
Boeren ondersteunen met innovatieve oplossingen



Inhoud
Drinkbakken
Fast Fill-drinkbakken 4
Ronde drinkbakken 5
Standaard weidedrinkbakken 6
Kantelbare drinkbakken 7
Geïsoleerde drinkbakken 7
Drinkbakken 8 - 11

Voerbakken en -troggen
Hek-, grond- en ronde voerbakken 12 -15
Speenemmers voor kalveren 16 - 17
Melktransporters 18 - 20
Voeremmers en zuigflessen 21
Krachtvoerbakken 22 - 23

Kalverhutten
Individuele kalverhutten 24 - 25
Groepshutten voor kalveren 26
Accessoires voor kalverhutten 27

Voetbaden
Voetbaden voor rundvee 28
Ontsmettingsvoetbaden voor personen 29

Kruiwagens
Kantelbare kruiwagens 30
Vaste kruiwagens 31

ATV-benodigdheden
ATV-aanhangwagens 32 - 33
Brandstoftanks 33

Producten voor hygiëne en veiligheid
Opslag-/zoutbakken 34
Producten voor hygiëne en veiligheid 35
Kuilfoliekliko 36 - 37
Kadaverkap 37

Producten voor schapen
Hek- en grondvoerbakken 38 - 39
Hooistolp voor schapen 39
Speenemmers voor lammeren 40
Drinkbakken 41 - 42
Carrousel voor lammeren 43
Voetbaden, ontsmettingsbad, hut, aanhangwagen 44 - 45

Producten voor paarden
Voerbakken 46 - 47
Hooistolp 48
Voerstation voor veulens 48
Schuilhut voor pony's 48
Overige 49

Accessoires en vervangingsonderdelen
Ventielen  50
Uitlopen, rubber afsluitstoppen, afdekplaten en 
speenemmerhaken 51
Spenen 51

30+ 250+ 29

INTERNATIONALE  
MARKTEN

Het JFC agrarisch assortiment is 
beschikbaar voor landbouwers in 30 

internationale markten, maar we zijn altijd 
op zoek om dit netwerk uit te breiden.

PRODUCTEN

Meer dan 250 producten, waaronder 
drinkbakken, voerbakken, 
kalverhutten, Voetenbaden, 

afrastering, kruiwagens, ATV 
benodigdheden en opslagproducten.

JAAR ERVARING

Met meer dan 29 jaar ervaring in het 
werken met lokale en internationale 
boeren in verschillende disciplines, 

hebben we een brede expertise in het 
ontwikkelen van onze producten.
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Waarom kiezen voor JFC?

Innovatieve en duurzame kwaliteitsproducten  
besparen boeren tijd en geld sinds 1987

JFC is een toonaangevend bedrijf, bekend vanwege de productie van gebruiksvriendelijke en hoogwaardige kunststofproducten. 
De agrarische sector heeft bij ons altijd een centrale positie ingenomen. Al sinds de oprichting in 1987 helpen wij boeren bij 
hun werk door middel van onze innovatieve producten. Momenteel worden er over de hele wereld in meer dan 40 landen 
JFC-producten verkocht, en neemt JFC een prominente marktpositie in. Wij breiden ons productaanbod voortdurend uit door te 
luisteren naar de wensen van boeren en door het ontwikkelen van nieuwe producten waar zij behoefte aan hebben.
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DT1000FF

Fast Fill-drinkbakken

Al meer dan 28 jaar levert JFC drinkbakken van een hoogwaardige kwaliteit. Drinkbakken die zowel veilig als functioneel zijn. 
Drinkbakken worden standaard geleverd met een hoogwaardige vlotter. Door overleg met agrarische specialisten en door te luisteren 
naar de wensen van de veehouders hebben we een uitgebreid assortiment drinkbakken in ons programma, geschikt voor alle 
toepassingen. JFC-drinkbakken van polyethyleen zijn robuust, slagvast en ontworpen om goed te functioneren onder extreme 
weersomstandigheden. We leveren een uitgebreid assortiment drinkbakken die leverbaar zijn in verschillende vormen en maten met 
een inhoud variërend van 50 tot 2046 l.

Alle drinkbakken van JFC hebben een afsluitbare vlotterbehuizing en zijn standaard met een vlotter uitgerust.

Fast Fill-drinkbakken met dubbel reservoir

Verkrijgbaar in twee maten:

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT30FF 136 1250 x 475 x 310

DT90FF 400 1550 x 730 x 530

Ovale Fast Fill-drinkbakken

Verkrijgbaar in vier maten:

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT100FF* 450 1550 x 990 x 685

DT600FF 600 1610 x 1180 x 840

DT800FF 800 1970 x 1180 x 840

DT1000FF 1000 2180 x 1180 x 840

Ronde drinkbakken

Vervangingsonderdelen

BVF1
4½"-vlotterbal

BV3/4-B
¾"-vlotter
75 l/min

DOF1
Uitloop 25 mm

FFV3
¾"-vlotter met hoge 
capaciteit
175 l/min

DOF7
Uitloop 75 mm

* Uitloop van 25 mm

Hoofdkenmerken
• Uitgerust met een vlotter met hoge capaciteit (tot 175 l/min bij 3 bar druk)

• Afsluitbare vlotterbehuizing waardoor vlotter gemakkelijk te bereiken is voor onderhoud

• Zware robuuste bouw

• Bestand tegen buitentemperaturen onder nul

• Optimale beveiliging tegen dassen

DT90FF
DT800FF

DT1000FF

DT100FF

Verkrijgbaar in vier maten:

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT180FF 871 1550 x 660

DT250FF 1125 1835 x 680

DT350FF 1590 1900 x 750

DT450* 2046 2080 x 835

* Standaardmodel uitgerust met BV3/4

Hoofdkenmerken
• Uitgerust met een vlotter met hoge capaciteit (tot 175 l/min bij 3 bar druk)

• Afsluitbare vlotterbehuizing waardoor vlotter gemakkelijk te bereiken is voor onderhoud

• Zware robuuste bouw

• Bestand tegen buitentemperaturen onder nul

• Optimale beveiliging tegen dassen
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TOT1

Standaard weidedrinkbakken

JFC biedt een verscheidenheid aan sterke en duurzame enkele en dubbele drinkbakken, variërend in capaciteit van 53 liter tot 
400 liter. Door het dubbele reservoir kan de drinkbak tussen twee verschillende weilanden geplaatst worden voor nog meer 
gebruiksmogelijkheden. Drinkbakken met een kleinere capaciteit zijn bijzonder geschikt voor kalveren, paarden, geiten en schapen. 
Elke bak is voorzien van een hogedrukvlotter, ingebouwd in een kunststof behuizing om beschadiging door dieren te voorkomen. Deze 
drinkbakken zijn sterk en duurzaam en geschikt voor gebruik binnen en buiten. Ze zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden 
en kunnen eenvoudig worden geladen in of op een voertuig voor transport.

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Vlotter

DT20 100 900 x 500 x 430 BV6B

DT30 136 1193 x 482 x 280 BV6B-B1

DT40 180 1298 x 472 x 579 BV6B

DT70 282 1372 x 635 x 451 BV6B-B1

DT90 400 1500 x 685 x 533 BV6B

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT10 53 685 x 457 x 255

Vervangingsonderdelen

BVF1
4½"-vlotterbal

BV6B
½"-vlotter
(10 l/min)

BC6
Vlotterkamer
Afdekplaat

BV6B-B1
½"-vlotter
(10 l/min)

BV3/8
³/8"-vlotter met ½"-doorlaat
(30 l/min)

TOT2

Kantelbare drinkbak

Enkele drinkbak

Dubbele drinkbakken

Verkrijgbaar in vijf maten:

Verkrijgbaar met twee verschillende montageopties:

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm) Installatie

TOT1 100 liter 2300 x 520 x 1095 Vloermontage

TOT2 100 liter 2300 x 520 x 1095 Wandmontage

HTOT1 100 liter 2300 x 520 x 1095 Vloermontage

HTOT2 100 liter 2300 x 520 x 1095 Wandmontage

ID80
DT40

De geïsoleerde drinkbakken van JFC zijn voorzien van een dikke laag polyurethaan isolatieschuim, aangebracht tussen twee kunststof 
wanden. Het water voor uw dieren blijft hiermee op een goede temperatuur onder verschillende extreme weersomstandigheden. De 
geïsoleerde ruimte waarin het water zich bevindt kan voor onderhoud gemakkelijk worden geopend door het deksel los te schroeven. 
Dieren hebben toegang tot het water door de witte ballen naar beneden te drukken die de drinkopeningen afsluiten. Bij voldoende 
verbruik en onder de juiste omstandigheden kunnen deze drinkbakken het bevriezen van het water voorkomen tot een temperatuur 
van  25 ºC. Een bijkomend voordeel is dat onder warme omstandigheden het water koel blijft.

