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1.  Pomi Klovbeskæringsboks  

Du har valgt en klovbeskæringsboks fra POMI, den må bruges til kreaturer. 

Hvis den skal bruges til andet, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra fabrikanten. 

 

POMI Industri ApS fritager sig for ethvert ansvar for skader på fødder / klove. 

 

 

 

 

2.  Sikkerhedsinformation 

 

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED 

 

 Bær beskyttelsesbriller under klovbeskæring. 

 Det er forbudt for uvedkommende at komme inden for en afstand på 10 m fra 

maskinen, når den er i drift, dels fordi  

o der kan komme pludselig bevægelser fra kreaturet. 

o der kan sprøjte olie fra en beskadiget slange. 

o der kommer klovdele flyvende. 
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3.  EU-Overensstemmelseserklæring 

 

 

Fabrikant:  POMI  Industri ApS 

Abildvadvej 5, Thorup 

DK-9610 Nørager 

Tlf. +45 98 55 20 00 

  Firma 

 

 

Erklærer hermed, at 

 

 

Maskine: Klovbeskæringsboks Std 1        
  Mærke      serie nr., år 

 

 

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets Direktiv af 14. juni 1989 om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF) som 

ændret den 20/6 91 (91/368/EØF) (93/44/EØF) og (93/68/EØF), under særlig henvisning til 

direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion 

og fremstilling af maskiner. 

 

Herunder navnlig: 

 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder (Direktivets art. 5, 

stk. 2) 

 

er fremstillet i overensstemmelser med andre standarder og/eller tekniske bestemmelser. 

 

 

 

 

Underskrift     Dato 

 

Poul Mikkelsen 

Direktør  

POMI Industri ApS 
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4.  Maskinens identifikation 

Ved bestilling af reservedele bedes serienummer oplyst. Det findes på maskinens højre side, 

som vist på nedenstående billede.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Serie nr.___________________  Fabrikationsår _________________________ 
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5.  Funktioner 

5.1. Højre side af boksen 

 

 

    1             2   3 

1. Tænd. 

2. Sluk/Nødstop. 

3. Hæve/sænke højre forbensholder (Overtryksventil indstilles til 90 bar). 
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5.2. Venstre side af boksen 

 

 

             1            2           6            7                  2     3     4     5 

 

1. Hæve/sænke venstre forbensholder (Overtryksventil indstilles til 90 bar). 

2. Åbne/lukke frontlågen. 

3. Hæve/sænke klovbeskæringsboksen. 

4. Hæve/sænke kreaturet. 

5. Åbne og lukke baglågen. 

6. Juster hastigheden på åbne/lukke funktionen af frontlågen. 

7. Juster hastigheden på åbne funktionen af baglågen. 
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5.3. Bagende af boksen 

 

 

    1        2         3          4        5                                                                         6 

 

1. Hæve sænke reb med manchet til venstre bagben. 

2. Juster bagbensholder frem og tilbage. 

3.Klovstøtte op og ned. 

4.Klovstøtte frem og tilbage. 

5.Klovstøtte drej til højre og venstre. 

6. Hæve sænke reb med manchet til højre bagben. 
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6.  Sådan fungerer klovbeskæringsboksen 

 

6.1. Klar til klovbeskæring 

Start med at tilslutte strøm. Vinkelsliberen med klovklinge tilsluttes strømudtag ved 

kabelbøjle i toppen. Kontroller omløbsretningen for motor. Herefter åbnes frontlåge og 

baglåge. Kontroller at den bagerste sele er 5 cm højere end den forreste sele. Selerne køres 

ned og så er du klar til det første kreatur. 

 

Overtryksventil ved tank indstilles til 110 bar. 

 

6.2. Klovbeskæring 

Før kreaturet ind i boksen og fang den med frontlågen, herefter lukkes baglågen, den kan også 

bruges til at skubbe kreaturet ind i boksen. 

Boksen hæves op til en passende arbejdshøjde. 

Sørg for at selerne er imellem forbenene og bagbenene. Hæv selerne indtil de støtter kreaturet 

godt under maven. Herefter sættes der en manchet omkring hver bagben og de løftes op i 

bagbensholderen. Klovstøtten drejes op under den ene klov og så er du klar til beskæring af 

den første klov. Herefter drejes klovstøtten over under den anden klov og så kan du beskære 

den anden klov. Fang forbenene med de to forbensholdere og træk rebet op så 

forbensholderen kommer ud på plads. Klovstøtten drejes op under kloven og så er forbenene 

klar til klovbeskæring. 

 

Når alle fire klove er færdige løsnes forbensklovstøtten ved at trykke håndtaget på klovstøtten 

ned. Forbenet løsnes af forbensholderen og sættes ned på bunden af klovboksen. Det samme 

gøres ved det andet forben. Herefter sættes klovstøtten ved bagbenene lodret og begge reb 

med manchetter løsnes og manchetter tages af. Hvis kreaturet kommer til at ligge på bunden 

kan man løfte selerne lidt og sænke dem igen så kreaturet står ordentlig på benene. Så sænkes 

boksen helt ned og selerne sænkes helt ned på bunden. Frontlågen åbnes og kreaturet lukkes 

ud af boksen ved at åbne frontlågen. Baglågen åbnes og boksen er klar til et nyt kreatur. 
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7.  Rengøring 

Gør altid boksen ren efter brug. Skal boksen til en anden stald er det vigtig med en grundig 

rengøring. Skal boksen stå længere tid uden at blive brugt, så træk alle stempler ind så 

stempelstangen ikke ruster. Efter rengøring er det en god ide at sprøjte maskinen ind i olie. 

Det letter rengøringen næste gang. 

 

8.  Vedligehold 

Smørrenipler smøres dagligt. 

Hydraulikolie kontroleres dagligt i glas og skiftes en gang årlig. 

8.1. Skift slidt reb - forbensholder 
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8.2. Skift slidt reb - manchet til bagben 
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9.  Tekniske Data 

 

Hydraulikolie    ca. 20 liter 

Strømindtag    400 V 

Kabelbøjle    230 V 

Højde     2050 mm 

Bredde     1300 mm 

Længde    3000 mm 

Vægt     1000 kg 

 

 

 

10.  Ekstra udstyr 

 Hydraulisk trækhjul  

 

 

Vi forhandler klovklinger. 

 

 

 


