze infectie. 

Wittelijndefect
De verbinding tussen de zoolhoorn en de wandhoorn 
wordt de witte lijn genoemd. De witte lijn heeft een 
zachte structuur, waardoor het een kwetsbare plek is. 
Een wittelijndefect is een klauwhoornaandoening. Dit 
is te herkennen aan bijvoorbeeld bloedinkjes of een 
ontsteking in de witte lijn. Een wittelijndefect kan vaak 
worden opgelost met bekappen. Leg het beschadigde 
deel van de klauw voorzichtig open, zodat deze kan 
genezen. En plak een klauwblok op de gezonde klauw, 
zodat de beschadigde klauw ontzien wordt. 

Stinkpoot
De naam zegt het eigenlijk 
al, deze aandoening brengt 
een nare geur met zich mee. 
Dit begint als een infectie 
van de tussenklauwhuid 
en wanneer dit in een later 
stadium is zijn er groeven 
en kloven in het hoorn van 
het balgebied te zien. Om 
stinkpoot te voorkomen is 
een goede hygiëne en droge 
vloer erg belangrijk. Stinkpoot kunt u verhelpen door 
tijdens het bekappen de overtollige hoorn weg te snijden 
en vervolgens de koeien door een voetbad te doen. 

Tussenklauwontsteking
Dit is een ontsteking van het 
weefsel van de tussenklauw-
spleet. Het ontstaat door een 
beschadiging. Bijvoorbeeld 
door een wondje omdat de 
koe op een steentje is gaan 
staan. De ontsteking van 
dit wondje wordt veroor-
zaakt door bacteriën (m.n. 
Fusobacterium spp.) Deze 
bacteriën zorgen ervoor dat 
het weefsel afsterft. Tussenklauwontsteking kenmerkt 
zich aan kreupelheid, een warme (rode) zwelling rondom 
de klauwen en onder de bijklauwen. Wanneer er te 
laat of niet wordt ingegrepen bij een tussenklauwont-
steking kan de ontsteking zich ontwikkelen als necrose 
(afsterving van weefsel). Wat zich eventueel uit kan 
breiden naar de aangrenzende weefsels. 

Een goede klauwgezondheid is erg belangrijk. Wanneer uw vee gezonde klauwen heeft bewegen de dieren 
zich makkelijker en meer door de stal. Hierdoor zullen ze meer aan het voerhek staan te vreten en laten ze 
bijvoorbeeld hun tochtigheid beter zien. Daarnaast zullen ze (mits u een melkrobot heeft) beter op de robot 
lopen. Bovengenoemde resulteert in een hogere melkproductie en betere resultaten. 

Klauwgezondheid
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Van ieder mes is een links- en rechtssnijdend model beschikbaar. 
Behalve van de 315, want dit mes heeft twee snijvlakken. Daarnaast zijn 
de snijbladen van de Dick hoefmessen korter. Het grove werk wordt vaak 
met de flex  gedaan.  Het mes wordt alleen gebruikt bij het maken van de 
vorm aan de binnenzijde van de klauw en het opzoeken van het pijnpunt. 
Een korter mes werkt hierbij prettiger. 

Hardheid mes
De messen van Blockit en Dick zijn keihard, waardoor ze langer scherp 
blijven en  minder snel breken. 

Verschillen tussen hoefmessen

Aesculap hoefmes VC 315 
dubbelsnijdend | kort

Zowel voor links als rechts te 
gebruiken, de mes is iets korter dan 
de standaard hoefmessen.

art. nr. 111003

Voor € 15,89
Koop 5 vanaf € 14,86

Dick hoefmes Bison | rechts 
snijdend

Rechts snijdend model, het lemmet is 
extra scherp, waardoor deze zeer 
geschikt is voor harde klauwen.

art. nr. 1110041

Voor € 27,74
Koop 5 vanaf € 26,91

Blockit Hoefmes Profi | 
rechts snijdend

Rechts snijdend model, het mes ligt 
lekker in de hand en heeft een korter 
blad dan een standaard hoefmes.

art. nr. 1110062

Voor € 15,76
Koop 5 vanaf € 14,97

Aesculap hoefmes VC 320 | 
rechts snijdend

Het allround hoefmes VC320 is rechts 
snijdend en heeft een ergonomisch, 
hardhouten handvat.

art. nr. 111000

Voor € 16,03
Koop 5 vanaf € 14,57

Dick hoefmes Expert Grip | 
rechts snijdend

Rechts snijdend model, met extra 
scherp lemmet, het kunststof handvat 
zorgt voor extra grip.

art. nr. 1110051

Voor € 34,63
Koop 5 vanaf € 33,59

Blockit Hoefmes Profi | links 
snijdend

Links snijdend model, het mes ligt 
lekker in de hand en heeft een korter 
blad dan een standaard hoefmes.

art. nr. 1110061

Voor € 15,76
Koop 5 vanaf € 14,97

Hoeftang koe | dubbele 
overbrenging | 41cm

Met deze zware hoeftang kunt u 
eenvoudig de bijklauwen of tenen van 
uw koe bijknippen. De tang heeft een 
lengte van 41 cm.

art. nr. 111006

Voor € 42,52

Hoefmessen
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Hikoki Slijptol 
G13SR4(YGZ) | 
125mm | 730W

art. nr. 7010485

Voor € 63,14

Deze haakse slijper heeft 
de hoogste slijpsnelheid in 
zijn klasse. De motor heeft 
een vermogen van 730 
Watt en een toerental van 
10.000/min. De slijptol 
heeft een slijpschijf van 
125 mm.

Veiligheidsbril 
M-Safe+

art. nr. 610008

Voor € 3,43

Veiligheidsbril M-Safe plus 
beschermt uw ogen. De 
bril is voorzien van verstel-
bare veren, dit zorgt voor 
een goede pasmaat voor 
iedereen. Verder is de bril 
antikras en antistatisch.

