
KÖRMÖZŐ
KALODÁK

Elismert szervezetek tanúsítják kiválóságunkat technikai, 

tervezési és biztonsági téren egyaránt.

Alapelveink a magasszintű képzés és együttműködés.  

A fejlődést kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenysé-

günk biztosítja.

Beszállítóink regionális partnerekkel együttműködésben 

történő, szigorú kritériumok szerinti megválasztása kivá-

ló minőséget garantál, rövid szállítási távjainkkal pedig 

óvjuk a környezetet.

A ROSENSTEINER NEMZETKÖZI  

HÍRNEVÉNEK KULCSA:

A Rosensteiner körömápolóállások professzionális 

szintre emelik munkáját, miközben a lehető legnagyobb 

kényelmet és biztonságot nyújtják. Felhasználóbarát 

gépeink növelik a teljesítményt és hatékonyságot.  

Gondosan megválogatott, magasan képzett partnere-

ink biztosítják, hogy megbízható szolgáltatásaink csu-

pán karnyújtásnyira legyenek. A körmösök, állatorvosok, 

gazdák és az állatok egyaránt élvezhetik termékeink 

előnyeit és minőségét.

Gondosan megtervezve, csúcsminőségben gyártva.

NEMZETKÖZILEG   
TANÚSÍTOTT

Stallprofi Magyarország Kft.

H-2100 Gödöllô, Dózsa György út 13.

Telefon: (+36) 28 514 485

www.stallprofi.hu/rosensteiner

A RoSenSteineR KieMelt  

MAgyARoRSzági pARtneRe



KAPCSOLATOK

Magas célkitűzésink vannak. Nem csupán gépgyártók va-

gyunk, akik acélidomokból szerkezeteket hegesztünk össze. 

Sokkal inkább egy kapcsolatrendszer központja vagyunk, 

akik a nagyszerű ötleteket valóra váltjuk.

Ennek érdekében kiváló kapcsolatot ápolunk vevőinkkel, 

munkatársainkkal, értékesítési partnereinkkel, szállítóinkkal. 

Ugyancsak ide tartoznak az állatorvosok és az egyetemi 

kutatók.

Ebben az összefonódásban mindenki abban motivált, 

hogy gyakorlatba átültethető ötleteket osszon meg 

fejlesztési csoportunkkal.

 

Ebből származóan jöttek létre magas igényeket 

kielégítő körömápoló állásaink:

•	 Legmagasabb minőségi szint

•	 Gazdaságos, mert gyors vele a munkavégzés, és tartós  

a szerkezet

•	 Komfortos az állat és a kezelő számára

•	 Biztonságos, betartva az összes előírást

•	 Minden szempontból hatékony

 

Mivel a felsoroltakat a felhasználók érdekeiben 

szem előtt tartjuk, Európa számos országában 

piacvezetővé váltunk.

TUDÁS
EGYÜTTMŰKÖDÉS
TAPASZTALAT

Rosensteiner

Alkalmazottak

Szállítók

Viszonteladók

Egyetemek

Hivatásos
körömápolók



Az állat egy egybefüggő, sík, lépcsőktől és akadályoktól 

mentes felületen léphet be az állásba. A berendezés mű-

ködtetése egyszerű, és mind állat, mind ember számára ké-

nyelmes.

Kizárólag a billenőasztalos rendszerrel lehetséges mind a 

négy köröm egymás utáni gyors, tiszta ellátása, ideális mun-

kamagasság mellett. A munkafolyamat egyben elvégez-

hető, mivel nem kell a lábak egymás utáni rögzítésével a 

folyamatot megszakítani. A munkatér csupán 2 m hosszú, 

így kiküszöbölhető a fölösleges mozgás.

Billenő állásaink előnyei

•	tiszta	munkakörnyezet,	a	munkaterület	nem	lesz	trágyás

•		ez	 a	 kezelési	pozíció	 az	 állatgyógyászatból	 származik,	 	 a	

tőgy- és a szügyvizsgálat is kényelmesen elvégezhető 

•		a	 legmagasabb	szintű	kényelem	munka	közben,	bizonyí-

tottan alacsony stresszhatással

•		az	egyenletes	felületnek	köszönhetően	egyszerű	és	gyors	

az állat bevezetése

•		idős	 állatok	 esetében	 a	 paták	 és	 ízületek	 azonnal	 teher-

mentesíthetőek

HÁROM MODELL BÁRMILYEN IGÉNYRE
RedQ

•	A legigényesebb gazdák és hivatásos pataápolási  

szakemberek berendezése

•	A behajtástól alig egy perc alatt eljuthatunk  

a körömápolásig

•	Gazdatársulások számára is ideális

RedQ teherautóra/utánfutóra szerelve

•	A legrugalmasabb megoldás a professzionális  

pata ápoláshoz

•	Alacsony befektetés igényének és a gyors munka-

végzésnek köszönhetően jó megtérülést eredményez.