De kantelbare drinkbakken van JFC zijn voorzien van een kantelmechanisme waarmee ze zeer eenvoudig en snel geleegd en 
schoongemaakt kunnen worden. Met dit eenvoudige en efficiënte systeem kunnen veehouders de frequentie van het schoonmaken 
gemakkelijk verhogen en daarmee zorgen dat vers en schoon drinkwater steeds beschikbaar is voor het vee. Elke bak is voorzien 
van een vlotter met hoge capaciteit (36 l/min) voor het snel vullen na het reinigen. De vlotter zorgt voor een constante watercapaciteit 
(100 l) die voldoende is om drinkwater te leveren aan maximaal vijf koeien die tegelijkertijd drinken. Daarnaast wordt een minimale 
waterverspilling gegarandeerd bij het schoonmaken. De rand is glad afgewerkt om een optimale veiligheid te garanderen maar 
ook voor het gemakkelijk schoonmaken. De kantelbare drinkbak is verkrijgbaar met een verzinkt stalen frame voor vloer- of 
wandmontage. Optioneel leverbaar met een 24V-verwarmingselement om bevriezing van het water te voorkomen (HT0T).

Geïsoleerde drinkbakken

Verkrijgbaar in drie maten:

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Vlotter

ID25 25 620 x 560 x 350 Enkel

ID80 80 990 x 597 x 460 Dubbel

ID100 100 1100 x 550 x 645 Dubbel

Vlotter Set Vlotterbal Pakking Uitloop

ID100
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Code Capacity (L /gal) Dimensions (mm) Colour

DBL5 2 / 0.4 254 x 254 x 230 Green

DBL7 2 / 0.4 270 x 250 x 225 Green

DBL8 2 / 0.4 300 x 220 x 260 Green

DBL8-H 2 / 0.4 300 x 220 x 260 Red

Functional in 
conditions as 

low as 
-30°C

Artikel Afmetingen (mm) Geschikt voor

PB01 375 x 350 x 310 DBL4

PB02 310 x 350 x 310 DBL5, DBL8

Drinkbakken

Met JFC-drinkbakken kunt u uw dieren voorzien van fris en schoon drinkwater, wat de groei en productie ten goede komt. We bieden 
een uitgebreid assortiment van drinkbakken aan, geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het kunststof dat in onze drinkbakken 
wordt gebruikt, is uitstekend bestand tegen temperaturen onder nul. De drinkbakken zijn ontworpen met afgeronde hoeken voor de 
veiligheid van uw dieren. Alle drinkbakken zijn indien van toepassing voorzien van bevestigingspunten of beugels voor een snelle 
en gemakkelijke montage.

Schoon en fris 
drinkwater

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL4 4 330 x 254 x 228

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL9 3,5 340 x 230 x 360

Hoofdkenmerken
• Gegalvaniseerde stalen beugels die container te beschermen tegen beschadiging

Microdrinkbak

Kantelbare drinkbak Dumpy
Ventieldrinkbakken

DBL4, DBL5 en DBL8 Beschermbeugels

Hoofdkenmerken
• Bijzonder stootvast dankzij unieke dubbele wand

• Rvs vlotterbeschermingsplaat

• Voorzien van bevestigingspunten

DBL4
DBL7

DBL9

Dubbelwandig

DBL8 - Dankzij 
ventiel met boven en 
onderaansluiting kan een 
watercirculatiesysteem 
gebruikt worden

DBL8-H Verwarmde drinkbak

Ga voor meer informatie naar www.jfcagri.com

Kan in circa  
20 seconden  

gevuld worden
bij 3 bar

Geschikt voor 
bevestiging aan 

wand of standpijp

Gemakkelijk te 
reinigen

fresh

DBL8

DBL5

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EC01 2 311 x 210 x 235

Eco Clean vlotterdrinkbak

Hoofdkenmerken
• Spuitgegoten met een dubbele rand  • Uitloop (50 mm)

• Uitgerust met een vlotter in een kunststof ventiel • Voorzien van 4 bevestigingspunten

Hoofdkenmerken
• Geïntegreerde beschermbeugel  • Bak kan 180° gedraaid worden om inhoud te verwijderen 

• Kan in 20 seconden gevuld worden (bij 3 bar druk) • Vlotter is bevestigd aan beschermbeugel

NIEUW
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DBL Beschermbeugel

KDBL2

Drinkbakken

Vervangingsonderdelen

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL 16 395 x 400 x 340

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

KDBL2 20,5 525 x 375 x 300

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL2 29,5 1250 x 237 x 150/235

Artikel

DBLFF

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL3 22 660 x 482 x 241

Standaarddrinkbak

Fast Fill standaard vlotterdrinkbak

Drinkbak met kap

Drinkbak voor schapen en kalveren

Hoekdrinkbak

Hoofdkenmerken
• Kan bevestigd worden in hoek van schuur of stal

Hoofdkenmerken
• De drinkbak is voorzien van een kap die vervuiling van het water tegengaat

• Twee rvs wandbeugels voor een veilige bevestiging

Hoofdkenmerken
• Kan geplaatst worden tussen twee verschillende groepen  

   zodat verschillende dieren gelijktijdig kunnen drinken

Hoofdkenmerken
• Grote drinkbak

Uitgerust met Fast Fill vlotter
(FFV4)

JBV1
½"-vlotter (9 l /min)

FFV4
Fast Fill-vlotter

BC6
Kunststof afdekplaat 
voor vlotter

DOF1
Uitloop 25 mm

DBL2-B
Beugels voor DBL2

DOF4
Uitloop 50 mm

KDB-B
Beugels voor KDBL2

BC4
Afsluitdop

DBL-BTB
Beugels voor DBL

SP01
Rvs plaat

BVF1
4½"-vlotterbal

BV-DBL5
Drukventiel (15 l /min)

BV-MB
Opella-vlotter (5 l /min)

BV6B-B3
½"-vlotter (10 l /min)

BV6B
½"-vlotter (10 l /min)

Ideaal voor stroblazers

DBL4

Artikel: PB04
Afmetingen (mm): 500 x 700 x 420

KDBL2 Beschermbeugel

Artikel: PB03
Afmetingen (mm): 492 x 545 x 470
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Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

SHF150 165 1025 x 600 x 950

Voerbakken en -troggen

JFC heeft een uitgebreid programma voerbakken voor runderen, schapen, paarden, geiten en varkens. Al onze voerbakken worden 
geproduceerd van hoogwaardig polyethyleen. De JFC-voerbakken zijn duurzaam en stootvast, breukbestendig en door de afgeronde 
randen veilig voor uw dieren. De voerbakken zijn uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en hebben een gladde 
naadloze bekleding waardoor ze snel en gemakkelijk zijn schoon te maken.

