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IAE Beitegrind 305/366/396,5/488 cm
 V.nr F000212210/12/13/16

IAE Hengseltapper 
for beitegrind på 
flattjern
• Kroker på flattjern for 

oppheng av beitegrind 
• V.nr F016001220

IAE Stolpe med hull 
for beitegrindlås
• Grindstolpe med hull for 

låsebolt for lukking av 
beitegrind • 2 m lengde

• Ø 11,4 cm • V.nr F017200320

IAE Stolpe med 
hengseltapper for 
beitegrind
• Grindstolpe med hengsel

tapper for beitegrind
• 2 m lengde • Ø 11,4 cm 
• V.nr F017200310

IAE Smekklås for beitegrind
• Smekklås på plate
• For lukking av beitegrind. 
• V.nr B106006000

IAE Hengseltapper for
beitegrind plate 4 hull 2 stk
• Kroker for oppheng av beitegrind
• V.nr F016031120

IAE Krok for beitegrind 
på bolt 200/250 mm
• Krok på bolt for oppheng av beitegrind
• Passer til stolpe 200/250 mm • Ø 20 mm
• 1 stk • V.nr B107032010/12

IAE Reserve øyebolt 
for beitegrind
• V.nr B104122043    

IAE Skjøteklaff for beitegrind
• V.nr F016200102

IAE Støttehjul 
for beitegrind
• V.nr F016200601

Solide og 
populære 

beitegrinder
fra IAE

Beitegrinder
Solide og populære beitegrinder som holder i mange år. De har en høyde 
å 114 cm, og de leveres med to justerbare øyebolter for oppheng samt 
en fjærbelastet låse bolt. Gunstig pris gjør at det blir mindre lønnsomt å 
lage grinder selv. Ulike hengslealternativ bidrar til at dette blir et allsidig 
produkt. Vurderer man å støype fundament, kan ferdig tilpassa stolper 
være et godt, enkelt og holdbart alternativ. 

Grindstolpe 
med hengsel

tapper
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IAE Grind for storfe 
med persondør 244/305 cm
• For at person kan komme seg ut fra løpet
• V.nr F040200508/10

IAE Grind for storfe 215/244/305 cm
For bruk til innhegninger for storfe eller for å lage et løp for å sluse ut storfe. Høyden er 152 cm, 
og de kan kobles sammen med koblingsteiner eller permanente nedstøpte stolper. Solide grinder 
som kan brukes inne som ute. Kan kobles sammen med fangboks og øvrig sorteringsanlegg. 
V.nr F040200207/08/10

IAE Grind for storfe 
med dør 244/305 cm
• For å sluse ut dyr i et ekstra løp eller ut
• V.nr F040200408/10

IAE Avstandsholder 
for grind 84x210 cm 
uten/med port
• V.nr F040200601/02

IAE Stolpe for 
storfegrind med 
ører 10x198 cm
• V.nr F040202008

IAE Veggfeste 
for storfegrind flatjern
• V.nr F016001223

Ved håndtering av storfe er sikkerhet viktig. 
Solide og stabile grinder kombinert med 
fanggarder er en god investering. Et godt 
planlagt opplegg for håndtering, bidrar til å 
øke sikkerheten både for dyr og mennesker 
på jobb. 

Grinder 
for storfe

IAE Jordspyd 
for storfegrind
• 20 mm diameter x 1400 mm 

lange spyd for kobling av 
 IAE Grind for storfe
• V.nr: F040201501
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IAE Skyveport for storfe
• For bruk i sorteringssystem 
• Skyveporten gir en stenging mot dyr 
• Bredde: 84 cm • Høyde: 216 cm
• V.nr F040200801

IAE Håndteringssystem 
for storfe, komplett
• Består av:
• 10 stk 305 cm grinder
• 15 stk koblingsteiner
• 1 stk 84 cm avstandsholder
• 1 stk 84 cm avstandsholder med port
• 1 stk 157 cm avstandsholder med port
• V.nr F040202501