Kipp Top

•	 E berendezés már évtizedek óta bizonyít, és különböző 

felszereltségekkel is elérhető

•	 Tökéletes az istállón belüli, beépített ápolóhely  

kialakításához

Számos országban elterjed, álló állaton végzett körmözé-

sét tesznek lehetővé áthajtó jellegű állásaink. Mivel az álla-

tok ergonómiai igényeihez igazítottuk, a munka tökéletes 

elvégzését is egyszerűbbé teszik. E módszerrel a mellső és 

hátsó lábak is a munkához leginkább megfelelő magasság-

ban tarthatóak.

A forgatható felfüggesztésű mellsőláb-tartók, valamint a 

kétlépcsős hátsóláb-emelő berendezések optimális mun-

kapozíciót alakítanak ki, valamint megfelelnek a különböző 

munkatechnológiai elvárásoknak, miközben lehetővé teszik, 

az állat kíméletes ellátását.

Áthajló állásaink előnyei

•	Az összes funkció rendelkezésre áll, amelyet csak a drá-

ga hidraulikus kalodáknál találunk meg

•	A lehető legmagasabb anatómiai szempontok, a kíméle-

tes ellátásért

•	 Egyenes derékkal végezhető minden láb kezelése 

 

HÁROM MODELL BÁRMILYEN IGÉNYRE
Red5

•	 Egy olyan körmöző, amely az áthajtó jellegű rendszert 

leegyszerűsítette, és felgyorsította

•	A gazdák számára elérhető legjobb teljesítményt  

biztosítja

•	 Innovatív rögzítő szerkezetek, nem szarvatlanított   

állatoknak is 

Top5

•	 Tejelő tehenek számára kialakított állás, amely már  

ezerszer bizonyított

•	 Ideális az eredményes körömápolás öt lépéséhez 

BullTop

•	 Robosztus állás húsmarhák és akár 1400 kilós fedező-

bikák számára

•	A Rosensteiner termékektől megszokott kényelem  

és biztonság

KÉNYELMES 
KÍMÉLETES  
ERGONOMIKUS

EGYSZERŰ
BEVÁLT
RUGALMAS

ÁTHAJLÓ
RENDSZER

ÁLLÓ
ÁLLAT 
ESETÉN

 
FEKVŐ
ÁLLAT 
ESETÉN

BILLENŐASZTALOS
KIALAKÍTÁS



FORRADALMI ÚJÍTÁS  
A KÖRÖMÁPOLÓ-
ÁLLÁSOK TERÉN

GYORSASÁG ÉS BIZTONSÁG

Az állatok bevezetése, rögzítése, valamint a berendezés 

megdöntése egy központi panelről vezérelhető. A hidra-

ulikus fejrögzítő berendezés bármilyen fejtartáshoz alkal-

mazkodik. A hidraulikus beterelő ajtó gyengéd rásegítésével 

optimális pozícióba hozza az állatot.

A fejrögzítő berendezés szintén hidraulikusan záródik. Min-

den funkcionális elemet központi, könnyen elérhető helyen 

találunk, amely rendkívül kényelmes és gyors használatot 

tesz lehetővé.

Egyedülállóan gyors, ugyanis az állat rögzítése, beleértve  a 

négy lábát is, kevesebb mint egy percet vesz igénybe! Mind-

ebben a legnagyszerűbb, hogy stressz és erőfeszítés nélkül 

végezhető el a munka.

A központi panel és a szerszámosláda rendkívül hasznos. 

Három hálózati dugalj, két sarokcsiszoló- és két késtartó 

elem is a berendezés része, így a munkaterület tiszta marad, 

és minden karnyújtásnyira van.

Red Q lábtartó
Az új, egyedi kialakításnak köszönhetően az állat lábait pár 

másodperc alatt kíméletesen és biztonságosan rögzíthetjük. 

Csupán másodpercekbe telik méretre igazítani vagy megla-

zítani a lábtartókat.