Polijstschijf | rubber 
| tbv slijpen van 

hoefmessen

art. nr. 111017

Voor € 70,14

Deze rubberen polijstschijf 
is speciaal ontworpen 
voor het aanscherpen van 
hoefmessen. De schijf 
heeft een diameter van 
150 mm en wordt gele-
verd met twee opvulrin-
gen.

Lappenschijf | tbv 
polijsten 

hoefmessen

art. nr. 111018

Voor € 16,53

Wilt u graag de doffe 
plekken op uw hoefmes-
sen verwijderen na het 
slijpen? Gebruik dan deze 
lappenschijf. U kunt de 
schijf bevestigen op een 
slijpmachine.

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

Hoefslijpschijven, waar moet u op letten?
Er komen steeds meer hoefslijpschijven op de markt, 
welke gebruikt kunnen worden op een slijptol tijdens 
het bekappen. Met behulp van een hoefslijpschijf kunt u 
eenvoudig de klauwen van de koe tijdens het bekappen 
egaal, vlak en schoon maken. Dit scheelt veel werk en 
kracht ten opzichte van de hoefmessen. Hoefmessen 
worden vaak alleen nog gebruikt voor het aanbrengen 
van de maanvorm in de klauw en het opsporen van het 
pijnpunt. 

Verschillende gradaties
Hoefslijpschijven zijn er in verschillende gradaties te 
krijgen. Naarmate het mes grover wordt, kan deze alleen 
ingezet worden door een ervaren boer/klauwbekapper. 
Als voorbeeld; de hoefslijpschijf (art. 111012) is heel 
fijn en kunt u het beste gebruiken als u begint met 
het gebruik van een slijptol tijdens het bekappen. De 
hoefslijpschijven van Philipsen zijn alweer iets grover. Als 
u al enige ervaring heeft met de hoefslijpschijven kunt u 
over gaan op de schijven van Kerbl. Deze hebben 3 of 6 
messen. 

Let bij het gebruik van deze schijven op; u haalt 
al snel teveel van de klauw af. Denk bij tijdens het 
klauwbekappen ook om uw persoonlijke bescherming.

Slijptol
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Philipsen Hoefslijpschijf 
Super dubbel | 115mm

art. nr. 1110111

Voor € 59,72

Kerbl Hoefslijpschijf | met 6 
mesjes | 105mm

art. nr. 130416555

Voor € 71,53

Philipsen Hoefslijpschijf 
Super | 115mm

art. nr. 111016

Voor € 36,55

Kerbl Hoefslijpschijf | 
aluminium met 6 mesjes | 

120mm

art. nr. 137016318

Voor € 154,44

Hoefslijpschijf 
vervangingsmesjes + 

schroeven | 3 stuks

art. nr. 111015

Voor € 44,93

Kerbl Hoefslijpschijf ProTrim 
| met 6 mesjes | aluminium

art. nr. 1110112

Voor € 191,79

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

Hoefrasp/Hoefslijpschijf | 
flex | 115mm

art. nr. 111012

Voor € 2,78
Koop 5 vanaf € 2,59

Philipsen Hoefslijpschijf 
Dubbel | 115mm

art. nr. 111013

Voor € 42,83
Koop 5 vanaf € 39,85

Hoefslijpschijf Aluminium 
met 3 mesjes | 120mm

art. nr. 111014

Voor € 127,51
Koop 5 vanaf € 118,40

Hoefslijpschijven
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Houten blokjes in verschillende soorten en maten

Klauwblokjes hout: standaard & XL 
De ‘standaard’ klauwblokjes hebben de vorm en het 
formaat van een gemiddelde klauw. De blokjes zijn 
gemaakt van beukenhout en hebben een goede 
kwaliteit. De XL klauwblokken zijn langer (bijna 2 
centimeter!) en dikker dan de standaard blokjes, 
geschikt voor grotere klauwen. Deze blijven gemiddeld 
3 - 4 weken langer zitten, ideaal voor dieren die moeten 
herstellen van teennecrose. 

Wigvormige klauwblokjes 
Deze klauwblokjes hebben een speciaal model, de 
achterkant van het blokje (bij het balgebied) is dikker 
dan de voorkant (bij de tenen). Om deze reden zijn 
dit soort blokken erg geschikt om te plakken bij 
klauwen waarvan de tenen dikker en langer zijn dan 
het achterste gedeelte van de klauw, bij het balgebied. 

Met behulp van een wigvormig klauwblok gaat de 
koe meer op de punt van de teen lopen i.p.v. op het 
balgebied. Dit zorgt voor een betere stand van de 
klauw, waardoor de koe makkelijker kan lopen en haar 
gewicht beter verdeelt. 

Klauwblokjes hout extra dun
Extra dunne klauwblokjes hebben een dikte van 14 
mm. De standaard klauwblokjes zijn 7 mm hoger. Deze 
blokjes kunnen handig zijn om te gebruiken wanneer 
u twijfelt over het wel of niet plakken van een blokje. 
Doordat deze blokjes dunner zijn zorgt dit ervoor dat 
de koe gemakkelijker en comfortabeler kan bewegen. 
Vooral bij de voorpoten kan een dun blokje handig 
zijn omdat er zo minder hoogteverschil ontstaat 
tussen beide klauwen. Hiernaast voorkomen dunnere 
klauwblokjes spierklachten in de teengewrichten. 

Klauwblokjes hout | 
10 stuks

art. nr. 110369

Voor € 8,78
Koop 5 vanaf € 8,19

Deze klauwblokjes zijn 
gemaakt van beukenhout 
en hebben de vorm en 
afmeting van 
rundveeklauwen. De vorm 
van de blokjes zijn 
gemakkelijk aan te passen 
aan de klauw.