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFT1 23 711 x 381 x 304/178

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFT 45 1422 x 381 x 304/178

Artikel Capaciteit (kg) Afmetingen (mm)

CF150 60 1025 x 600 x 950

Hekvoerbakken
Overdekte (kracht)voerbak voor jongvee

Hooiruif voor langzame opname

Hekhooiruif

Hoofdkenmerken
• Kan gemakkelijk aan een hek of afrastering gehangen worden

• Robuuste haken garanderen extra stabiliteit en voorkomen omstoten door dieren

• Ideaal voor gebruik in combinatie met de hekwerken van onze kalverhutten

Hoofdkenmerken
• De uitsparingen beperken het verspillen van hooi maar hebben geen negatieve invloed op de opname

• Robuuste haken garanderen extra stabiliteit en voorkomen omstoten door dieren

• Ideaal voor gebruik in combinatie met de hekwerken van onze kalverhutten

Hoofdkenmerken
• Er kunnen maximaal 3 zakken voer in (capaciteit 60 kg)

• Scharnierend deksel voor bescherming tegen vogels en regen

• Uitgevoerd met 2 haken van verzinkt staal

• Houdt het voer droog bij nat weer

• Ad-libvoersysteem

Hoofdkenmerken
• Houdt het voer droog bij nat weer

• Ad-libvoersysteem

• Veilig voor de boer vanwege vullen aan achterkant

• Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij verzinkte haken

• Ontoegankelijk voor ongedierte

• Lamellen optioneel verkrijgbaar

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFH01 100 920 x 500 x 430

Verkrijgbaar in twee maten:

GFH01

13
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RFL2

Artikel Afmetingen (mm)

RFL1 2133 x 228

Artikel Afmetingen (mm)

RFL2 1700 x 200

Voerbakken en -troggen

Grondvoerbakken

Ronde voerbakken

Hoofdkenmerken
• Bijzonder duurzaam en uitermate geschikt voor droog en nat voer

• Roest en rot niet in tegenstelling tot traditionele metalen en houten voerbakken

• Dieren kunnen in een natuurlijke houding eten

Hoofdkenmerken
• Past in een standaard 20-vaks rond hooirek

• Geschikt voor hooi en silage voor minimale verspilling

Hoofdkenmerken
• Kan vastgeschroefd worden aan een trekkerband zodat dieren er niet in 

   kunnen stappen

• Diervriendelijk en gemakkelijk voor de boer

• Ook verkrijgbaar met stalen basisframe (RFL2-F)

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FT3 15 1000 x 300 x 155

FT6 30 1854 x 279 x 127

Verkrijgbaar in twee maten:

* Band en M16-bouten vereist (niet meegeleverd)

15

Hoofdkenmerken
• Ad-libvoersysteem

• Veilig voor de boer vanwege vullen aan achterkant

• Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij verzinkte haken

• Lamellen optioneel verkrijgbaar

Hoofdkenmerken
• Ad-libvoersysteem

• Er kunnen maximaal 2 zakken voer in (capaciteit 40 kg)

• Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij verzinkte haken 

• Houdt het voer droog bij nat weer

Overdekte minivoerbak voor jongvee

Artikel Capaciteit  (kg) Afmetingen (mm)

CF80 40 790 x 460 x 710

Minihooiruif

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

HF80 80 790 x 460 x 710

CF80
HF80
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GFC10

Speenemmer met één speen

Speenemmer met zes spenen 

Speenemmer met vier spenen 

Artikel

CT9

Voerbakken en -troggen

De JFC-speenemmers zijn met name ontwikkeld voor het tegelijkertijd laten drinken van meerdere kalveren. Elke speenemmer is 
voorzien van een omgekeerd of anti-terugstroomventiel om de melk via zwaartekracht aan te bieden. De spenen zijn zo gevormd 
dat ze de natuurlijke zuigreflex van het kalf versterken. Door middel van twee stevige haken kunnen de speenemmers op diverse 
manieren worden bevestigd. Zij zijn ook ideaal te gebruiken bij de hekwerken van de JFC-groepshutten. De emmers zijn zo 
uitgevoerd dat ze gemakkelijk schoon te maken zijn en het risico van het achterblijven van melkresten minimaal is. Door het feit dat 
ze stapelbaar zijn kunnen ze gemakkelijk worden meegenomen. Leverbaar als reservoir- of compartimentemmers.

• Ideaal voor pasgeboren kalveren

• De speciale vorm van de speen dwingt het kalf te zuigen om de speekselproductie te verbeteren  
zodat de melk beter verteert

• Specifiek ontworpen om het natuurlijke zuigen van een kalf aan de uier 
   na te bootsen 

• Het anti-terugstroomventiel (EFV) voorkomt dat de melk terugstroomt 
in de emmer en zorgt voor een optimale opbrengst voor het kalf

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Spenen

GF06 30 832 x 450 x 330 Startspeen

GF06-CT9 30 832 x 450 x 330 EazyFlow

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Spenen

GFC04 12 705 x 375 x 355 Startspeen

GFC04-CT9 12 705 x 375 x 355 EazyFlow

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Speen

GFC06 18* 930 x 425 x 355 Startspeen

GFC06-CT9 18* 930 x 425 x 355 EazyFlow

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Spenen

GF10 50 914 x 508 x 302 Startspeen

GF10-CT9 50 914 x 508 x 302 EazyFlow

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Speen

GFC10 30 1350 x 550 x 355 Startspeen

GFC10-CT9 30 1350 x 550 x 355 EazyFlow

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Speen

GF01 8 325 x 290 x 240 Startspeen

GF01-CT9 8 325 x 290 x 240 EazyFlow

Speenemmers

Startspeen van JFC - CT6

EazyFlow-speen - CT9

Vervangingsonderdelen

GF01-H
Hakenset voor kalfspeenemmer 
met één speen

GF06-H
Hakenset voor kalfspeenemmers 
met 4, 6 en 10 spenen

Bevestig spenen met de punt naar boven
(er wordt geadviseerd de spenen na elk 
kalverseizoen te vervangen)

GF10
GFC06

Anti-terugstroomventiel

Artikel

CT6

* Nuttige capaciteit

Speenemmer met tien spenen 
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Artikel

MK170M-EP

Voerbakken en -troggen

Met de melktransporter van JFC kunt u uw kalveren op een snelle en efficiënte manier voeren. De werk- en tijdsbesparende kar is 
verkrijgbaar met een gemotoriseerde mixer waardoor het niet nodig is om de kunstmelk met de hand te mengen. De kar heeft 2 
wielen met kogellagers en luchtbanden en twee 2 geremde zwenkwielen voor een maximale bestuurbaarheid en soepel rijden, ook 
op oneffen terrein.

De JFC-melktransporter met pomp is een ideale oplossing voor het gelijktijdig voeren van 60 tot 80 kalveren. Deze pomp werkt op 
een accu, kan na het aansluiten direct in bedrijf worden genomen, wordt geleverd met pistool met digitale vloeistofmeter en kan tot 
wel 27 liter per minuut afgeven. De ideale oplossing voor het voeren van grote aantallen kalveren en het realiseren van een minimale 
verspilling.

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

MK170 170 1180 x 675 x 1115

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

MK170P-EP 170 1180 x 675 x 1115

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

MK170MP-EP 170 1180 x 675 x 1115

Melktransporter

Melktransporter met pomp

Melktransporter met mixer en pomp

Vervangingsonderdelen

Verkrijgbaar in twee maten:

Verkrijgbaar met gemotoriseerde mixer met CE-goedkeuring

Hoofdkenmerken
• Kan gemakkelijk grote hoeveelheden volle melk of kunstmelk aan kalveren leveren

• Dankzij de 2" -kraan kan de gebruiker de hoeveelheid af te geven melk regelen

• Schroefdeksel minimaliseert verspilling en vervuiling

• Soepel rijden dankzij geremde zwenkwielen

• 4 ply-luchtbanden voor rijden op oneffen terrein

• 170-literkar is groot genoeg voor het mengen van een volle zak kunstmelk

Hoofdkenmerken
• Met gemak voeren van wel 60 tot 80 kalveren (170-literpomp)

• 12V-pomp met digitale meter (27 l/min)

• Oplaadtijd van accu is 9tot 12 uur

• Gebruiksduur van accu is 60 minuten (10 x 170-litertanks) 

• Automatische uitschakeling (acculader)

WBW
Gelagerde wielen 
met 4 ply-luchtband

CST8S
8" geremd rubberen 
zwenkwiel

BV1-1/2"
1½"-kraan

HL350
Scharnierend 
tankdeksel

MK170MP-EP

Scharnierend deksel

Digitale vloeistofmeter

12V-pomp

220V-mixer

Oplaadbare accu

Pomp: 12 V DC, 27 l/min

Accu: 12 V DC, 42 A, geltype

Oplaadtijd accu: 8-12 uur (automatische uitschakeling)

Gebruiksduur accu: 60 minuten (10 x 170-litertanks)

Bedieningshandleiding kan gedownload 

worden op www.jfcagri.com
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Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

A-MK340 Standaard  340 1271 x 950 x 1970

A-MK340M-EP Mixer 340 1271 x 950 x 1970

A-MK340P-EP Pomp 340 1271 x 950 x 1970

A-MK340MP-EP Mixer en pomp 340 1271 x 950 x 1970

CTC
Kalfspeen compleet 
met ventiel

Artikel Beschrijving

DB1 Dubbele 12-literemmer

DBB1 Dubbele 12-literemmer met 
voorgeboorde gaten

DBB1-CTC Dubbele 12-literemmer met spenen

Artikel Beschrijving

MB1 Multifunctionele 17-literemmer

MBB1 Multifunctionele 17-literemmer  
(met voorgeboorde gaten)

MBB1-CTC Multifunctionele 17-literemmer met spenen

Voerbakken en -troggen

Onze voeremmers variëren in capaciteit van 5 tot 17 liter. Alle emmers zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof en zijn bestand 
tegen intensief gebruik. Sommige zijn leverbaar met opening voor het aanbrengen van een speen (spenen apart leverbaar). 
Zuigflessen voor jonge kalveren zijn ook leverbaar met een gemonteerde speen.

