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Quick-S &
Streamline Swing-over

De Fullwood Streamline Swing-over:
- hier komt de Fullwood Streampulse techniek optimaal tot zijn recht 
  (maximale kolomvorming)
- arm van RVS, optimale loop van de melkslangen, 
  geen dip in de melkslang
- automatische opstart afname
- doordacht concept
- strak en zeer overzichtelijk
- standherkenning leverbaar
- RVS melkontvangst 
- leverbaar met afname, melkgift indicatie en melkmeting
- hoogste capaciteit per melkstel
- alle materiaal boven gemonteerd, schoon en droog
- vrije ruimte voor voorbehandeling, melkstel hangt niet in de weg
- goede melkersroutine
- de Streamline is ook leverbaar op de overige gradenstallen

Alle materialen strak boven in de put gemonteerd.

Arm (RVS) voor optimale slanggeleiding.

Doordacht en strak.

De stal is ook voerend te leveren.

Vrije ruimte voor voorbehandeling.



Snel vullen melkstal Constructie

Montage melkmachine naar keuze

Keerbuis

Snel wisselen van de koeien

Positioneringshekjes

• koeien komen de melkstal snel binnen en staan direct op de juiste plaats door de 
  positioneringshekjes
• koeien kunnen elkaar bij binnenkomst niet voorbij lopen
• daardoor beter geschikt voor doorloopherkenning
• vaarzen lopen eenvoudig mee of kunnen eenvoudig de melkstal in worden gedreven

• zij-aan-zij uitvoering, veilig voor melker, 
  korte looplijnen
• vrijdragend, veilig voor melker
• vrijdragend, eenvoudig schoon te houden
• vrijdragend, optimaal overzicht
• zwaar en degelijk ijzerwerk, 
  lange levensduur en lage kosten
• uitgangshek zowel scharnierend als 
  draaiend leverbaar
• zowel voerend als niet voerend leverbaar
• door constructie en functionaliteit zeer 
  aantrekkelijk in prijs/prestatie
• leverbaar met schuifhek of deltahek bij de inloop

De keerbuis kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.

• voor het uitlopen kantelen de hekken omhoog
• koeien kunnen vlot uitlopen
• volledige breedte van de stal benut voor uitloop
• minder oppervlakte nodig dan bij een rapid exit stal
• door scharnierende hekken snel weer in uitgangspositie
• bij voerende stallen wordt voerbak afgesloten zodat koe niet blijft staan

• werken zonder veren
         - minder onderhoudskosten
         - stabiele werking
         - geen stilstand tijdens melken
• door de V-vorm een optimale koepositionering
• open constructie, geen druk op pens koe, hoog comfort (zie foto)
• dieren hebben door open constructie contact met elkaar 
  en staan rustiger
• door goede positionering van de koe en afloop van de 
  vloer is de bereikbaarheid van de uier optimaal

De Quick-S is de 90° uitvoering van onze gradenstallen

V-vorm

Degelijke
constructie.

Vrijdragend.

Materiaal in boom-
structuur, de materialen 
zitten bij deze uitvoering 
strak tegen de keerbuis 
gemonteerd.

Materiaal in bovenka-
binet, het materiaal is 
schoon en droog ge-
monteerd. De bedien-
panelen worden op 
ooghoogte gemonteerd 
en door de hoge plaat-
sing blijft het zicht op de 
koeien maximaal.

Materiaal in onderka-
binet, eco uitvoering,  
doordat de materialen 
beneden gemonteerd 
worden oogt de stal 
open en lopen alle slan-
gen naar beneden.  
Daardoor is het zicht op 
de koeien optimaal.

Materiaal in premium 
onderkabinet, deze biedt 
dezelfde voordelen als 
het eco kabinet.  
Het premium kabinet 
oogt luxer en is voor-
zien van inklapbare 
spoeljetters.

Links een foto van een keerbuis 
die helemaal open gelaten is. 
De open vlakken kunnen worden 
afgedicht met Lexaanplaat.Waar-
mee het zicht op de koeien gelijk is 
aan de open constructie. Rechts is 
de keerbuis voorzien van een RVS 
spatscherm. 
Deze is leverbaar met of zonder 
mestgoot. 
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