Klauwblokjes Hout 
XL | 50 stuks

art. nr. 1103721

Voor € 53,40
Koop 2 vanaf € 49,84

Deze XL houten blokken 
zijn gemaakt van 
beukenhout. De 
afmetingen van deze 
klauwblokken zijn: 13 x 5,5 
x 2,5 cm, wat ze wat langer 
en dikker maakt dan de 
standaard blokken.

Klauwblokjes Hout 
wigvorm | 50 stuks

art. nr. 1103722

Voor € 76,00
Koop 2 vanaf € 72,00

Wigvormige kl auwblokjes 
stimuleren de natuurlijke 
stand van de poten, 
hierdoor krijgt de koe een 
betere houding. De 
achterkant van het blokje    
is dikker  dan de voorkant 
(bij de tenen).

Klauwblokjes hout | 
100 stuks

art. nr. 110370

Voor € 49,41

De blokjes hebben de 
vorm en grootte van 
rundveeklauwen, u kunt 
de blokjes met verschillen-
de lijmsoorten vastmaken. 
In deze grootverpakking 
van 100 stuks heeft u ze 
op voorraad!

Klauwblokjes
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TP- Block klauwblokjes & klauwschoentjes

TP- Block klauwblokken
De TP- Block klauwblokjes zijn gemaakt van 
polyurethaan. Dit is een unieke kunststof die erg slijtvast 
is. Ook zorgt dit materiaal ervoor dat deze klauwblokjes 
flexibel zijn. Tevens bieden ze erg veel grip en comfort. 
Hiernaast hebben ze een dempende werking en is er 
minder kans op kneuzing van de gezonde klauw. 

De TP- Block hebben wij in twee varianten: in een oranje 
en in een blauwe uitvoering. De oranje (standaard) 
blokjes hebben een afmeting van 120 x 48 x 14 mm 
(LxBxH) en de blauwe (XXL) van 134 x 54 x 18 mm. 

Ze zijn dunner en wat langer dan de standaard  houten 
blokjes. Dit zorgt voor een betere ondersteuning 
van de poot door de spanning op de buigpezen te 
verminderen. Een ander heel groot voordeel van deze 

blokken is dat ze niet afslijten, op welke soort vloer dan 
ook. Let er dan wel op dat het blok na genezing moet 
worden verwijderd. 

Demotec Easy Bloc klauwschoenen
In plaats van een klauwblokje plakken kan er ook 
gebruik worden gemaakt van een klauwschoen. Deze 
Demotec klauwschoenen zijn gemaakt van rubber en 
verkrijgbaar voor zowel de linker- als rechterklauw. 
Deze klauwschoen is ideaal om te gebruiken wanneer 
u twijfelt of een blokje blijft zitten. Bijvoorbeeld bij 
dieren met kromme/ kapotte tenen. Of bij kleine 
klauwen voor wat extra steun. Een klauwschoen komt 
om de klauw heen te zitten, waardoor de lijm ook 
aan de bovenkant en zijkanten van de klauw komt en 
hierdoor dus steviger vast zit. 

Klauwblokjes zijn er in verschillende soorten, in de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van houten 
klauwblokjes. Maar er bestaan ook andere soorten, zoals polyurethaan klauwblokjes of een klauwschoen. 

Klauwblokjes Hout 
extra dun | 50 stuks

art. nr. 1103725

Voor € 54,16
Koop 2 vanaf € 50,78

Het extra dunne 
klauwblokje heeft een 50% 
lagere hoogte dan de 
standaardklos. Het blokje, 
met een lengte van 11,2 
cm en een hoogte van 14 
mm, is zeer sterk en 
gemaakt van beukenhout.

TP-Block Klauw-
blokjes 

polyurethaan 14mm 
| oranje | 5 stuks

art. nr. 1103723

Voor € 19,88
Koop 2 vanaf € 18,46

De oranje polyurethaan 
TP-klauwblokjes hebben 
een dikte van 14 mm en 
zijn dunner dan de 
standaard klauwblokjes. 
Dit loopt prettiger voor de 
koe omdat ze zo minder 
ver van de grond af staat.

TP-Block 
Klauwblokjes 

polyurethaan 18mm 
| blauw | 5 stuks

art. nr. 1103724

Voor € 14,70
Koop 2 vanaf € 13,65

Blauwe TP-Block klauw-
blokjes gemaakt van 
polyurethaan. Deze klauw-
blokjes hebben een dikte 
van 18 mm. Dit maakt ze 
dunner dan de standaard 
blokken. De blokken 
hebben een erg goede 
kwaliteit.

Demotec Easy Bloc 
klauwschoentje XL | 

links

art. nr. 111048

Voor € 7,86
Koop 10 vanaf € 7,41

De Demotec Easy Block is 
een klauwblok in de vorm 
van een schoen. Het 
verlicht de zere klauw en 
helpt klauwproblemen 
sneller op te lossen. De 
schoen is geschikt voor 
links.

Klauwblokjes
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Technovit 2-bond

Technovit 2-bond is een snelhardende en sterke polyurethaan lijm, 
in een handige tube met twee componenten. De twee componenten 
worden in een speciale tip gemengd en zorgen ervoor dat de blokjes 
snel hechten onder de klauwen. De lijm is in 30 seconden hard, ideaal 
voor een onrustige koe.

Naast een snelle hechting, is het geurvrij en geeft het geen dampen 
af. Fijner voor uzelf en voor de koe. De lijm is kant en klaar voor 
gebruik, u hoeft niet meer te mengen. De tube zorgt zelf voor de juiste 
verhoudingen, zo bent u verzekerd van een goed resultaat. Te verkrijgen 
in een tube van 160 en 200ml. 