Artikel Beschrijving Capaciteit (l )

SC3 Emmer met tuit 15

SB1 Standaardemmer 9

SBB1 Standaardemmer met 
voorgeboorde gaten

9

SB2 Standaardemmer 5

SBB2 Standaardemmer met 
voorgeboorde gaten

5

SB4 Standaardemmer 12

SB5 Standaardemmer 9

CFB1 Zuigfles voor kalveren 2

Vervangingsonderdelen en accessoires

SC3 SB1 SB2

SB4 SB5 CFB1

MBB1-B
Verzinkte haak voor 
bevestigen van de emmer

DBB1-B
Verzinkte haak voor 
bevestigen van de emmer

CTV
Terugstroomventiel voor 
speen in speenemmer

CT1
Rubberen kalfspeen

DBB1-CTC

ATV-melktransporters

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

A-MK170 Standaard 170 1258 x 950 x 1807

A-MK170M-EP Mixer 170 1258 x 950 x 1807

A-MK170P-EP Pomp 170 1258 x 950 x 1807

A-MK170MP-EP Mixer en pomp 170 1258 x 950 x 1807

Hoofdkenmerken
• ATV-voersysteem dat gemakkelijke grote hoeveelheden volle melk of 

kunstmelk aan kalveren kan leveren

• Met handdispenser kan hoeveelheid aan elk kalf af te geven melk geregeld 

worden

• Voorzien van 4 ply-quadbanden voor soepel rijden

• Schroefdeksel minimaliseert verspilling en vervuiling

• 1½"-uitloop voor handmatig legen

 

Bedieningshandleiding kan gedownload 
worden op www.jfcagri.com

Pomp: 12 V DC, 27 l/min

Accu: 12 V DC, 42 A, geltype

Oplaadtijd accu: 8-12 uur (automatische uitschakeling)

Gebruiksduur accu: 60 minuten (1700 l)

A-MK170MP-EP
A-MK340MP-EP

Meng  
maximaal twee  

zakken  
kunstmelk

Meng  
maximaal twee  

zakken  
kunstmelk

NIEUW

Voeremmers en zuigflessen

bekijk onze laatste 
video met alle JFC opfok 
producten voor kalveren

JFC Kalveren opfok video

goo.gl/OhofKe

NIEUW
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Kub's krachtvoerbak

Voerbakken en -troggen

De krachtvoerbak van JFC is de perfecte oplossing voor de opslag van krachtvoer op de boerderij. Hij kan gemakkelijk vervoerd 
worden op een trekker met hefmast, balengrijper of voorlader en kan gepositioneerd worden in de buurt van de voerbak in de wei. 
Hierdoor neemt de hoeveelheid werk en tijd die de boer aan het voeren kwijt is, aanzienlijk af. Het krachtvoer blijft schoon en droog, 
zodat het de ideale oplossing is om krachtvoer buiten op te slaan.

Voerboxen - Zoutboxen - Opslagsysteem

Kub's krachtvoerbak

Standaard krachtvoerbakken Krachtvoerbak

Krachtvoerbak

Vervangingsonderdelen en accessoires

DOF1
Uitloop 25 mm

CMB04-L
Deksel voor 
CMB04

CMB04-C
Ketting voor 
CMB04

CMB1-L
Deksel voor CMB1

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

SB100 100 660 x 580 x 540

SB175 175 860 x 860 x 645

SB350 350 1050 x 975 x 765

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

CMB1 600 kg*/1000 liter ø1220 x 1360

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

CMB02 1200 kg*/2000 liter ø2000 x 1080 x 1360

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

CMB04 750 kg*/1000 liter 1400 x 1220 x 960

Hoofdkenmerken
• Gemakkelijk te vullen en te legen lage voorraadbak

• Gemakkelijk te vervoeren dankzij openingen voor balengrijper aan uiteinde van bak

• Groot deksel voor vullen en legen

• Past in een standaardaanhangwagen

Hoofdkenmerken
• Slaat krachtvoer, strooizout en dergelijke op en beschermt het 

   tegen vochtige weersomstandigheden en ongedierte

• Deksel kan eventueel worden afgesloten

Hoofdkenmerken
• Sterke en duurzame voeropslagbak

• Brede opening aan de bovenkant en afsluitbaar deksel

• Voorzien van een uitloop voor het reinigen en legen

• Kan gemakkelijk worden vervoerd op een trekker

Hoofdkenmerken
• Sterke en duurzame voeropslagbak

• Twee brede openingen aan de bovenkant en twee onafhankelijk  

   afsluitbare deksels

• Voorzien van een uitloop voor het reinigen en legen

• Kan gemakkelijk worden vervoerd op een trekker

* Op basis van bulkvoer met gemiddelde dichtheid

Verkrijgbaar in geel en grijs

Verkrijgbaar in drie maten:

SB100
CMB02
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CH230 en SCH1

Kalverhutten

Een JFC-kalverhut is een fantastisch huisvestingssysteem voor het onderbrengen van jonge kalveren in de eerste 10 weken van hun 
leven. Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat het onderbrengen van jonge kalveren in de kalverhutten aanzienlijk minder 
kans geeft op infectieziektes en kalversterfte. Ze zijn voorzien van een uniek regelbaar ventilatiesysteem waarmee een ideaal 
klimaat in de hut kan worden gecreëerd. Gezond opgroeiende kalveren groeien sneller en ontwikkelen een grotere productiviteit op 
volwassen leeftijd.

Kalverhutten kunnen ook uitstekend als quarantaineruimte worden gebruikt bij aankoop van nieuwe kalveren of voor het isoleren 
van dieren die een besmettelijke infectie hebben opgelopen. Dit om te voorkomen dat andere dieren besmet raken. JFC heeft 
een uitgebreid programma kalverhutten variërend van kleine hutten voor één kalf tot groepshutten voor meerdere dieren. JFC-
kalverhutten zijn sterk, duurzaam en weerbestendig, goed geventileerd en gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Het is een 
uiterst hygiënische behuizing voor uw kalveren.

