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Uw voordelen 
� Goede reiniging, door speciaal ontworpen krachtige

watersproeiers (Boot-jet)
� Snel schoon, in één makkelijke beweging.
� Met schone laarzen op voergang, melkruimte.
� Zelfreinigend, door open onderzijde laarzenwasser.
� Ergonomische houding tijdens reinigen.
� Borstel loos, hygiënischer en minder slijtage.
� Onderhoudsvrij.
� Lange levensduur door gebruik van hoogwaardig RVS.
� Extra sproeier om de neus van de laars te reinigen.

Speciaal voor montage tussen de dieren
• Robuust ontwerp.
• Afgeronde hoeken, veilig voor het vee.

Specifi caties
Gewicht: circa 6,2 Kg
Afmeting: 25 X 32 X 38 cm (L X B X H)
Materiaal: RVS kap en RVS leidingen 
                   Vernikkeld messing jetsproeiers
Aansluiting: ½” waterleiding, minimaal 3 bar waterdruk
Montage: meerdere bevestigingsgaten voor wand of buis/paal 
bevestiging
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