Technocol 6000 | 12 
behandelingen

Complete set voor het rotsvast 
bevestigen van klauwblokjes. Geschikt 
voor 12 behandelingen.

art. nr. 110367

Voor € 63,81
Koop 6 vanaf € 59,38

Mengtips tbv klauwlijm 
Technovit/Blockit 160ml| 10 

stuks
Uitstekende kwaliteit mengtips, 
geschikt voor Blockit en Technovit 
klauwlijm met een inhoud van 160 ml.

art. nr. 1103773

Voor € 6,58
Koop 5 vanaf € 6,19

Technovit-2-Bond Klauwlijm 
| 200ml

Sneldrogende, 2-componentenlijm 
voor het bevestigen van klauwblokjes. 
Geschikt voor 10-12 behandelingen.

art. nr. 110384

Voor € 22,64
Koop 12 vanaf € 21,23

Technovit 6091 Easy met 
versneller | 10 

behandelingen
Dankzij de aanwezigheid van een 
flesje versneller in de set, wordt de 
uithardingstijd gehalveerd!

art. nr. 110374

Voor € 65,25
Koop 6 vanaf € 63,14

Mengtips tbv klauwlijm 
Technovit/Blockit 160 ml| 

100 stuks
Geschikt voor Blockit en Technovit 
klauwlijm met een inhoud van 160 ml. 
In handige grootverpakking.

art. nr. 1103774

Voor € 50,75
Koop 5 vanaf € 47,13

Technovit-2-Bond Klauwlijm 
| 160ml

Sneldrogende, 2-componentenlijm 
voor het bevestigen van klauwblokjes. 
Geschikt voor 8-10 behandelingen.

art. nr. 110383

Voor € 19,64
Koop 10 vanaf € 18,28

Mengtips tbv klauwlijm 
Technovit 200ml| 8 stuks

Handige mengtips geschikt voor 
Technovit klauwlijm met een inhoud 
van 200 ml.

art. nr. 1103776

Voor € 8,69
Koop 5 vanaf € 8,15

Klauwlijm
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Demotec vloeistof |  
tbv Easy Bloc lijm |   250ml

Bevat de vloeibare component, die u 
eenvoudig met de poeder van 
Demotec Easy kunt aanmengen.

art. nr. 137001101

Voor € 46,28

Mengtips tbv klauwlijm 
Blockit 210ml| 10 stuks

Mengtips geschikt voor klauwlijm 
tubes van Blockit met een inhoud van 
210 ml.

art. nr. 1103852

Voor € 10,43
Koop 5 vanaf € 9,73

Blockit Klauwlijm startset

Snel en eenvoudig klauwblokjes 
aanbrengen met deze complete set! 
Met de set bent u start klaar voor het 
bekappen.

art. nr. 1103856

Voor € 95,80

Blockit Klauwlijm 160ml | 
small

Snelhardende en sterke polyurethaan 
lijm. Geschikt voor ongeveer 8 tot 10 
behandelingen.

art. nr. 1103851

Voor € 19,40
Koop 10 vanaf € 18,02

Mengtips tbv klauwlijm 
Blockit 210ml| 100 stuks

Mengtips geschikt voor klauwlijm 
tubes van Blockit met een inhoud van 
210 ml. In handige grootverpakking!

art. nr. 1103854

Voor € 90,00
Koop 2 vanaf € 84,00

Blockit Klauwlijm 210ml

Snelhardende en sterke polyurethaan 
lijm. Geschikt voor wel 10 tot 12 
behandelingen.

art. nr. 110385

Voor € 23,52
Koop 6 vanaf € 21,89

Mengtips tbv klauwlijm 
Blockit (Fast) 210ml | 12 

stuks
Extra lange mengtips, passend op de 
Blockit en Blockit Fast tubes met een 
inhoud van 210 ml.

art. nr. 1103777

Voor € 15,31

Blockit klauwlijm en toebehoren
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Blockit Verwarmingsbox tbv 
klauwlijm | RVS

Met deze verwarmingsbox houdt u 
uw klauwlijm eenvoudig op de juiste 
temperatuur tijdens het bekappen.

art. nr. 1110325

Voor € 284,12

Dick Klauwspreider | tbv 
spreiden klauwhelften

Bij het bekappen is een klauwspreider 
ideaal om de klauwhelften van 
tweehoevigen te spreiden.

art. nr. 1110390

Voor € 71,76

Doseerpistool tbv klauwlijm 
160ml / 180ml

Zeer degelijke zwarte doseerpistool 
welke geschikt is voor patronen van 
160 en 180 ml van diverse merken.

art. nr. 110381

Voor € 37,10

Doseerpistool tbv klauwlijm 
210ml

Snel en eenvoudig klauwblokjes 
aanbrengen! De degelijke Blockit 
doseerpistool is geschikt voor tubes   
klauwlijm van 210 ml.

art. nr. 1103859

Voor € 42,90

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

Klauwlijm op de juiste temperatuur 
houden tijdens het bekappen? BTN de 
Haas heeft een verwarmingsbox voor 
de Blockit klauwlijm in het assortiment!

De Blockit verwarmingsbox is een 
enkele verwarmings box voor de 
Blockit klauwlijm, een houder waarin 
de lijm gedurende het bekappen 
op de optimale temperatuur wordt 
gehouden. In de koudere periodes 
is de lijm zo altijd op de juiste 
temperatuur en voldoende vloeibaar. 
De verwarmingsbox, gemaakt van RVS, 
biedt plaats aan een doseerpistool met 
patroon.