                        
külső méretek (H/SZ/M) 2030/2100/2300 mm  

(szállítási méret)

javasolt állatméret Marmagasság: 1750 mm  
Vállmagasság: 750 mm  
Élősúly: 300–1000 kg

felfüggesztés hárompontos Cat II. targoncá-
val 4 oldalról emelhető

hajtás 230V/2,2 kW  
elektrohidraulikus

fekvőfelület 30 mm-es Cow Comfort 
gumimatrac

felület tűzihorganyzott, porszórt

nettó súly 920 kg

emelőerő 1200 kg

Szériafelszerelés
• hidraulikus beterelő ajtó
• hidraulikus fejrögzítő 
• hidraulikus hasi heveder feszítő
• hidraulikus billenőasztal
• szerszámosláda két-két tartóval flexek és kések számára, 3 

dugaljzattal
• hárompontos, Cat II. felfüggesztés
• négy oldalon emelőpont villástargonca számára
• négy lábrögzítő bak gyorskötővel, magasságállítás fokozat-

mentes önzáró szerkezettel, stabil és puha gumiborítás
• lehorgonyzó pontok fix helyre telepítéshez 

Kiegészítő felszerelés
• 4 felfújható gyorscsatlakozós kerék kézi vagy utánfutós 

szállításhoz, emelőtengellyel
• csatlakozó pontok felhajtó karámhoz
• "Klauenpflege Comfort" felhajtó karám
• adapter teleszkóprakodóhoz
• 230V-os LED-es fényszórók

Helyigény

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

15.10.12   17:20

Ügyfeleink által ked-
velt funkciók:
•	Az állat feje egyszerűen 

rögzíthető, és a hevederek 

is könnyedén feszesre húz-

hatóak.

•	 Kevesebb mint egy perc 

alatt előkészíthető mind a 

négy láb.

•	Mivel az egész munkaterület 

2 méteres, minden kéznél 

van, a működtető szervektől 

a szerszámokig.



ERGONOMIKUS 
ÁPOLÁSI RENDSZER

külső méretek (H/SZ/M) Basic: 2200/1900/1900 mm 
(szervizkarral: 
magasság=2500mm)

javasolt állatméret 300–1000 kg élősúly

felfüggesztés gyorscsatlakozó rúd Cat II

hajtás elektrohidraulikus  
230V/1,8kW

felület tűzihorganyzott

nettó súly 546 –633 kg

Szériafelszerelés - Basic:
• teljes egészében horganyzott váz
• 220V/1,8 kW elektrohidraulikus hajtás
• fejrögzítő berendezés
• teljes heveder rendszer
• gumimatracos, vállpárnás fekvőfelület
• 3-pontos traktor felfüggesztés Cat II.
• zsanéros fejkeret
• négy csatos lábrögzítő, fokozatmentesen állítható 

magasságú, önzáró, stabil és puha gumiborítással

Választható modellek

Basic:
• széria felszerelés szerint

Comfort:
• hidraulikus heveder feszítő

Professional:
• hidraulikus heveder feszítő
• az összes funkcióhoz hozzáférést biztosító szerviz kar 

Az alábbi honlapon további hasznos kiegészítők találhatóak: 
www.rosensteiner.at

Helyigény

MŰSZAKI PARAMÉTEREKA BERENDEZÉS, AMELY MÁR SOKSZOR 
BIZONYÍTOTT, ÉS SIKERE ALAPJA LEHET

A széles hevederek segítségével az állatot kíméletesen és 

biztonságosan rögzíthetjük. Energiatakarékos csigakerekes 

rendszerek és hidraulikus heveder feszítők segítenek a biz-

tonságos pozíció beállításában. A fejrögzítő keretet kötél 

meghúzásával zárjuk, így biztonságosan és kényelmesen 

rögzíthetjük az állat testhelyzetét.

Amellett, hogy az állat kényelmét szolgálja, az ergonomikus 

elrendezés praktikus munkapozíciót is biztosít. A Kipp-Top 

tejelő és húsmarhák számára egyaránt tökéletes. A fejrögzí-

tő szarvval rendelkező állatokat is be tud fogni.

Ügyfeleink biztonságát, valamint a csúcsminőséget és telje-

sítményt a DLG Signum teszt garantálja.

Kipp Top  

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	Mind a négy pata egyszerre 

tartható kényelmesen elérhe-

tő munkapozícióban.

•	A Kipp-Top egy költség-

hatékony belépőmodell a 

billenőasztalos körömápolók 

területén.

•	 Tökéletes ápolóberendezés, 

amely sokszor bizonyított,  

és könnyen kezelhető.