IAE Grind for fiksering 
av storfe 305 cm
• Enkelt og sikkert å fiksere kua under 

behandling, kalving osv
• Tre avtagbare rør sånn at kalven får drike 

dersom behov • V.nr F040201320

IAE Hodeløfter 
• Fikserer hodet ved løfting sånn at det blir 

enkelt ved behandling av dyr
• V.nr F045220018

IAE Fangboks Chieftain
• Velprøvd og solid fangboks som gir tilgang til dyret fra alle sider • Sikkert for dyr og røkter
• Klauvskjæringsutstyr kan enkelt påmonteres • Vekt: 500 kg • Flyttes med pallegafler i 

braketter på toppen • Bør være i alle storfefjøs for sikkerhetens skyld • V.nr F045200615

IAE mekanisk vekt til fangboks
• 1500 kg kapasitet • Salter vektskala
• Enkel å flytte med seg • V.nr F047200204

Gallagher 
elektronisk vekt til fangboks
• Elektronisk vekt med veiebjelker som 

passer fangboksene
• Kabler for tilkobling til 12 V batteri inkl.
• V.nr F047200230

Gallagher 
W310 og lesestav
• Trådløs kommunikasjon sender vekter 
 til lesestav
• Veiedata kan enkelt lastes opp i 

Storfekjøttkontrollen
 • Enkel og forståelig lesestav med stort 

display som lagrer vekter og dyrenummer 
• Data kan lastes opp med Bluetooth
• Mulighet til å «se gjennom» arbeidet på 

lesestaven underveis • V.nr B123037301

Gallagher 2000 kg 
veieceller 1000 mm lengde
• V.nr B123036100
• Braketter til fangboks: V.nr F045210420

IAE hengslesett på 
fangboks for grindfester
• V.nr F040201505

IAE Klauvskjæringsutstyr 
for Chieftain fangboks
• Passer til Chieftain fangboks (ikke 

Chieftain klem fangboks)
• V.nr F045210001

Dyrehåndtering

Komplett
håndterings

system

Fang bokser
Det blir mer og mer aktuelt med fang
bokser til storfe, både for løsdriftsfjøs 
og for drift av ammeku. En sikker måte å 
holde dyret fiksert på ved undersøkelse 
eller behandling. Kan påmonteres vekt og 
klauvskjæringsutstyr. Med en fanggarde 
blir dette et komplett system.

IAE Fangboks 
Chieftain Klemfunksjon
• Premiummodell som i tillegg til 
 sikker handtering har en klemfunksjon 

sånn at dyr fikseres helt 
• Mange smarte detaljer og full åpning 
• V.nr F045200621

Fang boks
med klem
funksjon
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IAE Kraftôrautomat for kalv 725 l
• God tilgang til påfylling av kraftfôr med sikker låsing
• Mange innstillinger på inngang for kalv
• Høyde 135 cm • Bredde 250 cm • Dybde 187 cm
• V.nr F030202507

IAE Fôrhekk storfe med toppring
• Diameter på 213 cm • Høyde 129 cm 
 (tett del er 53 cm) • V.nr F030200001
• Kraftig utførelse: v.nr F030200003

IAE Fôrhekk storfe uten 
toppring kraftig utførelse
• Diameter 228 cm • 12 eteplasser
• V.nr F030200024

Fôring ute

Beholder 
på hele 
725 liter

Finnes i 
standard 
og kraftig 
utførelse

Fôrhekker 
for storfe
Det finnes mange ulike modeller til 
ulike bruksområder. For dyr med 
horn  benytt fôrhekk uten toppring. 

Ønsker en å bruke fôrhekk til hest, 
må en være obs på at hester lett blir 
skremt av lyder. Bruk av fôrhekk kan 
innebære risiko for skade på dyr. Ha 
derfor godt og jevnlig tilsyn med 
fôringsplassen. Hest skal ha fôrhekk 
uten toppring.

Pass på å sette fôrhekken på en tørr 
plass, gjerne litt høyt i terrenget.


