Szczęśliwe
krowy
mają
zdrowe
racice!

POSKROMY DO
KOREKCJI RACIC
KVK Hydra Klov jest nowoczesną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń do pielęgnacji racic. Firma
założona została w 1969 roku przez Karla Viktora Kornerup,
który był w pełni wykwalifikowanym korektorem racic, kształconym w Royal Danish Veterinary and Agricultural College.
Od tamtego czasu jego poskrom był cały czas udoskonalany,
dzięki czemu nasze obecne produkty są bardzo efektywne i
hydraulicznie dopasowane. Klienci KVK są zapewniani o korzyściach, które wynikają z ponad 40 letniej pracy nad poskromami. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby sprostać
wysokim wymaganiom naszych klientów.
Karl Viktor Kornerup zmarł w 2007 roku. Od tamtego czasu
firma KVK Hydra Klov była zarządzana przez Palle Fjord
Thomsen aż do roku 2009, kiedy KVK stała się częścią Grupy
Granly. Decyzja o przyłączeniu się do grupy została podjęta,
aby zapewnić firmie możliwość sprostania stale wzrastającym
wymogom dotyczącym projektowania i tworzenia sprzętu do
korekcji racic.
KVK kontynuuje rozwój produktów i akcesoriów oraz gwarantuje dostawę na czas do dowolnego miejsca na świecie. Obecnie
bardzo dużo produktów firmy KVK używanych jest na rynkach
międzynarodowych, od północnej Norwegii i Islandii przez
Arabię Saudyjską i Dubaj, aż po Kanadę i Japonię. KVK ściśle
współpracuje z firmą Granly Steel A/S, która słynie z bardzo
wysokiej jakości produktów oraz precyzyjnej dostawy.
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Esbjerg

OPTYMALNA PRACA
Poskromy firmy KVK zapewniają optymalną postawę dla korektorów
podczas wykonywanej pracy oraz minimum dyskomfortu dla zwierząt.
Zapewniają krowom prawidłową postawę na wszystkich czterech nogach
oraz zabezpieczają przed uszkodzeniem tkanek. Zwierzęta z prawidłowo
wykonywanymi zabiegami korekcji racic są zdrowe i silne. Krowia racica
rośnie ok 0,5 cm miesięcznie. Aby zapewnić zdrowe racice należy
regularnie sprawdzać je oraz dokonywać korekcji tak często, aby
zapewnić optymalny komfort i wydajność.
Poskromy KVK są najlepszym możliwym sprzętem dla
profesjonalnych korektorów racic. Są również najlepiej
sprzedającymi się poskromami na rynku.
Konstrukcja poskromów KVK jest sprawdzona i przetestowana.
Urządzenie jest łatwe w użyciu i gwarantuje prawidłową
postawę przy pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla
hodowców aby rozwiązywać codzienne problemy
pojawiające się w stadzie. Współpracując z profesjonalnym
korektorem racic, wspólnie troszczą się o stado,
pielęgnują racice i rozwiązują napotkane problemy.
Prawidłowa korekcja racic zapewnia zdrowie oraz
optymalną produkcję.
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POSKROM DO KOREKCJI RACIC
model 800-1

Model 800-1 jest idealny do ciężkiej
pracy dzięki pełnemu hydraulicznemu
sterowaniu.
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KVK.DK
MODEL 800-1
Poskrom 800-1 jest naszym najlepszym modelem. Poza zaletami jakie posiadają
modele 650-SP, ten oferuje pełne sterowanie hydrauliczne.
Wszystkie opcje hydraulicznie sterowane:









przednia wciągarka
przednia brama
tylna brama
pasy brzuszne
podnoszenie/opuszczanie poskromu
4 wciągarki dla każdej z nóg
podnóżki pod racice
góra/dół
prawo/lewo

Jest to idealne rozwiązanie. Model wychodzi naprzeciw
najwyższym standardom szybkiej i efektywnej pracy.
Przystosowany jest dla zwierząt o wadze od 200 do 900 kg.
Zaprojektowany tak, aby zapewnić zwierzętom komfort
podczas zabiegu korekcji. Wszystkie funkcje hydrauliczne
mają na celu wyeliminować ryzyko wyrządzenia krzywdy
zwierzętom.