FÜGGŐLEGES ÁLLÁS 
A MAXIMÁLIS 
HATÉKONYSÁGÉRT

külső méretek(H/SZ/M) 2400/1110/2300 mm

ajánlott állatsúly 450–950 kg élősúly

felfüggesztés hárompontos Cat II.,  
villástargonca

elektromos tápfeszültség 230V, 50Hz

felület tűzihorganyzott, porszórt

nettó súly 540 kg

Szériafelszerelés:
• elektromos hátsólábemelés, 500 kg
• elektromos mellsőlábemelés, kihajtható
• világítással és flextartóval felszerelt szervizkar
• csúszásgátló gumiborítású padló
• elektromos üzemű fejrögzítő szerkezet
• hátsólábszár rögzítő
• hátsólábrögzítő formára gyártott ízületszíjjal
• gyorspatentos mellkas heveder
• hárompontos traktoros felfüggesztés lánccal
• teljes egészében horganyzott váz

Kiegészítő felszerelés:
• kerekek kézi szállításhoz

Helyigény

MŰSZAKI PARAMÉTEREKKIVÁLÓ, EGYSZERŰ ÉS GYORS

Gyors, komfortos és sokoldalú. A Red5 vizuálisan a jól be-

vált, dizájndíjas Top 5 továbbfejlesztése, technikai szem-

pontból viszont teljesen új, innovatív rendszer. 

Forradalmian új rögzítőberendezése a váz teljes hosszában 

kinyílik, így mind tejelő-, mind húsmarhák számára ideális, 

beleértve a szarvas állatokat is. Működtetése gyors és köny-

nyű, ráadásul minden funkció elektromos rásegítésű, és az 

állás minden pontjáról kapcsolható.

A Red 5 az új nyakbefogó szerkezetével az első olyan kö-

römápoló állás a világon, amely igazodik az állat méretéhez.  

Ez annyit jelent, hogy ergonómiai fölénye mellett biztonsá-

got ad a körömápolónak és az állatnak egyaránt, függetle-

nül attól, hogy nagy vagy kistestű marháról legyen szó.

 A berendezés működtetése egyszerű, és mind az állat, 

mind az ember számára kényelmes. Legtöbb esetben az 

első lábat csupán 50 másodperc alatt a kívánt pozícióba 

hozhatjuk. A munkamagasság a mellső lábak esetében kö-

rülbelül 70, a hátsónál 110 cm. Az állás kategóriájában a leg-

kényelmesebb munkavégzést teszi lehetővé.

A Red5 kifejlesztésével egy olyan egyedi körömápoló állást 

alkottunk, amely a drága, túlméretezett és túlgépesített ál-

lásokhoz hasonló teljesítményt nyújt, viszont sokkal gazda-

ságosabb és könnyebb vele dolgozni.

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	 Forradalmi, teljes egészében 

nyíló rögzítőberendezés, 

amely bármilyen marhának 

ideális.

•	Minden eddiginél gyorsabb 

munkatempó. 

•	 Szenzációs teljesítmény, 

fantasztikus ár.
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A KLASSZIS  
BIKÁKNAKBull Top  

A Bull Top segítségével vad természetű állatok is kényel-

mesen, biztonságosan rögzíthetőek. Kompakt kialakítása 

biztosítja, hogy az ideges állatok se szabadulhassanak ki 

ápolás közben.

Lábrögzítőink már ezerszer bizonyítottak, és egyszerű mun-

kavégzést tesznek lehetővé. Modern határológörgők és biz-

tonsági csörlők garantálják teher alatt is a lassú ereszkedést.

A BULL TOP 2 MÉRETBEN IS ELÉRHETŐ

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bull Top Basic S (H/SZ/M) 2,1 5 x 0,80 x 1,80 m 
(belső méretek)

Bull Top Basic M (H/SZ/M) 2,1 5 x 0,90 x 1,80 m 
(belső méretek)

ajánlott állatsúly 700 - 1500 kg élősúly

átjáró mérete 80 / 90 cm (S/M)

felület tűzihorganyzott

nettó súly 547 / 580 kg (S/M)

Szériafelszerelés:
• teljes egészében horganyzott váz
• "Head Gate" fejrögzítő szerkezet kézi vagy automata 

reteszeléssel
• jobbra és balra kihajtható mellsőláb csörlők
• kétlépcsős hátsóláb emelés
• hátsó lábszár keret biztonsági pánttal
• biztonsági tartozékok (csörlős mellkasi heveder, védőcső-

vel borított térd- és comblánc)
• csúszásgátló, higiénikus gumiborítású padló
• lezáró keret
• előkészítés mérőcellákhoz

Kiegészítő felszerelés:
• elektromos hátsóláb emelés, 230V/500kg
• szervizkar lámpa nélkül
• szervizkar lámpával
• kerekek kézi szállításhoz

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	Még vad és nehéz állatok 

esetében is biztonságos.