Kalverhut voor één kalf

Grote kalverhut voor één kalf

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

CH100 Kalverhut voor één kalf 1450 x 1225 x 1350

SCH3 Verzinkt metalen deurhekwerk met 
emmerhouder*

690 x 760

SCH-TIP Verzinkt metalen opklapbaar hekwerk 1350 x 138 x 960

SCHKS Opklapbaar kunststof hekwerk 1650 x 1205 x 920

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

CH110 Grote kalverhut voor één kalf 1956 x 1448 x 1320

SCH1 Verzinkt metalen hekwerk met 2 
emmerhouders*

1800 x 1300 x 1000

SCH-TIP Verzinkt metalen opklapbaar hekwerk 1350 x 1380 x 960

SCH3 Verzinkt metalen deurhekwerk met 
emmerhouder*

690 x 760

Voordelen 
• Gezondere kalveren met een verminderde kans op infecties

• Minder kosten voor veearts en medicamenten

• Lagere kalversterfte

• Kalveren krijgen individuele aandacht en voeding is effectiever te controleren

• Kalveren groeien sneller, worden zwaarder en zien er gezonder uit

• Een gunstig geprijsd en veelzijdig alternatief voor vaste schuren en stallen

• Hygiënischer en gemakkelijk te reinigen

• Lagere kosten voor strooisel

SCH-TIP

SCH-TIP

SCH3

SCH3

SCHKS

SCH1

1x

CH100 en SCH3
CH110

Nieuwe achterklep

* Emmers en voerbakken afzonderlijk te bestellen
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Hoofdkenmerken
• Ad-libvoersysteem

• Veilig voor de boer vanwege vullen aan achterkant

• Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij verzinkte haken

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

CH300 Superhut 3404 x 2184 x 1925

Artikel Afmetingen (mm)

SCH2 3000 x 2000 x 1000

SCH6 3000 x 2000 x 1000

SCH9 3000 x 2000 x 1000

Kalverhutten

Superhut

Compacte kalverhut

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

CH230 Compacte kalverhut 2100 x 2150 x 1700

SCH230 Verzinkt metalen hekwerk met 4 
emmerhouders*

1800 x 2000 x 1100

SCH230

SCH2 SCH6 SCH9

Groepshokken voor kalveren hebben dezelfde voordelen als de kalverhutten (zie pagina 20) waar kalveren gedurende de eerste 
weken van hun leven in opgevangen worden, maar bieden het voordeel van het aanleren van sociaal gedrag.

De voordelen van de groepskalverhutten zijn o.a:

• Bevordert groepsgedrag

• Groepshuisvesting voor kalveren bevordert een ongestoorde overgang naar verblijf in uw ligboxstal

• Kalveren leren kuddegedrag aan. Kalveren uit een groepshut vertonen minder spanning als ze in de kudde terechtkomen

x4

8x

Groepshutten

Hoofdkenmerken
• Geschikt voor maximaal 8 kalveren

• Goed geventileerd met verstelbare ventilatiekappen  

   en regelbare ventilatieschijf aan de achterzijde

• Grote opening aan de voorkant voor een comfortabele toegang

• 2 hijsogen op het dak zodat deze hut gemakkelijk te verplaatsen is

• De witte kleur reflecteert het zonlicht waardoor het binnen niet te warm wordt

Overdekte minivoerbak voor jongvee

Artikel Capaciteit (kg) Afmetingen (mm)

CF80 40 790 x 460 x 710

Hoofdkenmerken
• Ideaal in combinatie met de kalverhutsystemen van JFC

• Gelijkmatigere verdeling van melk dankzij afzonderlijke compartimenten

• Kan uitgerust worden met start- of EazyFlow-spenen

Speenemmer met vier spenen

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFC04 12 705 x 375 x 355

Minihooiruif

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

HF80 80 790 x 460 x 710

Vervangingsonderdelen

CHVC-G
Ventilatiekap voor 
kalverhut, groen

CHVC-W
Ventilatiekap voor 
kalverhut, wit

Kalverhutemmer
Artikel: BTB
Afmetingen (mm): 340 x 300 x 300

6 l

CH300 en SCH2
CH300 en SCH9

HF80

Ideaal bij gebruik met 

hutsysteem van JFC
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FB7

Voetbaden

Voetbad voor rundvee (geprofileerde bodem)

Smal gekoppeld voetbad (gladde bodem)

Voetbad voor rundvee (gladde bodem)

Eco Clean-voetbad

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB4 300 2095 x 800 x 216

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB7 200 2525 x 690 x 150

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB2 360 2450 x 770 x 216

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB8 150 2500 x 800 x 266

Ontsmettingsvoetbad (voor schoeisel/laarzen zonder verhoging)

Artikel Afmetingen (mm)

FBP05 1000 x 580 x 55

Ontsmettingsvoetbad (voor schoeisel/laarzen met verhoging)

Artikel Afmetingen (mm)

FBP01 534 x 305 x 64

Ontsmettingsbad voor voertuigen

Artikel Afmetingen (mm)

FBP06 2620 x 1010 x 55

JFC heeft een reeks aan voetbaden, die bij gebruik en in combinatie met de goede landbouwpraktijken voorziet in het voorkomen van 
infecties. Daarnaast werkt het preventief bij de behandeling van de klauw- en hoefziekten. JFC-voetbaden zijn vervaardigd van stevig 
polyethyleen waardoor ze zeer slijtvast en duurzaam zijn. Geschikt voor alle desinfecterende oplossingen en voorzien van ribbels op 
het loopgedeelte om uitglijden van de dieren te voorkomen. Door de ingebouwde ribbels gaan de dieren langzamer door het voetbad 
lopen, waardoor de hoeven langer met het ontsmettingsmiddel in contact zijn. Alle hebben een naar binnen gebogen rand waardoor er 
aanzienlijk minder oplossing verloren gaat door spatten.

Het plaatsen van deze ontsmettingsvoetbaden bij de ingang van uw bedrijf verminderd de kans op de verspreiding van infectieziekten. 
Geschikt voor de meeste desinfectievloeistoffen. Door de schuimplastic inlegmat is er minder vloeistof nodig en stroomt er minder weg.

Hoofdkenmerken
• De geprofileerde bodem opent de hoeven voor extra binnendringing

Hoofdkenmerken
• Past in een standaard doorgang

• Koppelstukken om meerdere baden aan elkaar te koppelen

• Uitermate geschikt wanneer een voorbehandeling nodig is

Hoofdkenmerken
• De gladde bodem is effectief bij de behandeling van klauw- en hoefziekten, inclusief huidontsteking tussen de tenen

Hoofdkenmerken
• Minder vervuiling: 60% van mest valt door rooster

• Kosteneffectief: 50% minder capaciteit nodig dan conventionele voetbaden

• Gemakkelijk te vullen, legen en reinigen

Voetbaden

Ontsmettingsvoetbaden voor personen

Zie pagina 44 voor voetbaden voor schapen

Vervangingsonderdelen

FB-F
Schuimplastic inlegmat 
(FBP01)

FB-F3
Schuimplastic inlegmat 
(FBP05)

FB7
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TWBG

Kruiwagens

Vaste kruiwagens

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

TWBG 250 liter 1800 x 865 x 720

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

TWB7 250 liter 1200 x 630 x 800

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

TWB2-G 250 liter 1575 x 865 x 720

Artikel Capaciteit Afmetingen (mm)

TWB250 250 liter 1830 x 860 x 860

TWB400 400 liter 1800 x 900 x 950

TWB500 500 liter 2190 x 1100 x 910

Het innovatieve kantelmechanisme van deze JFC-kruiwagens vereist een minimum aan inspanning voor het kantelen van zware of 
grote ladingen.

Wielen met luchtbanden
(WBW)

Scharnierpunt

Handvatten

Beschermplaat

JFC produceert een breed programma van kruiwagens en voerwagens voor de agrarische sector. Elke kruiwagen is voorzien van 
een verzinkt frame en gelagerde wielen voor een goede wendbaarheid. Ze zijn sterk en verrassend licht in gebruik, zelfs met zware 
lasten.

JFC heeft ook een breed scala van vaste kruiwagens voor allerlei toepassingen, die ideaal zin voor transport op uw bedrijf, het uitmesten van 
stallen en het verplaatsen van andere zaken.

Hoofdkenmerken
• Eenvoudig te gebruiken zeer stabiele kruiwagen

• Geschikt voor het vervoeren van pasgeboren kalveren of andere kleine dieren

Hoofdkenmerken
• 4-wielige voerwagen met twee vaste en twee zwenkwielen voor optimale wendbaarheid

• De smalle vorm maakt hem geschikt voor doorgangen in bedrijfsgebouwen

• Twee dekselvarianten en een tussenschot zijn apart leverbaar

Hoofdkenmerken
• Voorzien van een stevig 200mm-zwenkwiel

• Geschikt voor gebruik op effen terrein

Kruiwagens

Kantelbare kruiwagens

TWB7-PL 

Deksel

TWB7-L 

Scharnierend deksel

TWB7-D 

Tussenschot

Vervangingsonderdelen

Verkrijgbaar in drie maten:

TWB7

WBW
4 ply-wiel met band 
(standaard gemonteerd)

WBW1
6 ply-wiel met band 
(standaard gemonteerd)

CST3
6" nylon zwenkwiel

CST8
8“ Rubber zwenkwiel

HWB
Handvatten

TWB250
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ATV-benodigdheden

ATV trailers

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Deuroptie

ATV1200R 1275 2460 x 1280 x 1200 Staal

ATV1200 1275 2460 x 1280 x 1200 Kunststof

Veerbelast 
blokkeermechanisme

Kogelkoppeling Stevige wegband

Beschermplaat op 
kieppunt

Sterk scharnierpunt

ATV500

JFC heeft een uitgebreid assortiment aanhangwagens en boxen die geschikt zijn voor All-Terrain-Vehicles (ATV) of quads. Elke 
aanhangwagen is voorzien van twee luchtbanden, een verzinkt chassis en een eenvoudige kiepmogelijkheid. Het zware, verzinkte 
frame maakt de aanhangwagen geschikt voor ruig terrein.