MODEL 800-1
DANE TECHNICZNE
Długość x szerokość 275 x 145 cm
Wysokość 195 cm
Wysokość po podniesieniu 247 cm

NISKI POZIOM HAŁASU
Nasze produkty zaprojektowano tak, aby

Wysokość na kołach 105-218 cm
Wejście ( szer. x wys.) 84 x 165 cm

zminimalizować hałas do minimum (max. 64dB

Waga 1120 kg

w normalnych warunkach pracy). Są trwałe,

Silnik 5.5 kW

wyjątkowo wytrzymałe i wymagają minimalnej
konserwacji. Zapewniają optymalną postawę
pracy dzięki możliwości dostosowania
wysokości poskromu. Po każdej stronie
poskromu zainstalowane zostały również
wydajne lampy robocze.
5

POSKROM DO KOREKCJI RACIC
model 650-SP3

Najnowszy model w serii 650-SP rozwinięty
dla profesjonalnych korektorów racic oraz dla
dużych farm
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MODEL 650-SP3
Model 650-SP3 jest produkowany z myślą o profesjonalnych korektorach
racic, którzy chcieliby dostać te same funkcje jakie oferuje model 800-1,
ale przy zachowaniu mniejszej wagi. Model jest również dedykowany
na duże farmy aby zapewnić możliwość przeprowadzenia leczenia
zapobiegawczego.
Poniższe funkcje są w pełni hydrauliczne:








przednia brama
tylna brama
pasy brzuszne
podnoszenie/opuszczanie poskromu
4 wciągarki dla każdej z nóg
podnóżki pod racice
góra/dół
prawo/lewo

Idealne rozwiązanie spełniające najwyższe standardy
do szybkiego i skutecznego leczenia. 650-SP3

MODEL 650-SP3
DANE TECHNICZNE
Długość x szerokość 220 x 145 cm

zaprojektowano tak, aby zapewnić najlepszy i

Wysokość 190 cm

optymalny komfort podczas zabiegu korekcji.

Wysokość po podniesieniu 240 cm

Hydruliczne funkcje zostały zmodernizowane tak,
aby wyeliminować ryzyko zranienia zwierzęcia.

Wysokość na kołach 197 - 210 cm
Wejście 84 x 165 cm
Waga 930 kg
Silnik 3,0 kW

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Model 650-SP3 nie posiada mechanicznych
hamulców jako standardowe wyposażenie,
ale mogą być one dodane za dodatkową
opłatą.
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POSKROM DO KOREKCJI RACIC
model 650-SP2

Model 650-SP2 został opracowany z myślą o
niskim poziomie hałasu i niewielkim zapotrzebowaniu na konserwacje. Idealne rozwiązanie
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiej i
efektywnej pracy.

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE
hydrauliczne
podnóżki, tył
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DODATKOWE
WYPOSAŻENIE
hydrauliczna przednia
brama

KVK.DK

MODEL 650-SP2
Model skierowany dla średnich i dużych farm w celu zapewnienia
efektywnej i ergonomicznej pracy przy niewielkim zapotrzebowaniu
na konserwację.

 hydrauliczne pasy brzuszne
 hydrauliczne podnoszenie podskromu
	funkcje hyrauliczne zaprojektowane tak, aby wyeliminować
ryzyko zranienia zwierzęcia

 galwanizowana rama
	efektywne źródła światła we wszystkich miejscach
pracy



hydrauliczna wciągarka dla 4 nóg

MODEL 650-SP2
DANE TECHNICZNE
Długość x szerokość 20 x 145 cm
Wysokość 190 cm
Wysokość po podniesieniu 230 cm
Wysokość na kołach 197 - 210 cm

DODATKOWE OPCJE

 hydraulicznie sterowana przednia brama
	hamulec uniemożliwiający zsunięcie się

Wejście (szer. x wys.) 84 x 165 cm
Waga 650 kg
Silnik 2,2 kW

podniesionej nogi

	wciągarka umożliwiająca wprowadzenie
krowy do poskromu



podnóżki pod racice
góra/dół
prawo/lewo
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POSKROM DO KOREKCJI RACIC
model 650-SP1

Model 650-SP1 to idealne rozwiązanie dla
średnich farm posiadających od 50 do
200 krów.
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KVK.DK

MODEL 650-SP1
DANE TECHNICZNE
Długość x szerokość 225 x 145 cm
Wysokość 205 cm
Wysokość po podniesieniu 245 cm

MODEL 650-SP1

 efektywne i ergonomiczne zabezpieczenie racic
 prosty w użyciu
 solidna i niezawodna konstrukcja
 galwanizowana rama
	efektywne źródła światła we wszystkich

Wysokość na kołach 210 cm
Wejście (szer. x wys.) 80 x 160 cm
Waga 610 kg
Silnik 1,1 kW

miejscach pracy

	elektryczna możliwość podniesienia
poskromu
11

POSKROM DO KOREKCJI RACIC
model 650-SP0

Model 650-SP0 to idealne
rozwiązanie dla hodowców,
którzy chcą dbać o swoje
stado samodzielnie
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KVK.DK

MODEL 650-SP0
Model 650-SP0 to proste i wytrzymałe urządzenie
do korekcji racic. Wyposażone w silny elektryczny
silnik do podnoszenia pasów brzusznych oraz
samoblokujące się uchwyty do mocowania nóg.
650-SP0 można samodzielnie dostosować do 5
różnych pozycji roboczych.

