
 

Materiale:   1 mm rustfrit stål
Længde:   60-600 cm

FRATS, slagtesvin, polte - dobbeltkrybbe
Rumindhold pr. meter  49 liter
Højde    14,5 cm
Bredde øverst/nederst  49,7 cm / 20 cm

FRATS, slagtesvin, polte - enkeltkrybbe
Rumindhold pr. meter  24,5 liter
Højde    14,5 cm
Bredde øverst/nederst  24 cm / 7 cm

Smågrise - dobbeltkrybbe
Rumindhold pr. meter  38 liter
Højde    12 cm
Bredde øverst/nederst  43 cm / 20 cm

Smågrise - enkeltkrybbe
Rumindhold pr. meter  16 liter
Højde    12 cm
Bredde øverst/nederst  20 cm / 6 cm

Fremstillet i uforgængeligt rustfrit stål

Dyrevenlighed og hygiejne

Helt glat, indvendig overflade = minimal risiko for skader på 
dyrene og ophobning af foderrester

Lige velegnet til tør- som vådfodring

Minimalt foderspild: indad bukkede kanter

Nem rengøring: krybberne monteres fri af gulvet, så der kan 
spules under dem

RUSTFRI STÅLKRYBBER
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RUSTFRI STÅLKRYBBER
Fremstillet i uforgængeligt rustfrit stål. Kan anvendes til vådfodringsvæg.

RUSTFRI STÅLKRYBBER til alle typer bokse og INN-O-FLEX

Nr.
længde 0,6 - 6 m Betegnelse Rum-

indhold pr. m Højde Bredde 
øverst

Bredde 
nederst

96180 Til bokse med forværksrør 32,5 liter 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

96181 Til bokse med frontudgang 32,5 liter 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

• Uforgængelighed: 1 mm rustfrit stål

• Minimalt foderspild: indadbukkede kanter

• Hygiejne og dyrevenlighed: kanternes ombuk er udvendigt, så 
 overfladen er helt glat indvendigt. Hermed er risikoen for ophobning 
 af foderrester og skader på dyrene minimal

• Fleksibilitet: individuelt tilpassede længder fra 60 til 600 cm

• Billig montage: nem håndtering, da krybberne er lettere end beton

• Nem rengøring: krybberne monteres fri af gulvet, så der kan spules  
 under dem

RUSTFRI STÅLKRYBBER - lige velegnede til TØR- som VÅDFODRING i alle staldafsnit

FODBESLAG TIL KRYBBER
Nr. Betegnelse

31002 Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, smågrise

31000 Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, slagtesvin

31001 Fodbeslag, enkeltkrybbe, slagtesvin

31003 Fodbeslag, enkeltkrybbe, smågrise

30053 Adapter for støtteben 35 mm planke

RUSTFRI STÅLKRYBBER til INN-O-WALL 
Nr.

længde 
1 - 6 m

Betegnelse Rum-
indhold 

pr. m

Højde Bredde 
øverst

Bredde 
nederst

39234
Dobbeltkrybbe 
til FRATS, slagtesvin 
og polte

49 liter 14,5 cm 49,7 cm 20 cm

39211
Enkeltkrybbe 
til FRATS, slagtesvin 
og polte

24,5 liter 14,5 cm 24 cm 7 cm

39215 Dobbeltkrybbe 
til smågrise 38 liter 12 cm 43 cm 20 cm

39218 Enkeltkrybbe 
til smågrise 16 liter 12 cm 20 cm 6 cm

VÆGBESLAG TIL KRYBBER
Nr. Betegnelse

31050 Til enkelt krybbe mod mur

31051 Til enkelt krybbe enkelt mod planke

31052 Til enkelt krybbe dobbel mod planke

ENDEGAVLER OG SAMLEBESLAG til rustfri stålkrybber

Nr.
længde 0,6 - 6 m Betegnelse Passer til

krybbe

31025 Endegavle i plast til 1 stålkrybbe 96180 og 96181

31030 Samlingssæt i plast til 1 stålkrybbe 96180 og 96181

31040 Endegavle i plast til stålkrybbe med forværksrør 96180

1700042 Samlingssæt til stålkrybber med forværksrør 96180

1700045 Endegavle i plast til stålkrybbe med frontlåge 96181

1700046 Samlingssæt til stålkrybbe frontlåge 96181


