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“Geen stotende koeien 
meer in het kracht-
voerstation geeft  

zoveel rust.” 
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Compacte anti-mors poederdosator  

Het voeren van mineraalpoeders is een onmisbare aanvulling op het 

rantsoen, om u veestapel optimaal te ondersteunen in gezondheid, 

vruchtbaarheid en productie. Het voeren van een overmaat aan   

mineralen brengt, net als een tekort, gezondheidsrisico’s met zich 

mee. Daarom is een nauwkeurige dosering van groot belang! 

Voorkomt stoten in het voerstation 

Beukende koeien tegen de melkrobot of het krachtvoerstation om 

zo nog wat extra te kunnen krijgen, nadat de voergift is gestopt. Het 

resultaat is een kapot krachtvoerstation of melkrobot, koeien die 

meer voer krijgen dan goed voor ze is en veel onrust in de hele stal. 

De Black-V is net als alle Hanskamp oplossingen anti-mors. Stoten 

tegen de dosator is daarmee verleden tijd. 

Compact of met voorraadcontainer 

Poeder kunt u het beste in de krachtvoerstation of robot voeren, 

zodat iedere koe haar eigen portie ontvangt. Daarom heeft u een 

speciale poederdosator nodig die nauwkeurig is en verstopping 

voorkomt. Heeft u de ruimte, dan kan de Black-V uitgebreid worden 

met een 28 liter transparante voorraadcontainer.  

Daarbij is de Black-V echt plug and play, dit betekent een snelle een-

voudige installatie voor de monteur en dit resulteert weer in minder 

installatiekosten voor de veehouder! Voor DeLaval, Gea monobox, 

Lely A4 en A5 zijn er speciale installatieklemmen beschikbaar.  

Black-V met voorraadcontainer en uitlaat 

Black-V met extra uitlaat op de Capra-Box 

De Black-V is de ideale dosator, die nauwkeurig kleine hoeveelheden 

kan doseren.  Het verdelen van voer in kleinere porties verbetert de 

voeropname en voorkomt morsen. De Black-V is verkrijgbaar in 2 

versies. Afhankelijk van de uitvalmond en de dikte van de vijzel    

doseert de Black-V porties van 5 of 15 gram. De Black-V kan      

poeders, meel, brok en kruimel doseren.  

Nauwkeurige dosering 