ATV-benodigdheden

Vervangingsonderdelen voor ATV

WBW
4 ply-wiel
4.80/4.00/8"
Gemonteerd op 
ATV250

QW-WB
4 ply-wiel
18/9.5/8"
Gemonteerd op 
ATV400

QW
4 ply-wiel
20/10.00/8"
Gemonteerd op 
ATV500

ATV500

Artikel Kenmerken Capaciteit Buitenafmetingen (mm)

ATV250 Gemonteerd met trekoog 
(kogelkoppeling op verzoek)

  250 liter 1700 x 800 x 780

ATV400 Uitgerust met kogelkoppeling 400 liter 2200 x 1200 x 900

ATV500 Metalen steunframe voor zware ladingen 
(uitgerust met kogelkoppeling)

500 liter 2316 x 1425 x 940

Hoofdkenmerken
• Opbouw van stevige polyethyleen op frame van verzinkt staal

• Extra grip door bodem van aluminium tranenplaat

• Oprijplaat van verzinkt staal

• Geschikt voor het vervoeren van schapen, kalveren, brandstof of voer

ATV1200 
Verwijderbare kunststof deur ook een optie

ATV250

Brandstoftanks

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

TT250-S 250 1200 x 800 x 570

TT425-S 425 1200 x 800 770

TT600-S 600 1200 x 800 x 970

Hoofdkenmerken
• Kap wordt afgesloten met een slot

• Brandstofpomp (12 V) met maximumcapaciteit van 50 l/min

• Digitale teller, twee functies met mogelijkheid tot kalibratie

• Automatische verstuiver met distributieslang van 4 m

• Twee actuators ondersteunen kap na openen

• Gesloten vulsysteem met ventilatiestop

ATV1200

NIEUW
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Producten voor hygiëne en veiligheid

Deze opslagsystemen zijn vervaardigd van slagvast polyethyleen. Dankzij het waterdichte scharnierende deksel blijft de inhoud 
altijd droog. Ideaal voor het opslaan van diervoeders, zout, grit, hout, briketten. De bakken zijn als ze leeg zijn stapelbaar. Deksel kan 
eventueel worden afgesloten. Verkrijgbaar in geel of grijs.

Opslag- en zoutbakken

Verkeerskegels

Opslagbak voor algemene doeleinden

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

SB100 Opslagbak 100 l 100 660 x 580 x 540

SB175 Opslagbak 175 l 175 860 x 860 x 645

SB350 Opslagbak 350 l 350 1050 x 975 x 765

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

SLT1 Ronde ton 35 350 x 600

Verkrijgbaar in drie maten:

Producten voor hygiënische opslag en veiligheid

L2
Slot en sleutel

MSL1-K
Sleutels Medi-Safe

SC01-K
Sleutels opbergkast

MSL1
Slot en sleutel  
Medi-Safe

CHEM-LK
Slot

K1 
Sleutels

MSS01
Plank Medi-Safe 
(extra)

Hoofdkenmerken
• Ronde ton met deksel

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

YTC02 Overstekende landbouwmachines - Verkeerskegels 510 x 170 x 710

YTC03 Kuilvoer snijden - Verkeerskegel 510 x 170 x 710

YTC04 Verboden te parkeren - Verkeerskegel 510 x 170 x 710

YTC05 Overstekend rundvee - Verkeerskegel 510 x 170 x 710

YTC07 Heg snoeien - Verkeerskegel 510 x 170 x 710

YTC08 Modder op de weg - Verkeerskegel 510 x 170 x 710

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

AI1 AI1 Opbergbox 292 695 x 530 x 800

Hoofdkenmerken
• Veilige en hygiënische opslag van apparatuur voor kunstmatige inseminatie

• Uitgerust met uitneembare kunststof legplank en afsluitbaar deksel

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

MS001 Medi-Safe 171 550 x 350 x 609

Hoofdkenmerken
• Afsluitbare kunststof behuizing

• Veilige opslag van chemicaliën, medicijnen en EHBO-benodigdheden

• Uitgerust met legplank

• Geschikt voor wandmontage

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

SC-01 Opbergkast voor chemicaliën 1220 x 520 x 1310

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

SC-02 Opbergkast voor chemicaliën 1310 x 685 x 520

Hoofdkenmerken
• Vrijstaande kast voor de veilige opslag van bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën

• 125 liter inhoud met een opvangreservoir waar in geval van lekkage  

   de vloeistof wordt opgevangen

• Uitgerust met een rvs legplank

• Laadvermogen tot 250 kg

Vervangingsonderdelen

Hoofdkenmerken
• Vrijstaande kast voor de veilige opslag van bestrijdingsmiddelen  

en andere chemicaliën

• Voorzien van 2 aluminium planken (toelaatbaar gewicht: 60 kg.) 

• Opvangreservoir vangt in geval van lekkage de vloeistof op

• Afsluitbare kast  omwille van veiligheid

• Uitgerust met een uitloop

• Inclusief ventilatie aan de achterzijde

NIEUW
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Producten voor hygiëne en veiligheid

De kuilfoliekliko is een ideale manier voor het opslaan van oude kuilbalen of -pakken folie. De bak heeft 
geen bodem en is voorzien een afneembaar deksel. De folie in de kliko blijft zo droog. Het opslaan wordt 
daardoor goedkoper en gemakkelijker. Speciaal ontwikkeld voor het inzamelen van folie van balen 
of pakken. De afvalfolie kan worden opgevangen in een in de kliko aangebrachte binnenzak van een 
baal- of kuilpakwikkel.

De onderstaande instructies laten zien hoe u strips in de baal snijdt, zodat er vier bindstrips ontstaan voor de binnenzak. De 
binnenzak wordt aan de bak vastgemaakt met elastisch koord (meegeleverd) en kan nu 150 tot 200 balenverpakkingen bevatten. 
Eenmaal vol wordt de binnenzak met behulp van de bindstrips dichtgebonden en kan hij uit de bak getild worden. U hebt nu een volle 
plastic baal die klaar is voor de afvalinzameling.

Kuilfoliekliko

Artikel Beschrijving Capaciteit Afmetingen (mm)

TRB1 Kuilfoliekliko 150 - 200 
Plastic 

balenverpakkingen*

1250 x 1000

Instructies voor binnenzak

Hoofdkenmerken
• Houdt balenverpakkingen schoon en droog en vermindert het totaalgewicht

• Specifiek ontwikkeld voor gebruik van balenverpakking als kosteneffectieve  

   binnenzak (zie volgende pagina)

• Kliko kan gemakkelijk over het plastic getild worden

• Meegeleverd elastisch koord voor stevig bevestigen  

   van binnenzak

Hoofdkenmerken
• Stevige en duurzame kap

• Voor het tijdelijk bedekken van kadavers tot ze opgehaald worden

1 4

6 7 85

2 3

Houd uw boerderij netjes

Verminder de vervuiling

Verlaag de kosten van  

afvalinzameling

Kadaverkap

Artikel Beschrijving Afmetingen (mm)

ACC01 Kadaverkap 2360 x 1330 x 640

* Capaciteit afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte compactering

Bekijk de Tidywrap 
video hier
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Artikel Afmetingen (mm)

HB02 1800 x 1500

Producten voor schapen

JFC heeft een uitgebreid programma voerbakken voor runderen, schapen, paarden, geiten en varkens. Al onze voerbakken worden 
geproduceerd van hoogwaardig polyethyleen. De JFC-voerbakken zijn duurzaam en stootvast, breukbestendig en door de afgeronde 
randen veilig voor uw dieren. Het breukbestendige materiaal en de afgeronde randen zijn veilig voor uw dieren. De voerbakken zijn 
uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en zijn snel en gemakkelijk zijn schoon te maken.