Bovi-Bond Klauwlijm 210ml

Deze Bovi-Bond klauwlijm is geurvrij 
en de beide componenten worden 
gemengd in de mengtips.

art. nr. 1103870

Voor € 26,66
Koop 12 vanaf € 24,75

Mengtips tbv klauwlijm 
Bovi-Bond 210ml| 12 stuks

Indien u gebruik maakt van de 210 ml 
Bovi-Bond klauwlijm, zijn deze 
bijbehorende mengtips onmisbaar!

art. nr. 1103872

Voor € 16,37
Koop 12 vanaf € 15,35

Bovibond klauwlijm en toebehoren
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Behandeling van Mortellaro
Omdat Mortellaro besmettelijk is, is het van belang het 
onder controle te houden. Dit kan op vele manieren. Wat 
voor u de beste manier is, hangt af van uw stalsysteem. 
Omdat de (ernstige) individuele gevallen op ieder bedrijf 
hetzelfde behandeld zullen worden starten we daar 
mee. 

Individueel
Het neemt veel tijd in beslag, maar het is wel een van 
de meest doeltreffende behandelingen; bekappen, 
insmeren en intapen. De ernstige, kreupele gevallen 
moeten bekapt en behandeld worden. De mortellaro 
plek moet eerst schoon gemaakt worden en vervolgens 
ingesmeerd worden met een klauwgel. Deze gel dient 
zink- en koperchelaat te bevatten. De klauwgel van Intra 
care Hoof-fit is het enige antibioticavrije geregistreerde 
diergeneesmiddel voor de behandeling van mortellaro. 
Nadat de mortellaro plek goed ingesmeerd is met gel, 
kan de klauw worden ingetaped. Zo blijft de gel goed 
zitten en kan het zijn werk doen. Verwijder de klauwtape 
na 3 dagen en bekijk de klauw opnieuw 7 dagen na 
de eerste behandeling. Indien het nog niet voldoende 
hersteld is, adviseren wij u de behandeling te herhalen.

Koppelbehandeling
Koppelbehandeling kan gedaan worden via voetbaden, 
desinfectiebaden of door de klauwen (automatisch) te 
sprayen. 

Voetbaden en desinfectiematten kunnen gevuld 
worden met verschillende middelen. Omwille van uw 
eigen gezondheid gaat de voorkeur uit naar formaline 
vrije producten. Voorbeelden hiervan zijn: Pedivit, H3 
Care Aqua, Clean & Control en Eco Bath. 

Sprayen van de klauwen kunt u aan het voerhek, in 
de melkstal of bijvoorbeeld in de robot doen middels 
een automatisch spraysysteem. Middelen die u hiervoor 
kunt gebruiken zijn; H3 Care Spray, Intra Care Liquid, 
Intra Care Spray en Intra Care Robot. Wilt u de klauwen 
automatisch laten sprayen in de melkrobot? Let er 
dan op dat u het juiste middel kiest voor uw systeem 
(concentraat of kant-en-klare oplossing)

Meer weten over het gebruik van Intra Care Spray? Scan 
dan de QR code voor de BoerENverstand video!

Mortellaro is een veelvoorkomende klauwaandoening bij koeien. De ziekte kan voor veel problemen en schade 
zorgen. Op deze pagina leest u meer over de verschillende behandelmethodes. 

Mortellaro; oorzaak en behandeling

Mortellaro
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Agrapharm Klauwzeertinctuur | 
Klausol | 250ml

art. nr. 110366
Voor € 28,52 
Koop 5 vanaf € 26,78

Met klauwzeer-tinctuur Klausol van Agrapharm kunt u 
mortellaro, rotkreupel of mok tegen gaan. Het product is 
op basis van organische en anorganische zuren, 
koperverbindingen en plantaardige extracten. Deze 
combinatie zorgt voor de juiste verzorging en onderhoud 
van de klauwen en 
hoeven. Het heeft een 
verzorgende werking en 
laat het probleem 
verdwijnen. U hoeft 
maar een kleine 
hoeveelheid tinctuur op 
de plek waar het 
probleem zit te 
gebruiken. Te gebruiken 
bij koeien, paarden, 
schapen, varkens en 
geiten.

Topro MicroDerm huidspray | 
250ml

art. nr. 110310
Voor € 10,58 
Koop 12 vanaf € 9,93

Topro MicroDerm is een spray om de huid te beschermen. 
Deze spray houdt de huid van de dieren in optimale 
conditie. Het is gebaseerd op gemicroniseerde koper- en 
zinkchelaten (organische vorm) die zeer snel worden 
opgenomen door de huid. MicroDerm draagt bij aan 
herstel van mortellaro 
aan de klauwen en heeft 
tevens een positief 
effect op uiersmet bij 
regelmatig en langdurig 
gebruik. De spray is 
geschikt voor runderen, 
varkens, paarden en 
schapen.

CID LINES Kenofix wondspray/
klauwspray | 300ml

art. nr. 110312
Voor € 15,37 
Koop 6 vanaf € 14,60

Kenofix van Cid Lines is een verzorgende spray voor alle 
diersoorten. Het unieke aan deze spray is dat het zorgt 
voor een tweede huid. Deze laag geeft een langdurige 
bescherming aan de wond. Bacterien en infecties kunnen 
zo geen kans krijgen. De spray is dun en eenvoudig in 
gebruik, hierdoor dringt 
het snel in de huid. U 
kunt de waterafstotende 
spray ook gebruiken bij 
wonden op de klauwen. 
Kenofix dringt diep 
door, dus is zeer 
geschikt bij de 
behandeling van 
mortellaro of als antibijt 
middel bij varkens.

