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VINK Kopheffer voor Koeien
Met de VINK Kopsteun voor Koeien kan men de kop van een koe opheffen en vastzetten. Lastige
behandelingen zoals het toedienen van medicijnen of het aanbrengen van oormerken kunnen dan
gemakkelijk plaatsvinden door één persoon.
De Kopsteun is geconstrueerd van buizen en een gebogen plaat en wordt gebruikt in combinatie met
een zelfsluitend voerhek. Hoe vaker een koe behandeld moet worden des te lastiger de koe wordt,
maar met dit apparaat is de behandeling gemakkelijk uit te voeren. Voor het toedienen van
medicamenten heeft men beide handen vrij en is er geen gevaar voor mens of dier.
Veiligheidsvoorschriften:
Het apparaat mag alleen door vaktechnisch geschoolde personen worden gebruikt. Het apparaat is
ontwikkeld voor behandeling van melkkoeien en dient alleen voor deze dieren te worden gebruikt.
Monteren:
Schroef de steun vast in het frame zoals op de tekening is aangegeven, eerst de gewone moer,
daarna de borgmoer. De eerste moer zodanig aandraaien dat het
scharnieren van de kopsteun in het frame mogelijk blijft. Monteer de ketting met schroef (5) aan het
frame (3). Plaats alle omsteek doppen (2) op de buis uiteinden van het frame en steun
Gebruiksaanwijzing:
Zet de koe vast in het zelfsluitend voerhek. Plaats het U-vormige frame van onder naar boven, onder
de hals van het dier. Als het dier niet meewerkt dan met zachte aandrang aanhouden tot het dier
toegeeft. Hang het apparaat met de twee haken (1) over de bovenste buis van het voerhek. Hef met
de steun (4) de kop van de koe in de gewenste positie en zet de steun vast met de ketting(7).

tekeningnummers:
1. Voerhekfixatie
2. Omsteekdop 27 mm
3. Basisframe
4. Kopsteun
5. Bevestiging ketting
6. Bevestiging kopsteun-basisframe
7. Ketting
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