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Het krachtvoerstation voor geiten 

Individueel en automatisch krachtvoer verstrekken 

 

15 gram per portie, uit te breiden tot 8 voersoorten 

 

Flexibiliteit in groepsindeling 

 

Hoge opstelling voor potstal 

 

Economisch slim voeren en het maximale uit uw geiten halen?  Dat 

kan door iedere geit automatisch en individueel te voeren in de 

Capra-Box,  het geitenkrachtvoerstation. Een groot voordeel van 

voeren met krachtvoerstations is dat u  uw geiten niet meer in 

hoeft te delen in (productie)groepen.  

De Capra-Box is zo ontwikkeld dat geiten het station achter    

betreden en voor weer verlaten. Het doorloopsysteem zorgt   

ervoor dat er geen rangordegevechten ontstaan tussen geiten. 

Ook is hierdoor een hogere capaciteit per box te behalen. Vreten-

de geiten kunnen hierdoor niet gestoord worden tijdens het    

opnemen van hun krachtvoer. Bij de ontwikkeling is gedacht aan 

het kuddegedrag van de geit, dankzij de transparantie van de voor- 

& zijkanten kan zij contact houden met de rest van het koppel.   



Oude Situatie 
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Het besturingssysteem voor de Capra-Box 

Spider is eenvoudig te bedienen vanaf uw PC, smartphone of tablet. 

Hij zet namelijk zijn eigen wifi-netwerk op, op die manier kunt u het 

ingebouwde gebruikersprogramma raadplegen. Dankzij het gebruiks-

vriendelijke programma kunt u snel en makkelijk de hoeveelheid voer 

van individuele dieren of groepen dieren bijstellen. Invoer en         

uitwisseling van gegevens kunt u handmatig of met excel doen of gaat 

automatisch doormiddel een koppeling met uw management-

programma (bijv. Egam). Ook kunt u onbeperkt aantal dieren        

invoeren, zonder dat u uit hoeft te breiden met extra modules.  

Spider is de voercomputer van de Capra-Box. De Spider voert iedere 

geit, individueel of per groep, exact de juiste typen en hoeveelheid brok. 

De SpiderAntenna heeft een krachtig veld, waardoor ook erg beweeglijke 

geiten worden uitgelezen. In veel gevallen is uw huidige oortransponder 

hier voor te gebruiken. Met één Spider kunnen 16 voermotoren en 16 

luchtventielen gekoppeld worden. Voor een grotere afstand en meer  

uitgangen kunt u de SpiderServer uitbreiden met één of meerdere 

SpiderClients (zelfde aantal uitgangen als de Server).  

Black-V krachtvoerdosator 

SpiderClient 

SpiderServer 

Internet toegang 

Eén Spider voor 16 voermotoren 

 

Eenvoudig te bedienen met  smartphone, tablet of pc 

 

Koppeling met managementprogramma (bijv. Egam) 