VITALstyle Klausan violetspray tbv 
hoef, klauw, navel |200ml

art. nr. 110316
Voor € 9,92 
Koop 12 vanaf € 9,42

Klausan violetspray van VITALstyle is een 
verzorgingsproduct dat wordt toegepast bij 
klauwverzorging (mortellaro), navelverzorging en 
verzorging na het onthoornen. Door de unieke 
samenstelling hecht Klausan uitstekend en zorgt het voor 
een goed herstel van de 
huid. Klausan 
beschermt de klauw 
tegen invloeden van 
buitenaf en is vrij van 
schadelijke stoffen zoals 
zware metalen en 
antibiotica. Het is een 
dunne vloeistof 
waardoor het eenvoudig 
in alle naden van de 
klauw komt.

Klauwsprays
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Klauw Verbandwatten 10cm 
| 100gram | 50% katoen/50% 

viscose
Kunnen worden gebruikt bij wonden 
aan de klauw, gemaakt van 50% 
katoen en 50% viscose.

art. nr. 110363

Voor € 2,87
Koop 10 vanaf € 2,71

Noba gaaskompressen 
10x10 | 8-laags | onsteriel | 

100stuks
De vochtabsorberende kompressen 
zorgen voor een uitstekende 
bescherming en afdekking van de 
wond en/of klauw.

art. nr. 110364

Voor € 8,51
Koop 10 vanaf € 8,02

DHC Wound Pads tbv klauw | 
12 stuks

Absorberende wond pads die u kunt 
aanbrengen ter bescherming van de 
wond en/of klauw.

art. nr. 110365

Voor € 6,79
Koop 5 vanaf € 6,40

Klauwzak 33x27cm | 
versterkt canvas

Een klauwzak is ideaal wanneer uw 
koe in een zalf of oplossing zoals 
Biotex/soda moet lopen.

art. nr. 110368

Voor € 16,16
Koop 5 vanaf € 15,24

Bovivet Klauwsok/
hoefbandage | XL | 10 stuks

De kant- en klare elastische klauwsok 
voor uw rundvee. Houdt de klauw 
schoon en droog.

art. nr. 110371

Voor € 30,83
Koop 2 vanaf € 28,83

Kromberg Klauwtape met 
teer | zwart | 4.5cm | 25mtr

Zelfklevend verband om 
verwondingen te beschermen en het 
genezingsproces te bevorderen.

art. nr. 1110330

Voor € 11,81

Verbandwatten en tape
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H3 Care Paste | klauwgel | 
pot | incl. kwast | 300ml

Heeft een sterke hechting aan de 
klauw, bevat o.a. koper, zink en 
organische zuren.

art. nr. 137002025

Voor € 19,00

Blockit Klauwtape | groen | 
10cm | 12 stuks

Biedt bescherming bij verwondingen, 
hecht goed aan de klauw en 
bevordert het genezingsproces.

art. nr. 1110326

Voor € 18,81

Blockit model 21 | 
verwijderen klauwtape | 

95cm
Geschikt voor het veilig, eenvoudig en 
snel verwijderen van klauwtape, 
bandages en verband.

art. nr. 1110531

Voor € 30,35

Intracare WrapAway | 
verwijderen klauwtape | 

steel 120cm
Met de Intracare WrapAway 
verwijdert u klauwtape op een snelle, 
gemakkelijke en veilige manier.

art. nr. 111047

Voor € 35,84

Kruuse Hoof-Gel | klauwgel | 
tube | 500ml

Desinfecterende klauwgel, dient ter 
behandeling van Mortellaro en 
stinkpoot (dermatitis).

art. nr. 137002302

Voor € 24,63

Klauwtape | groen | 10cm | 
10 stuks

Doordat de tape elastisch en 
zelfklevend is, is deze eenvoudig aan 
te brengen en blijft het goed zitten.

art. nr. 152100690

Voor € 15,89

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

art. nr. 137002026

1 liter vanaf  € 50,00

Intra Hoof-fit Klauwgel | incl. 
kwast | 330ml

Geconcentreerde 
klauwverzorgingsgel,  eenvoudig aan 
te brengen met een kwast op een 
schone klauw.

art. nr. 111046

Voor € 23,62
Koop 6 vanaf € 22,30

Intracare Hoof-fit Klauwtape 
| groen | 10cm | 12 stuks

De groene hoeftape werkt 
beschermend en hecht zich 
uitstekend op de juiste plek. Plakt niet 
aan de huid of haren.

art. nr. 111044

Voor € 22,05
Koop 2 vanaf € 17,95

Intracare Hoof-fit Klauwtape 
| rood | 10cm | 12 stuks

De rode hoeftape werkt beschermend 
en hecht zich uitstekend op de juiste 
plek. Plakt niet aan de huid of haren.

art. nr. 111045

Voor € 24,13
Koop 2 vanaf € 19,64

Klauwgels & klauwtape
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Waarom producten van Intracare?

Klauwgel & klauwtape
De Hoof-fit klauwgel van Intracare bevat een erg sterk 
hechtmiddel waardoor de gel lang in contact blijft met 
de infectie. Hiernaast heeft deze gel een zeer effectieve 
desinfecterende werking. Deze gel is speciaal ontwikkeld 
om bij te dragen aan de verzorging van klauwproblemen 
zoals bijvoorbeeld: Mortellaro, zoolzweren, stinkpoot 
en tyloom. Indien het probleem in een ernstigere vorm 
voorkomt, kan het intapen van de klauw het herstel 
bevorderen. Deze tape dient na maximaal 3 dagen weer 
verwijderd te worden. 

Voetbadmiddelen & eigenschappen
Voor in het voetbad hebben wij 3 verschillende 
middelen: Clean & Control, Bath en Eco-Bath. De Clean 
& Control werkt zeer effectief tegen micro-organismen 
welke klauwproblemen veroorzaken. Het middel dringt 
diep in de huid rondom de klauwen door en heeft een 
lange contacttijd. Hoof-fit bath is goed te gebruiken 
in combinatie met de Clean & Control. De Bath is erg 
verzorgend en helpt om de klauwen in goede conditie 
te houden. Intra Eco-Bath is het veilige en duurzame 
alternatief om klauwproblemen te lijf te gaan. Dit 
middel zorgt voor een goede klauwconditie en heeft een 
optimale hechting. Daarnaast past dit middel binnen de 
richtlijnen van de organische landbouw! 