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFT1 23 711 x 381 x 304/178

GFT 45 1422 x 381 x 304/178

Hekvoerbakken

Hekvoerbakken

Grondvoerbakken

Voerbeschermer - Hooistolp voor schapen

Hoofdkenmerken
• Kan gemakkelijk aan een hek of afrastering gehangen worden

• Robuuste haken garanderen extra stabiliteit en voorkomen omstoten door dieren

• Ideaal voor gebruik in combinatie met de hekwerken van onze kalverhutten

Hoofdkenmerken
• De uitsparingen beperken het verspillen van hooi maar hebben geen negatieve invloed op de opname

• Robuuste haken garanderen extra stabiliteit en voorkomen omstoten door dieren

• Ideaal voor gebruik in combinatie met de hekwerken van onze kalverhutten

Hoofdkenmerken
• Bijzonder duurzaam en uitermate geschikt voor droog en nat voer

• Roest en rot niet in tegenstelling tot traditionele metalen en houten voerbakken

• Dieren kunnen in een natuurlijke houding eten

Hoofdkenmerken
• De hooistolp is zo uitgevoerd dat deze over een ronde baal  
   kan worden geplaatst 

• Dekt hooi keurig af

• Het hooi kan niet nat worden

• Ontworpen met 10 voergaten om tot 25 schapen 
• tegelijk te voeren

• Geen metalen onderdelen en daardoor bijzonder veilig voor de dieren

• Gemakkelijk te verplaatsen op het erf of in de wei

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GFH01 100 920 x 500 x 430

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FT3 15 1000 x 300 x 155

FT6 30 1854 x 279 x 127

Verkrijgbaar in twee maten:

39
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Producten voor schapen

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT10 53 685 x 457 x 255

Enkele drinkbak

Dubbele Fast Fill-drinkbak

Dubbele drinkbak

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

GF01-CT8 Eén speen 8 325 x 290 x 240

GFC04-CT8 Vier spenen (C) 12* 705 x 375 x 355

GF06-CT8 Zes spenen (R) 30 832 x 450 x 330

GFC06-CT8 Zes spenen (C) 18* 930 x 425 x 355

GF10-CT8 Tien spenen (R) 50 914 x 508 x 302

GFC10-CT8 Tien spenen (C) 30* 1350 x 550 x 355

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Vlotter

DT20 100 889 x 508 x 330 BV6B

DT30 136 1193 x 482 x 280 BV6B-B1

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DT30FF 136 1250 x 475 x 310

Artikel

CT8

De JFC-speenemmers zijn met name ontwikkeld voor het tegelijkertijd laten drinken van meerdere lammeren. De spenen zijn zo 
gevormd dat ze de natuurlijke zuigreflex van het lam versterken. Door middel van twee stevige haken kunnen de speenemmers op 
diverse manieren worden bevestigd. De emmers zijn zo uitgevoerd dat ze gemakkelijk schoon te maken zijn en het risico van het 
achterblijven van melkresten minimaal is. Leverbaar als reservoir- of compartimentemmers.

Met JFC-drinkbakken kunt u uw dieren voorzien van fris en schoon drinkwater, wat de groei en productie ten goede komt. We bieden 
een uitgebreid assortiment van drinkbakken aan, geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het kunststof dat in onze drinkbakken 
wordt gebruikt, is uitstekend bestand tegen temperaturen onder nul. De drinkbakken zijn ontworpen met afgeronde hoeken voor de 
veiligheid van uw dieren.• Het materiaal van natuurrubber heeft een zachte textuur maar is toch duurzaam genoeg • 

• om een compleet lammerseizoen mee te gaan

• De openingen aan elke kant moedigen het lam aan om de speen correct in de bek plaatsen 
• en op die manier lekkage te verminderen

• Doortrekspeen kan gebruikt worden op elke speenemmer met een opening van Ø 20 mm

(R) Reservoir
(C) Compartiment

* Nuttige capaciteit

Speenemmers voor lammeren

Drinkbakken

Lammerenspeen

Voor de beste resultaten wordt 
geadviseerd de spenen na elk 
lammerseizoen te vervangen.

DT30

Verkrijgbaar in twee maten:

Leverbaar als reservoir- of compartimentemmers:

GFC06-CT8

Vervangingsonderdelen

GF01-H
Hakenset voor kalfspeenemmer 
met één speen

GF06-H
Hakenset voor kalfspeenemmers 
met 4, 6 en 10 spenen
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Producten voor schapen

Artikel Afmetingen (mm)

PB01 375 x 350 x 310

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL4 4 330 x 254 x 228

DBL4 Beschermbeugel

Microdrinkbak

Hoofdkenmerken
• Bijzonder stootvast dankzij unieke dubbele wand

• Rvs vlotterbeschermingsplaat

• Voorzien van bevestigingspunten

Hoofdkenmerken
• Verzinkte beugel die bak tegen beschadiging beschermt

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL 16 395 x 400 x 340

Standaarddrinkbak

Vervangingsonderdelen

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

DBL2 29,5 1250 x 237 x 150/235

Drinkbak voor schapen en kalveren

Hoofdkenmerken
• Kan geplaatst worden tussen twee verschillende hokken 

   zodat verschillende dieren gelijktijdig kunnen drinken

JBV1
½"-vlotter 
(9 l /min)

DOF4
Uitloop 50 mm

DBL-BTB
Beugels voor DBL

BC4
Afsluitdop

BVF1
4½"-vlotterbal

SP01
Rvs plaat

BC6
Kunststof afdekplaat 
voor vlotter

DBL2-B
Beugels voor DBL2

BV6B
½"-vlotter 
(10 l /min)

DOF1
Uitloop 25 mm

FFV3
Fast Fill-vlotter
(175 l /min)

BV6B-B3
½"-vlotter 
(10 l /min)

Artikel: Afmetingen (mm): 

PB03 492 x 545 x 470

DBL Beschermbeugel
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Producten voor schapen

Voetbad voor schapen (gladde bodem)

Smal gekoppeld voetbad (gladde bodem)

Voetbad voor schapen (geprofileerde bodem)

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB1 81 1540 x 570 x 140

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB7 150 2525 x 690 x 150

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

FB5 145 2451 x 470 x 203

JFC heeft een reeks aan voet- en ontsmettingsbaden, die bij gebruik en in combinatie met de goede landbouwpraktijken voorziet 
in het voorkomen van infecties. Daarnaast werkt het preventief bij de behandeling van hoefziekten. JFC-voetbaden zijn vervaardigd 
van stevig polyethyleen waardoor ze zeer slijtvast en duurzaam zijn. Geschikt voor alle desinfecterende oplossingen en voorzien 
van ribbels op het loopgedeelte om uitglijden van de dieren te voorkomen. Alle hebben een naar binnen gebogen rand waardoor er 
aanzienlijk minder oplossing verloren gaat door spatten.

