
Staltechniek

Makes farm life better



Selectieboxen
Van autobelettering tot en met website, van verpakking tot en met concept. Boodschappen doen 
met je hersens. Aandacht vragen en herkenning oproepen, met doordachte vormgeving, 
aansprekende typografie en slim kleurgebruik. 

Texashek

Innovatief, onderhoudsvrij 
en degelijk texashek. 

3-weg 
selectiebox

Knikdeur in een korte 
opstelling zorgt voor een 
brede koe vriendelijke 
doorgang.

FeeCa® Procare is een speciaal reinigings- en ontsmettings-
middel, ontwikkeld voor de FeeCa® voor melkvee. FeeCa® 
Procare bevat geen formaline, antibiotica en zuren en werkt 
zeer effectief tegen micro-organismen die klauwproblemen 
veroorzaken. Het past perfect in het hygiëneprogramma 
van de hedendaagse melkveehouderij. FeeCa® Procare is 
een vriendelijk en verantwoord middel dat niet gevaarlijk is 
voor mens en dier.
 
FeeCa® Procare zorgt in combinatie met Intra Hoof-fit Bath 
voor de optimale preventieve hoefbehandeling. FeeCa® 
Procare zorgt er d.m.v. glutaaraldehyde en quaternaire 
ammoniumcomplex voor dat bacteriën geen kans krijgen 
om infecties te veroorzaken. Intra Hoof-fit Bath zorgt ervoor 
dat de klauwconditie optimaal blijft. Door het correcte 
doseringsschema toe te passen versterken deze producten 
elkaars werking.

De Rooij is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere  
vloeistoffen dan door De Rooij aanbevolen. 

Door middel van de ontwikkeling van innovatieve producten werkt  
de Rooij Staltechniek continu aan de verbetering van het welzijn van de koe.
Zo zijn de selectieboxen en afscheidingsdeuren uitgevoerd op basis van  
de nieuwste ontwerpen, waardoor de koe een nog meer vloeiende en  
koevriendelijke doorgang heeft.

Het nieuwste product op het gebied van klauwverzorging is de FeeCa®:  
een handige combinatie van een krachtvoerbox en voetbadbox, waarin de 
klauwen van de koe optimaal gereinigd en verzorgd worden. In combinatie 
met onderstaande vloeistoffen blijft de klauwconditie optimaal.

Innovatie en 
productontwikkeling

EXTRA VOORDELIG STARTERS-PAKKET*

Nu verkrijgbaar  op www.derooij.shop

FeeCa® Procare

•  Voor het reinigen  
en ontsmetten van  
de hoeven

•  Voor het voorkomen  
van nieuwe problemen

•  Optimale hechting aan  
de klauw

Intra Hoof-fit Bath

•  Zorgt voor een optimale 
conditie van de klauw

•  Verzorgende werking 
voor huid rondom  
de klauw

•  Optimale hechting aan  
de klauw

+

* 2x Topro Micro Derm
 2x Intra Hoof-fit Gel
 2x Intra Hoof-fit Tape
 2x kwast
 2x 20 ltr FeeCa® Procare
 1x 20 Intra Hoof-fit Bath



Kijk voor meer informatie op www.derooijstaltechniek.nl

CareWay

•Automatisch voetbad: 
vult, reinigt en doseert zelf. 

•Altijd klaar voor gebruik. 
•Bediening met één druk op de knop. 
•Klapt naar de zijkant als hij niet gebruikt wordt om  

vervuiling van voetbad te voorkomen. 

SprayOut 

•Meest simpele manier om uiers te sprayen. 
•Snelle behandelingsmethode.
•Laag verbruik, door middel van luchtverstuiving. 
•±10 ml. per behandeling. 
•Grote capaciteit ±250 koeien per uur. 
•Precieze spraying door sensortechniek.
•De box is plug and play.
•Vrijwel overal toepasbaar. 

Verzorgingsboxen Selectieboxen Afscheidingsdeuren  
en -poorten

FeeCa® 

De FeeCa® is een krachtvoerbox, waarin ook de klauwen van 
de koe gereinigd en verzorgd worden. De FeeCa® is bijna 
overal te plaatsen in de stal. Er is vrij koeverkeer mogelijk, 
doordat de koe een op haar afgestemde hoeveelheid  
krachtvoerbrokken toegediend krijgt.
 
In de FeeCa® wordt het voetbad automatisch gevuld met de 
juiste hoeveelheid water en reinigings- en ontsmettingsmiddel 
om zo de belangrijkste gebieden van de klauw te behandelen. 
Door de langere inwerktijd van de vloeistof is de werking 
effectiever. Verder wordt het voetbad automatisch ververst 
en aan het einde van de behandelingen schoongemaakt.

Texashek

Innovatief, onderhoudsvrij 
en degelijk texashek. 

Solide  
automatische 
optrekhekken

•Verschillende breedtes 
leverbaar. 

•Ook met doorgang in  
één richting mogelijk. 

•Ook met uitgebreide 
besturing leverbaar. 

•Leverbaar met afstands-
bediening. 

Lange 3-weg 
selectiebox

Zorgt ervoor dat de koe 
geen korte draai hoeft te 
maken. 

Nieuw type 
salondeuren

•Leverbaar met of  
zonder beugel.

•Koevriendelijker omdat de 
deuren 130º opendraaien! 

Selectieweg

Alle hekwerken zijn  
voorzien van nieuwe  
bevestigingsposten:  
beter verstelbaar en  
koevriendelijker.  
Zorgt voor minder  
klauwbeschadiging. 

Deze selectieweg is 
samengesteld uit Texashek, 
3-weg selectiebox en 
2-weg selectiebox.

Zie tabel voor alle 
mogelijke doorgangen.

Simpel dubbel 
éénrichtingshek

Eenvoudig te monteren  
tussen twee rijen ligboxen. 

Solide  
vrijhangend  
éénrichtingshek

Eenvoudig op maat aan  
te passen. 

3-weg  
selectiebox

Knikdeur in een korte 
opstelling zorgt voor een 
brede koevriendelijke  
doorgang.

2-weg  
selectiebox 

Zorgt voor een vloeiende 
doorgang. 

 Mogelijke doorgangen
 2-weg selectiebox  
 rechtsaf / rechtdoor 

 2-weg selectiebox  
 linksaf / rechtdoor 

 3-weg selectiebox 
 linksaf / rechtsaf / rechtdoor  

 2-weg selectiebox  
 45° uitgang of swingdeur 

 4-weg selectiebox  
 linksaf / rechtsaf / 45° uitgang of swingdeur  

 3-weg selectiebox 
 2x rechtsaf / rechtdoor  

 3-weg selectiebox 
 2x linksaf / rechtdoor    Kijk voor 

ons volledige 

assortiment op

WWW.DEROOIJ.SHOP

Diverse 

samenstellingen 

mogelijk!



T +31 (0) 416 31 29 09 www.derooijstaltechniek.nl

Montagematerialen 
Onderstaande producten zijn slechts een kleine selectie uit ons assortiment. Op www.derooij.shop 
kunt u alle montagematerialen makkelijk en snel bestellen.

Spijlhek

Roosteranker

Kapbeugels  
en klemmen

Kunststof dop

Standpaal

Diverse afmetingen verkrijgbaar

Kijk voor ons volledige assortiment opWWW.DEROOIJ.SHOP


