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OviHandler 

Deze behandel box is speciaal ontwikkeld voor het 

behandelen en het combineren van de verschil-

lende interventies. Zoals behandelen en wegen van 

kleine lammeren <20kg. Vaak gebeurd dit nu in 

meerdere handelingen en verschillende momenten. 

De OviLamBox is optioneel uit te rusten met 

meerdere accessoires zoals, Reader, Weegsysteem 

en krijtblok. 

OviLamBox 

Deze Luxe en zeer complete behandel unit, is geboren door jaren ervaring en het idée 

om het behandelen van ooien en lammeren eenvoudiger te maken. Door zijn zeer 

ergonomische design en simpele bediening, en doormiddel van een luchtbediende 

hendel houdt uw de volledige controle over het dier. Door zijn traploze afstelling is het 

mogelijk om ieder gewenst dier te kunnen klemmen. De controle over de machine 

wordt eenvoudig in kaart gebracht door de verschillende monitors. Het is uiteraard 

mogelijk om dit systeem op een aanhanger of vaste in een opstelling te leveren,    

compleet met compressor en accu. Ook zijn onze verschillende weeg-en identificatie 

systemen hier op aan te sluiten om een nog completer inzicht in de dieren te krijgen. 

Dit alles op een gebruiksvriendelijke manier. Vraag ons naar de mogelijkheden.  

Deze opdrijfsets, maken het         

eenvoudiger om de schapen de            

behandelgang in te laten lopen. Zo 

bespaard uw veel energie en     

blijven de schapen rustiger. Deze 

sets zijn in verschillende                  

uitvoeringen leverbaar, dit door 

meerdere in of uitgangen te             

kunnen benutten.   

Opdrijfsets 



Hoefverzorging 

OviTurner Zijkantelaar Kantelaar 

Infaco Hoefschaar 

Deze Hoefschaar maakt het mogelijk 

om de hoeven ook als deze zeer hard 

zijn op een eenvoudige manier te 

knippen en pols-blessures te voorko-

men 

Dit is een OVIHANDLING Exclusiviteit 

Nieuw ontwerp Zijkantelaat met vastzet hek 

om hem multi inzetbaar te maken. door-

middel van eenvoudig uit te voeren behan-

dlingen naast het bekappen van de hoeven. 

Bijvoorbeeld drenchen. 

Aluminium Poten Ontsmetttingbak     

op maat 

Deze budget zijkantelaar maakt het in een 

handomdraai mogelijk om zware ooien te 

kunnen bekappen maar ook het konten  

scheren is mogelijk. 

Met deze budget kantelaar kan uw eenvou-

dig schapen keren, hierbij zijn optioneele 

kantelonderstueningen mogelijk zowel me-

chanisch als electrisch bediend.  

OviTrailer & OviTracto 
Onze Mobiele behandelsystemen zijn veelal uit aluminium ver-

vaardigd. Dit hoogwaardige product zorgt ervoor dat wij zeer licht 

gewicht kunnen bouwen wat het mogelijk maakt om grote 

hoeveelheden hekken op aanhangers mee te nemen zonder hierbij 

de wet te overtreden. Wij werken vanuit een « Kale Basis»  die we 

vervolgens met de klant kunnen inrichten naar wens met bijvoor-

beeld een Scheerstraat of een Ovihandler. Een gewone behandel-

gang is uiteraard ook mogelijk.                                  

Ook ons unieke Tractoparc is eenvoudig met de trekker te ver-

zettensysteem waarmee tot aan 40 hekken mee te nemen ! 

Onze aluminium hekken kenmerken zich door hun robuste cons-

tructie met een zeer laag eigen gewicht <9 kg voor een 2m versie. 

In combinatie met ons unieke accordeon systeem is dit met alle 

soorten hekken ook van collega’s te gebruiken en voorkomt het 

verbuigen van de laslippen, en het eenvoudig opzetten van een 

vangkraal. 

Hierbij zijn verschilllende maten en of uitvoeringen mogelijk. Denk 

hierbij aan volledig beplaat of kraamhokhek. 



Weegschalen 

Deze verschillende weegschalen in onze productie, gaan van een eenvoudige hangweger met mechanisch unster tot aan vol automa-

tische systemen met een goed midden segment. Wij leggen in al onze producten de nadruk op een eenvoudige toegang tot het dier om 

deze te kunnen controleren op bevleesdheid.  Maar ook de bediening staat centraal en deze is eenvoudig. De weegschalen zijn optioneel 

uit te breiden met een nummerlezer. Deze kan zowel los als vast gemonteerd geleverd worden met als voordeel administrative lasten 

verlaging.  

Doordat wij al onze producten in eigen huis produceren is het eenvoudig om een eventuele aanpassing of modificatie toe te passen.  

 

Weegindicatoren en Dier-identificatie 

Door middel van eigen ontwikkelde weegsoftware is het 

voor ons mogelijk om een degelijk en betrouwbaar pro-

duct te kunnen leveren waar we ook op de snel 

groeiende en veranderende markt vooruit kunnen.En 

waar nodig en mogelijk te kunnen anticiperen  

Zo is het voor ons uiteraard mogelijk om met het des-

betreffende software management pakket te kunnen 

koppelen om zo rechtstreeks gewichten en gegevens uit 

te wisselen. Zoals naar  Gribb of Automed. 



Quadcrate 

De Quadcrate is een universele aanbouw voor op iedere argrarische quad, die het     

arbeidsvriendelijk maakt om dieren uit het land te kunnen halen zonder dat hier 

speciaal een aandere aanhanger voor nodig is. Zo blijft uw ten alle tijden effectief bezig, 

en transporteert  u de honden en of andere dieren met de grootst mogelijke veiligheid. 

Andere opties zoals gaas uitrollers of dergelijke zijn ook mogelijk. 

De Automed is een op accu gevoed dosingerings pistool met 

ingebouwde reader. Deze maakt het mogelijk om op een 

ergonomische manier dieren te kunnen behandelen zonder 

extra handeling, dit kan doormiddel van een directe koppe-

ling met het weegsysteem. Alle behandel gegevens worden 

opgeslagen en kunnen doormiddel an een simpel dashboard 

uitgelezen worden.  Zo blijft uw volledige medicijn registratie 

op orde.  

Doormiddel van de uitwisselbare adapters is het zeer een-

voudig om te switchen van type medicijn en toediening, hier-

voor hoeft er geen nieuwe instelling gedaan te worden, deze 

worden automatisch opgelsagen. 



Ovihandling 

Les Calies, 16420 Lesterps (France) 

www.ovihandling.nl 

info@ovihandling.com 

0033 (0) 6 04 13 61 22 

Uw Dealer: Socials: 

Ovihandling is een jong dynamisch bedrijf die gevestigd is in 

zuidwest Frankijk. De nadruk ligt op eenvoud en ge-

bruiksgemak. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 

dagelijkse ervaring in de schapenhouderij. Hier worden ook 

alle producten uitvoerig getest. Tevens is er een luisterend 

oor voor de ideën van bestaande en nieuwe klanten. Hier 

door worden er in hoog tempo nieuwe producten en inno-

vaties ontwikkeld.  

Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van behandelsys-

temen, en kunnen deze uiteraard met uw samenstellen 

doordat grotendeels alle producten van eigen fabricage 

zijn. 

Jannes, Hendriks van Warbij 