MODEL 650-SP0
DANE TECHNICZNE
Długość x szerokość 225 x 145 cm
Wysokość 190 cm
Wysokość po podniesieniu 215 cm
Wysokość na kołach 197 - 210 cm
Wejście ( szer. x wys.) 84 x 165 cm
Waga 500 kg
Silnik 1,1 kW

	efektywne i ergonomiczne zabezpieczenie
racic





prosty w użyciu
solidna i niezawodna konstrukcja
galwanizowana rama
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WYGRODZENIE
model 500-0/1

Model 500 jest dobrym rozwiązaniem do
efektywnej pracy, na którym można polegać
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MODEL 500-0
DANE TECHNICZNE
WYMIARY PODCZAS TRANSPORTU
długość 205 cm
szerokość 110 cm
wysokość 195 cm
WYMIARY W UŻYCIU
długość bram 400 cm
długość śluzy 250 cm

MODEL 500-0

waga 500 kg

Model 500 to wydajne rozwiązanie z zintegrowanymi
kołami oraz kompaktowymi wymiarami. Model 500 oferuje
rozwiązanie “wszystko w jednym” dzięki 4 aluminiowym
bramom i przestrzeni oczekującej dla krów, aby
zapewnić gładko posuwającą się pracę.

MODEL 500-1
DANE TECHNICZNE
WYMIARY PODCZAS TRANSPORTU
długość 205 cm

	Wyposażony w ręczną pompę do podnoszenia

szerokość 110 cm

wygrodzenia na koła oraz hak do załadunku i

wysokość 195 cm

wyładunku wygrodzenia.
WYMIARY W UŻYCIU
długość bram 400 cm

MODEL 500-1

długość śluzy 250 cm

	Elektryczny/hydrauliczny podnośnik do

waga 500 kg

umieszczania wygrodzenia na kołach

pompa 0,75 kW

oraz do załadunku i wyładunku przy
użyciu przedniej wciągarki
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WYGRODZENIE
model 200-2 “kompakt”

Model 200-2 ”Kompakt” jest najbardziej
kompaktowym rozwiązaniem do sprawnej
pracy.
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MODEL 200-2 KOMPAKT
Model 200-2 “Kompakt” składa się z 4
aluminiowych bram o niewielkiej wadze.
Jest składany, dzięki czemu łatwy jest do
rozłożenia i złożenia w każdej sytuacji.
17

WYGRODZENIE
model 200-0/1
MODEL 200-0



Idealne uzupełnienie dla poskromów KVK. Załadunek i wyładunek jest bardzo prosty. Zwierzęta są bezpieczne. Idealne
rozwiązanie dla jednej osoby do zebrania zwierząt.

MODEL 200-1



Idealne rozwiązanie, które jest połączeniem modelu 200-0 i modelu 500. Wygrodzenie jest odpowiednie dla dużych
jak i małych farm.
Model 200-1. Najbardziej elastyczne rozwiązanie
dostosowane do indywidualnych wymagań.

Model 200-0. Dobre rozwiązanie dla hodowców.

MODEL 200-0
DANE TECHNICZNE
WYMIARY W UŻYCIU
długość 250 cm
szerokość 85 cm
wysokość 188 cm
waga 95 kg

MODEL 200-1
DANE TECHNICZNE
WYMIARY W UŻYCIU
długość bram 350 cm
długość śluzy 250 cm
waga 195 kg
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TRANSPORT

WÓZEK DO TRANSPORTU
Oferujemy Państwu wózek spalinowy do transportu, który sprawia, że
przemieszczanie poskromu jest bardzo łatwe.
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Grupa Granly to rodzina wysoce wyspecjalizowanych firm,
silnie skupionych na zaoferowaniu jak najwyższego
standardu obsługi klienta.

KVK Hydra Klov

ZAMÓWIENIA
POPRZEZ SKLEP ONLINE

Oferujemy kompletny asortyment części zamiennych do
poskromów KVK. Wszystkie części mamy na miejscu i
mogą być dostarczone do Państwa z dnia na dzień!

misena.dk

Morsøgade 3
DK-6700 Esbjerg
Tel. (+45) 75 36 8 1 87
Fax (+45) 75 36 80 25
kvk@kvk.dk
www.kvk.dk

