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De gebruiker neemt Porky’s Pick Up mee naar het dier rechtstreeks in het 
hok. Met een druk op een knop, trekt men met de drie elektrisch aangedreven 
ophaalrollen het dier op het voertuig. 

Op de plaats van bestemming ontlaadt de gebruiker het dier naar voren door de 
rollen omgekeerd te doen draaien.

Het is niet nodig om het dier aan te raken gedurende het gehele proces en fysieke 
belasting is vrijwel nul. 

Porky’s Pick Up is een zelf aangedreven kadaverkar voor zowel zeugen als 

mestvarkens.

In het kort:

� Hygiënisch optimaal karkasvervoer - zonder het lichaam van het dier aan te raken en zonder de grond 
te raken op weg naar de stortplaats.

�  Zeer ergonomisch gebruik, geen belasting voor de rug
� Geschikt voor alle types varkens
� Elektrische aandrijving met batterijen
� Eenvoudige bediening dankzij de motoraandrijving en rolaandrijving
� Met krachtige rollen gemaakt van roestvrij staal voor een maximale levensduur
� Gebruiksduur: ongeveer 30 min.
� Chassis gemaakt van roest bestendig aluminium. 
� Porky’s Pick Up is uitgerust met pneumatische banden van  26 cm en kan ter plaatse draaien. De breedte van slechts 56 

of 61 cm laat het gebruik toe, zelfs in kleine ruimtes of smalle gangpaden.
� Snelle en eenvoudige aan- en afkoppeling.
� Opvouwbare laadtafel voor het werken in krappe ruimtes. De gebruiker neemt het voertuig in ingeschoven staat naar het 

dier. De laadtafel ontvouwt zich terwijl de gebruiker het dier op het voertuig trekt.

PORKY´S PICK UP - XL
Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)   1,14 m/ 0,61 m/1,10 m (uitgeklapt 1,42 m)

Gewicht 80 kg

Snelheid 5 km/u vooruit, 2,5 km/u achteruit 

  Motoraandrijving 24 Volt DC, 400 Watt

Laad- en losrollen  3 stuks, elk 32 U/min

  Rijden
Batterijcapaciteit 10 uur

Optioneel verwisselbare batterij

Voetbordje (optioneel) 
Aluminium platform met wielen -