•	A Head Gate klasszikus 

rögzítő berendezés az 

Egyesült Államokból

•	 Szervizkar és más vonzó 

opciók

A KLASSZIKUS 
PATAÁPOLÓ ÁLLÁS 
TEHENEKNEK

Top 5  

A Top 5-ös modell az a körömápoló állás, amely a hatékony 

pataápolás 5 lépését biztosítani tudja. Anatómiailag minden az 

állat körül forog.

A Top 5 lehetővé teszi minden körmöző számára saját mun-

kamódszereit, függetlenül attól, hogy késsel vagy sarokcsiszo-

lóval dolgozik, vagy lábszár rögzítéssel, vagy nélküle.

Az összes lábtartó szerkezet kihasználja az állat maximális 

anatómiai lehetőségét, így optimális munkahelyzetbe hozza a 

patát a gondozó számára.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Top 5 Basic (H/SZ/M) 2400 x 1250 x 2005 mm 
(külső méret)

ajánlott állatsúly 400 - 900 kg  
élősúly

felület tűzihorganyzott

nettó súly 395 - 477 kg

Szériafelszerelés
• teljes egészében horganyzott váz
• csúszásgátló, higiénikus gumiborítású padló 
• teljes fejrögzítő szerkezet
• mellső láb-csörlők kifordíthatók
• hátsóláb emelés csörlővel
• hátsólábszár rögzítő kerete biztonsági feszítővel
• biztonsági elemek (szügyhevederek, 

pata felhúzó, comb felhúzó)
• 3-pont felfüggesztés traktorhoz, lánccal

Felszereltségek:

Basic:
• széria felszerelés szerint
Comfort:
•	 elektromos hátsóláb emelés 500kg
Professional:
•	 elektromos hátsóláb emelés 500kg
•	 hátsó lerekesztő keret
•	 szerviz kar megvilágítással

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	 Optimális kezelőállás 

tejtermelők számára

•	 Kényelmes munkavégzés

•	 Kedvező beruházás- és  

helyigény

Kiegészítő felszerelések rendelhetők – kézi 
vontatáshoz kerekek, stb.



IDŐTAKARÉKOS
MUNKAERŐ KÍMÉLŐ 
STRESSZMENTES

FELHAJTÓ KARÁM
KLAUENPFLEGE COMFORT
• A körmöző állásokhoz történő felhajtásra fejlesztették ki.
• Könnyű felállítani és szállítani.
• Egyaránt alkalmazható mobil és fixen telepített formában.
• Csatlakoztatható a körmöző állásokhoz, de egyedi alakzat 

is építhető belőle.

1115
4200

2400

Billenőasztalos 

állás

2700

min. 3100

max. 3800

2100

3850

Fal vagy traktor

Kihajtás

HOSSZABB ÉLET, TÖBB PROFIT

Az állatemelő berendezés bizonyítottan csökkentheti a beteg 

tehenek elfekvéséből eredő elhullást. Az állatok felállíthatóak, 

így a keringésük ismét működni kezd, valamint újra képesekké 

válnak a vizelésre, és fejhetőek lesznek. Ez a szerkezet egyben 

az állatorvosi vizsgálatokat is megkönnyíti.

Sani Top 4

Az egyszerű és célirányos lábra állítást a 4 csigakerekes 

hevederfeszítő hajtómű segíti. Az ötödik a medence 

emelő, amely a medence tájéknak további stabilitást 

kölcsönöz.

ÁLLATBARÁT, 
INTELLIGENS 
SEGÍTSÉG

Sani Top  

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	Az állatok sok esetben meg-

menthetőek.

•	Az állatemelő könnyedén  

és gyorsan össze- és  

szétszerelhető.

•	A berendezés kis helyen 

szállítható és tárolható.

Ügyfeleink által  
kedvelt funkciók:
•	A körömápolás kevesebb 

stressz mellett, hatékonyab-

ban és biztonságosabban 

végezhető.

•	Gyors beüzemelés, szerszá-

mok nélkül.

•	A berendezés kis helyen 

szállítható és tárolható.

•	Alacsony súly.

KEZELŐHELY
Egy saját jól átgondolt kezelőhely, kombinálva egy modern pa-
taápoló állással, lehetővé teszi, hogy a sánta állatok kezelését és 
a rutinszerű ápolásokat időben elvégezzük. Az állatok egészségi 
állapota és termelési teljesítménye magas szinten tartható, ami 
tiszta jövedelmet eredményez.

2700

Függőleges állás

TreiBgiTTer