Spraymiddelen & eigenschappen

Middelen die geschikt zijn voor een lagedrukspuit
Intra Hoof-fit Liquid en Intra Hoof-fit Spray zijn beide 
geschikt om te gebruiken in een lagedrukspuit. Het 
verschil tussen beide middelen is dat de Liquid variant 
nog aangemengd moet worden met water, terwijl de 
Spray direct klaar is voor gebruik.

Hoof-fit Liquid is zowel geschikt om in te zetten voor 
een optimale klauwgezondheid bij koeien maar ook 
bij schapen. Het heeft een zeer effectieve werking en 
sterke hechting aan de klauw. De Hoof-fit Spray heeft 
een unieke structuur die ervoor zorgt dat actieve 
bestanddelen homogeen in de oplossing blijven. Ook 
bij vochtige klauwen is de hechting van de spray aan de 
klauwhuid erg sterk. 

Geschikte middelen voor de sprayinstallatie van de 
melkrobot
Er zijn verschillende soorten spraysystemen in de 
melkrobot. De ene heeft een systeem dat enkel het 
middel aan kan zuigen en vervolgens aanbrengt op 
de klauwen. Maar een andere melkrobot mengt het 
middel eerst met water voordat het op de klauw wordt 
aangebracht. Omdat de spraysystemen verschillend 
zijn, is het belangrijk om het juiste middel te kiezen. Intra 
Hoof-fit robot is een middel wat gebruikt kan worden 
bij automatische spraysystemen die onverdund kunnen 
sprayen. Het heeft een goede hechting, helpt de klauwen 
in een goede conditie te houden en kan een afstand van 
spray nozzle tot klauw van 100 cm overbruggen. 

De Intra producten zijn allemaal formaline vrij, waardoor ze niet gevaarlijk zijn voor mens en dier. 
Hiernaast zijn alle producten gemaakt op basis van chelaten. Deze zorgen ervoor dat de mineralen 
in de oplossing actiever en stabieler worden en dat het product onschadelijk is. De Intra middelen 
zijn erg effectief tegen micro- organismen die klauwproblemen veroorzaken. De meeste producten 
zijn hiernaast ook nog erg verzorgend voor de klauwen. Ieder product heeft zijn eigen specifieke 
eigenschappen en gebruiksaanwijzing. Zo zijn er producten voor in het voetbad, maar ook voor in de 
sprayinstallatie van de melkrobot. 

Intra Care
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Een organische (voet)badoplossing die helpt u om 
de klauwen van uw koeien in goede conditie te 
houden. Het veilige, duurzame en formalinevrije 
voetbadmiddel zorgt ervoor dat klauwproblemen 
worden voorkomen. Het heeft een optimale hechting 
aan de klauw, werkt door tot diep in de huid en 
is verzorgend voor de huid rondom de klauw. De 
hoeven krijgen een frisse groene kleur, waardoor het 
gemakkelijk te controleren is welke koeien het bad 
gepasseerd zijn. Wordt geleverd met 4 test-strips, 
waarmee u kunt testen of de concentratie in het 
voetbad nog voldoet. 

NIEUW: Intra Eco Bath

Formaline DES-F 37% | UN 
16059 | 20kg

Draagt bij aan een betere 
klauwgezondheid. Doodt bacterien en 
werkt preventief tegen 
tussenklauwontsteking.

art. nr. 110540

Voor € 28,37
Koop 28 vanaf € 22,70

Vital Concept Pedivit | 
voetbadmiddel | 24kg

Zorgt voor een goede desinfectie van 
klauwen en draagt bij aan de 
hardheid van de klauw.

art. nr. 137002024

Voor € 65,60

Intra Hoof-fit Clean & 
Control | voetbadmiddel | 20 

liter
Desinfectiemiddel speciaal ontwikkeld 
voor voetbaden van melkvee, zonder 
formaline.

art. nr. 111040

Voor € 60,26
Koop 4 vanaf € 55,51

H3 Care Aqua | 
voetbadmiddel | 20 liter

Een uitstekend voetbadmiddel en 
tevens de alternatieve oplossing voor 
formaline en kopersulfaat.

art. nr. 137002027

Voor € 100,40

Intra Eco-Bath | 
voetbadmiddel | 20 liter

Veilig, duurzaam en formalinevrij 
voetbadmiddel en heeft een sterke 
hechting aan de klauw.

art. nr. 1110419

Voor € 90,41
Koop 4 vanaf € 83,95

Intra Hoof-fit Bath | 
voetbadmiddel | 20 liter

Intra Hoof-fit Bath is een 
milieuvriendelijk voetbadmiddel en 
heeft een sterke hechting aan de 
klauw.

art. nr. 111042

Voor € 157,44
Koop 4 vanaf € 146,20

Voetbadmiddelen
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Intra Hoof-fit Liquid | 
klauwbehandelingsspray | 5 liter

De Hoof-fit Liquid van Intracare is een spraymiddel die 
bijdraagt aan een optimale conditie van de klauwen van uw 
koeien en schapen. Het middel is zowel geschikt om te 
gebruiken bij individuele toepassingen als om in te zetten 
bij koppelbehandelingen. Hoof-fit Liquid heeft een zeer 
effectieve werking en is 
verzorgend voor de huid, 
doordat het Aloe Vera 
bevat. Hoof-fit liquid dient 
te worden aangemengd 
met koud water. Hierdoor 
is dit product alleen te 
gebruiken in een 
lagedrukspuit.