Hoofdkenmerken
• De gladde bodem is effectief bij de behandeling van klauw- en hoefziekten, inclusief huidontsteking tussen de tenen

• Snel en overal op de boerderij te gebruiken

Hoofdkenmerken
• Past in een standaardhekwerk voor schapen

• Koppelsysteem waarmee men de gewenste lengte zelf kan bepalen

• Ideaal wanneer een voorwassing is vereist voorafgaand aan het 

   bad met de oplossing

Hoofdkenmerken
• De geprofileerde bodem opent de hoeven voor extra binnendringing van de oplossing

• Snel en overal op de boerderij te gebruiken

• De smalle vorm is ideaal voor mobiele hekwerken voor schapen

• Koppelsysteem waarmee men de gewenste lengte zelf kan bepalen

• Ideaal wanneer een voorwassing is vereist voorafgaand aan het bad met de oplossing

Voet- en ontsmettingsbaden

Zie pagina 28 voor voetbaden voor rundvee

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

SD250 1136 2743 x 940 x 1219

Artikel Afmetingen (mm)

CH110 1956 x 1448 x 1320

Ontsmettingsbad voor schapen

Hoofdkenmerken
• Veelzijdig bad voor dompelen of baden van schapen in een 

   desinfecterende oplossing

• Bedoeld voor plaatsing in de grond

• Aangebrachte treden vergemakkelijken het uitlopen van de dieren

Hoofdkenmerken
• Opbouw van stevige polyethyleen op frame van verzinkt staal

• Extra grip door bodem van aluminium tranenplaat

• Oprijplaat van verzinkt staal

• Scheidingshek voor lammeren optioneel (ATV1200-G)

Hoofdkenmerken
• Schuilhut voor lammeren of geiten

Lammerenhut

CH110

Aanhangwagen voor schapen

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm) Deuroptie

ATV1200R 1275 2460 x 1280 x 1200 Staal

ATV1200 1275 2460 x 1280 x 1200 Kunststof
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Producten voor paarden

 Zie pagina 8 tot en met 11 voor  
drinkbakken     

Voerbak wandmodel

Voerbak vierkant, vloermodel

Voerbak deurmodel

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ1 15 470 x 343 x 190

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ4 10 475 x 475 x 165  

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ10 16 560 x 305 x 200

JFC heeft een uitgebreid scala aan producten voor de paardenhouderij. Producten die zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
mensen uit de sector en dierenartsen. Daarmee voldoen deze producten aan de veiligheidseisen die de paardenhouderij momenteel 
vraagt. Onze producten zijn zeer duurzaam. De afwerking is glad en heeft geen naden. Daardoor zijn ze gemakkelijk schoon te 
maken en blijven er geen voedselresten achter en wordt verspilling voorkomen. Verkrijgbaar in groen en blauw.

Hoofdkenmerken
• De rand is zo gemaakt dat verspilling van voer tot een minimum beperkt wordt

• 3 bevestigingsgaten voor montage aan een wand of paal

Hoofdkenmerken
• Het paard kan het voer tot zich nemen vanuit een natuurlijke grazende positie

• De voerbak is zo ontworpen dat kantelen onmogelijk is

• Voor extra stevigheid en stabiliteit kan de inwendige ruimte gevuld worden met zand of water

Hoofdkenmerken
• Het paard kan het voer tot zich nemen vanuit een 

   natuurlijke grazende positie

• Stevig, duurzaam en stootvast

Hoofdkenmerken
• Ideaal voor montage aan een draaibare opening in de toegangsdeur

• De rand is zo gemaakt dat verspilling van voer tot een minimum  

   beperkt wordt

• 3 bevestigingsgaten voor montage aan een wand of paal

Voerbakken

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ2 20 660 x 419 x 190

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ5 12 370 x 355 x 200

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ3 15 686 x 229

Voerbak voor hoekmontage

Hoofdkenmerken
• De rand is zo gemaakt dat verspilling van voer tot een minimum  
   beperkt wordt

• 4 bevestigingsgaten voor montage aan een wand of paal

Hoofdkenmerken
• Verstelbare roestvrijstalen staven voorkomen dat volwassen dieren toegang krijgen 
   tot het voer dat voor de veulens bestemd is

• Uitgerust met 2 bevestigingsgaten voor gemakkelijke bevestiging

Voerbak voor veulens

Voerbak rond, vloermodel

Vervangingsonderdelen

DOF1
Uitloop 25 mm

DOF2
Uitloop 13 mm

DOF4
Uitloop 50 mmZie pagina 8 tot en met 11 voor drinkbakken
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Producten voor paarden

FCF01

Schuilhut voor pony's

Opbergbox

Artikel Afmetingen (mm)

CH300 3404 x 2184 x 1925

Hoofdkenmerken
• Effectief middel om veulens in aanwezigheid van merrie bij te voeren

• Minder beheer en toezicht nodig tijdens het voeren

• Dit voersysteem beschikt over vier eetplaatsen

• Eventueel kan ballast (zand of water) worden aangebracht om nog meer stabiliteit te geven

Hoofdkenmerken
• Geschikt voor kleine paarden en pony's

• Gemakkelijk te verplaatsen en zorgt voor grote flexibiliteit in de behuizing

• Voorzien van regelbare dakventilatie en een ventilatieschijf aan  

   de achterzijde voor de luchtcirculatie

Artikel Afmetingen (mm)

HB01 ø1800 x 1500

Artikel Gewicht Afmetingen (mm)

FCF01 40 kg 1300 x 1300 x 1180

Hooistolp

Hoofdkenmerken
• Past over een standaard ronde baal

• Dekt hooi keurig af

• Het hooi kan niet nat worden

• Door de openingen in de wand kunnen de dieren zonder veel te morsen 

• het hooi uit de stolp eten

• Geen metalen onderdelen en daardoor bijzonder veilig voor de dieren

• Gemakkelijk te verplaatsen op het erf

Voerstation voor veulens

Drinkbak (huisdieren)

Artikel Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

PF1 18 425 x 310 x 335

Hoofdkenmerken
• Geeft vanwege de zwaartekracht geleidelijk water af, waarbij het ontstane vacuüm ervoor  

   zorgt dat het water niet wegloopt

• Brede drinkopening: geschikt voor honden, biggen, pluimvee en andere kleine dieren

HB01

Speelbal voor paarden

Artikel: P-Ball

Afmetingen (mm): ø 225

Artikel: EQ6

Capaciteit (l): 14

Stalemmer met vlakke zijde

Artikel: MLC01

Afmetingen (mm): 305 x 260 x 260

Liksteenhouder

Artikel Beschrijving Capaciteit (l ) Afmetingen (mm)

EQ8 Opbergbox 292 695 x 530 x 800

Hoofdkenmerken
• Opbergbox met afsluitbaar scharnierend deksel
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Accessoires en vervangingsonderdelen

Spenen

Artikelcode Beschrijving Afbeelding

CT6-10PK-RP 10-pak starterspenen voor kalveren - Doos van 12

CT9-10PK-RP 10-pak EazyFlow-kalfspenen - Doos van 12

CT9-50 50-pak EazyFlow-kalfspenen

CTC-RP Kalfspeen compleet met ventiel - Doos van 12

Accessoires en vervangingsonderdelen

Accessoires en vervangingsonderdelen worden geleverd in 'skin board'-verpakking (12 per doos). De verkooppakketcodes ziet u 
hieronder.

* Bij een druk van 3 bar

Artikelcode Beschrijving Kenmerken* Afbeelding

FFV3-RP Fast Fill-vlotter - Doos van 12 175 l/min

BV6B-RP ½"-vlotter met 6"-arm - Doos van 12 10 l/min

BV6B-B1-
RP

½"-vlotter met gebogen 6"-arm - Doos 
van 12

10 l/min

BV3/4-RP ¾"-vlotter - Doos van 12 35 l/min

BV3/4-B-RP ¾"-vlotter gebogen - Doos van 12 35 l/min

BV3/8-RP ³⁄8"-vlotter met ½"-doorlaat - Doos van 12 36 l/min

BV-DBL5-RP Drukventiel voor drinkbakken - Doos van 12 16 l/min

BV-MB-RP Opella-vlotter - Doos van 12 5 l/min

JBV1-RP ½"-vlotter - Doos van 12 9 l/min

JBV2-RP ½"-drukventiel - Doos van 12 5 l/min

Ventielen

Artikelcode Beschrijving Afbeelding

DOF1-RP Uitloop 25 mm - Doos van 12

DOF2-RP Uitloop 13 mm - Doos van 12

DOF3-RP Uitloop 1,5" - Doos van 12

DOF4-RP Stop 50 mm - Doos van 12

DOF7-RP Uitloop 75 mm - Doos van 12

BC6-RP Kunststof afdekplaat voor vlotterkamer - Doos van 12

Uitlopen, rubber afsluitstoppen en afdekplaten

Artikelcode Beschrijving Afbeelding

GF01-H-RP Hakenset voor kalfspeenemmer met één speen - Doos van 12

GF06-H-RP Hakenset voor kalfspeenemmer met 4, 6 en 10 spenen - 
Doos van 12

Speenemmerhaken
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