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De nieuwe GEA Ligboxafscheiding B3130 is een flexibele afscheiding die vanuit het dier ontwikkeld is. Geschikt 

voor ruime maatvoering en optimaal comfort waardoor het de ligtijd van koeien zal verlengen. De veelzijdigheid 

van deze ligbox zorgt voor een schone en veilige ligbox. Koeien kunnen door de flexibele schoftboomhouder niet 

blijven steken in de ligbox. 
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DOELGROEP 

Veehouders die willen investeren in koe comfort en onderschrijven dat dierwelzijn zich terugbetaald. 

 

FUNCTIE EN VOORDELEN 

De GEA Ligboxafscheiding B3130 is ontworpen om maximaal gebruik te maken van de aanwezige ruimte in de 

stal en om de natuurlijke bewegingen van de koe te ondersteunen. Daarnaast is het ontwerp erop gericht om 

het dierenwelzijn te verbeteren. 

 

Vrijheid bij het liggen en opstaan 

• Het grote kopgat aan de voorzijde van de ligbox zorgt ervoor dat de koe op een natuurlijke wijze kan 

gaan liggen en weer op kan staan.  

Flexibiliteit 

• De ligbox afscheidingen zijn in zowel verticale als horizontale richting flexibel, daardoor stoten de 

koeien zich minder aan de ligboxafscheiding en hebben koeien minder kans op beschadigingen. 

• De schoftboom heeft een verticale flexibiliteit van 30 centimeter. Dit voorkomt dat een koe klem komt te 

zitten of zich bezeerd.  

• De ligbox heeft geen gefixeerde horizontale buizen. In vergelijking met andere merken maakt dat deze 

ligbox uniek in zijn soort.  

Veiligheid 

• Het is bijna onmogelijk voor een koe om vast te komen zitten in deze ligbox. In het slechtste scenario 

kan de koe die onder de flexibele schoftboom door geraakt is zich omdraaien en de ligbox weer 

uitlopen.   

Geleiding 

• De B3130 begeleid de koe naar een optimale ligpositie 

• Deze optimale positie zorgt ervoor dat er minder mest in de ligbox terecht komt. Daardoor neemt het 

schoonmaken van de boxen minder tijd in beslag.  

• Bij het schoonmaken zijn er geen obstakels op de vloer waardoor het schoonmaken makkelijk gaat.  

Meerwaarde 

• De B3130 zorgt voor meer veiligheid, verbeterde diergezondheid, hogere productieve levensduur van 

de koe en een tijdsbesparing bij het schoonmaken van de boxen.  
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KENMERKEN            VOORDELEN 
 

Groot kopgat • Meer ruimte bij het gaan 

liggen of het opstaan 

• Bevorderd natuurlijke koe-

bewegingen 

 

Flexibele ligboxbeugel 

• Vermindering van 

kneuzingen en/of 

beschadigingen 

• Verlenging rust periodes 

• Verbeterd comfort 

 

Flexibele schoftboom 

• Verlaging van het risico 

dat koe klem komt te 

zitten, of zich bezeerd 

• Zorgt voor optimale dier-

veiligheid 

 

Begeleiding 

• Bevorderd optimale 

ligpositie 

• Minder mest in ligbox 

• Tijdbesparing bij 

schoonmaken ligbox 

Geen obstakels • Mogelijkheid tot leggen 

matras vanaf rol (geen 

obstakels) 

• Eenvoudig onderhoud 

 

COMPONENTS 

De GEA Ligboxafscheiding B3130 bestaat uit een ligbox met flexibele horizontale en verticale keringen, een 

groot kopgat aan de voorzijde en een flexibele verticale beweegbare schoftboom. 

 

Staander • Verzinkt stalen staander 2,5" met ankerbouten bevestigd, optie met 

coating 

 

Flexibele U-beugel 

 

• 63 mm Polypropyleenbeugel met versterkte verbindingsstukken en 
achterbeugel 

• Speciale T-klemmen, voorzien van GEA logo 

• Schoftboomhouder van Polypropyleen met glasvezelversterkt 

• Schoftboombuis van verzinkte buis a 1,5" van 6 meter lengte met 
flexibele koppelingen 

 

Kniekering 
• PVC Ø 160mm 

• Horizontaal verstelbaar 

Ligbedsysteem • Bij de ligbox B3130 past uitsluitend een ligbedsysteem dat de koe 
stabiliteit en comfort biedt. Wij adviseren om deze ligbox te 
gebruiken met een Durasoft-ligbedsysteem. Of voor optimaal 
comfort de Akwatopsoft combinatie van waterbed en PU-foam 
matras of een diepstrooiselligbed.  
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SPECIFICATIES EN VARIANTEN 

De ligbox kan zodanig gemonteerd worden dat het past bij grootte van de veestapel en bij de voorkeuren van 

de veehouder.   

 

Ligbox in combinatie met matras                                              Diepstrooisel ligbox 

                   

 

Flexibele 
ligboxbeugel 

Verstelbare schoftboomhouder 

Beweegbare schoftboom 
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SERVICES 

Het onderhoud aan de GEA B3130 is hetzelfde als voor de standaard ligboxen 

• Twee maand na de oplevering: opnieuw vastdraaien van de bevestigingen  

• Elke 6 maanden: opnieuw vastdraaien van de bevestigingen 

 

BESTELLING 

• Configuratie, offerte en order via Sales+ 

 

VERKOOPDOCUMENTATIE / HANDLEIDING 

• Installatiehandleiding 5510-9013-009  beschikbaar op Sales+ en geadealerinformatie.nl 

• Video B3130  Link: http://video.gea.com/gea-dairybarn-b3130 

 

 

 

GEA Nederland 

GEA Melkwinning & Stalinrichting  
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