art. nr. 111020
Voor € 91,88

H3 Care Spray | 
klauwbehandelingsspray | 5L

Met H3 Care Spray heeft u een zeer goede klauwspray die u 
zowel in het voetbad als in een drukspuit kunt gebruiken. 
Deze klauwspray kunt u inzetten bij zool- en 
straalaandoeningen zoals bijvoorbeeld 
tussenklauwontsteking, stinkpoot en Mortellaro. Het 
middel is samengesteld uit 
o.a. koper en zink. Koper 
heeft antibacteriele 
eigenschappen en zorgt 
voor hardheid van de 
hoorn. Zink heeft een 
helende kracht. Daarnaast 
zorgt de H3 Care Spray 
klauwbehandelingsspray 
voor een sterke hechting 
aan de klauw.

art. nr. 137002028
Voor € 70,38

Intra Hoof-fit Robot | hoefspray | 20 
liter

De Intra Hoof-fit robot bevat verschillende ingredienten die 
speciaal zijn ontwikkeld om bij te dragen aan een goede 
klauwgezondheid. Het heeft een goede hechting, zowel op 
droge als natte klauwen. En het is zo ontwikkeld om de 
afstand van spray nozzle tot hoef van 50-100 cm te kunnen 
overbruggen in de 
melkrobot. Dit product is 
te gebruiken bij 
automatische spray 
systemen die onverdund 
kunnen sprayen. Intra 
Hoof-fit Robot bevat geen 
formaline, zuren of 
antibiotica en het is koe- en 
gebruikersvriendelijk.

art. nr. 1110415
Voor € 153,76

Intra Hoof-fit Spray | kant en klaar | 
10 liter

De Intra Hoof- fit Spray is een kant- en- klaar spraymiddel 
die de klauwen optimaal verzorgt en die helpt bij het 
voorkomen van kreupelheid. De hechting aan de klauwhuid 
is erg sterk, zelfs bij vochtige klauwen. De spray heeft een 
unieke structuur wat ervoor zorgt dat actieve bestanddelen 
homogeen in de oplossing 
blijven. Deze spray kan met 
behulp van 
lagedrukspuiten vers op 
iedere klauw worden 
aangebracht. De spray is 
zowel te gebruiken bij 
individuele toepassingen 
als bij 
koppelbehandelingen.

art. nr. 1110411
Voor € 99,60

K L A U W V E R Z O R G I N G K L A U W V E R Z O R G I N G

art. nr. 111022
10 liter vanaf  € 109,14

art. nr. 137002029
10 liter vanaf  € 112,00

art. nr. 1110416
200 liter vanaf  € 823,13

art. nr. 1110412
20 liter vanaf  € 119,74

Klauwsprays - koppelbehandeling
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Septicare Klauwdesinfectiemat | 
180x90x10 cm | 120-160 liter

art. nr. 137016411
Voor € 190,30

De Septicare klauwdesinfectiemat is speciaal ontworpen 
voor het behandelen van de gehele klauw. Het is een 
schuimmat die werkt als een spons. Dankzij de afmeting 
van 180x90x10 cm en het spons-effect wordt de gehele 
klauw van de koe behandeld. U kunt de mat op een 
gewenste plek leggen, 
maar ook in uw vaste 
voetbad. De mat heeft 
een capaciteit van 
120-160 liter en het is 
gewenst om het middel 
te vervangen nadat er 
80 koeien zijn 
gepasseerd. Na gebruik 
kunt u de mat 
ophangen en eenvoudig 
schoonspuiten met 
water.

Suevia voetbad koeien KB200 | 
200 x 90 x 15 cm | 200 liter

art. nr. 140145
Voor € 224,77

De Suevia ontsmettingsbak of voetbad is geschikt voor 
rundvee, schapen en geiten en heeft een inhoud van 200 
liter (200 x 90 x 15 cm). Het bad is gemaakt van 
hoogwaardig polyethyleen en is hierdoor slagvast en 
chemicalien bestendig. De bodem van het bad heeft een 
honingraat profiel. Dit 
profiel heeft een antislip 
werking en het zorgt 
ervoor dat de klauwen 
worden open gedrukt. 
Hierdoor komt de 
spleet tussen de 
klauwen open te staan, 
waardoor het voetbad 
middel goed kan 
doordringen.

Vital Concept Biotinal | 
ondersteunt hardheid klauw | 

25kg

art. nr. 112102510
Voor € 57,50

Vital Concept Biotinal is een mineraal in poedervorm en is 
zeer rijk aan de vitamine Biotine.  Biotine, ook wel bekend 
als vitamine H of B8, is essentieel voor de gezondheid van 
de klauwen. Van nature is dit aanwezig in de koe, maar bij 
bijvoorbeeld hoogproductieve koeien kan hier een tekort 
aan zijn. Door dit tekort 
aan te vullen zal het een 
positief effect hebben 
op de hardheid en de 
kwaliteit van de 
klauwen.

K L A U W V E R Z O R G I N G

Topro Bolus Hoof | 
klauwgezondheid | 12 stuks

art. nr. 110335
Voor € 90,09 
Koop 5 vanaf € 83,66

Met behulp van de Topro HoofTop bolus ondersteunt u de 
regeneratie van de klauwen/hoeven en het vel. Het is een 
aanvullend diervoeder voor rundvee en melkvee vanaf 250 
kg. Dankzij de toevoeging van o.a. zink, vitamine E en 
biotine draagt de bolus bij aan klauwvorming en de 
productie van keratine. 
Keratine is een 
eiwitcomplex en draagt 
bij aan de 
klauwkwaliteit. De bolus 
heeft een langdurige 
werking van 70 dagen, 
doordat 
sporenelementen en 
vitamines langzaam 
worden vrijgegeven.

Voetbaden en bolussen
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