Industrie tips – Pluimveetransport
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Ontwerp kratten
Voor het transport van legkippen en ouderdieren worden vaak kratten gebruikt. Tijdens
transportinspecties komt Eyes on Animals regelmatig kippen tegen die gewond of dood zijn als gevolg van
een slecht ontwerp van de kratten. Hieronder worden de voornaamste problemen en mogelijke
oplossingen besproken.

Verwondingen door te grote ventilatie-openingen
Als de ventilatie-openingen van een krat te groot zijn, kunnen er lichaamsdelen uit de krat steken. Als de
kratten vervolgens gestapeld worden, of op de truck worden gezet, kunnen deze lichaamsdelen geplet
worden of bekneld raken. Als er bijvoorbeeld een kop aan de bovenkant van de krat uitsteekt, zal deze
geplet worden als er een krat bovenop wordt gezet.
Beknelde tenen
Een van de meest voorkomende problemen is dat kippentenen uit de kratten steken en om de krat heen
krullen. Als de kratten dan vervolgens op elkaar worden gezet, worden de tenen geplet of afgescheurd.
Dergelijke verwondingen veroorzaken veel pijn.

Risico: Als uitstekende tenen om de kratten heen krullen, zullen ze bij het stapelen worden geplet.

Afgescheurde kippenteen bloedt heftig
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Dit probleem kan voorkomen worden door aan de onderkant van de krat een opstaande rand te maken, of
de rand breder te maken, waardoor de kippentenen minder makkelijk uit de krat steken en om de krat
heenkrullen. Kratten met een bredere rand zijn al in omloop, maar worden nog maar weinig gebruikt.

Door de rand te verbreden, is de kans kleiner dat de teen “eromheen krult”.

 Door een opstaande rand te maken, blijven kippentenen in de krat en worden zijn niet geplet bij
het stapelen. Ook kan de rand wat breder gemaakt worden, waardoor de kans dat de teen “erom
heen krult” kleiner is.
 Maak ventilatieopeningen niet te groot - om te voorkomen dat vleugels of koppen eruit kunnen
steken.

Verwondingen door ontwerp deuren
Klapdeuren
In Nederland worden kratten met klapdeuren sinds 2016 niet meer gebruikt omdat het risico’s dat
lichaamsdelen - zoals de vleugels of de kop - bij het dichtklappen klem komen te zitten te groot is. Bij een
klapdeur kunnen de kippen aan drie kanten klem komen te zitten, terwijl dat bij een schuifdeur maar aan
één kant kan. Schuifdeuren zijn daarom ook makkelijker in gebruikt.

Bij een klapdeur (links) kunnen kippen aan drie kanten tussen de deur komen, bij schuifdeuren (rechts) is dit maar
aan één kant
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Tijdens transportinspecties komt Eyes on Animals regelmatig kippen tegen die klem zitten tussen de deur.

Vleugels die tijdens het dichtslaan van de deur klem is komen te zitten.

In Nederland zijn klapdeuren - n.a.v. onze inspectierapporten en overleg met de industrie en de NVWA,
niet meer toegestaan. In andere Europese landen worden de klapdeuren echter nog steeds gebruikt.
 Gebruik altijd kratten met schuifdeuren - om het gebruik te vergemakkelijken en het risico te
verkleinen dat kippen tussen de deur komen.
Te kleine deuren
Kippen worden met meerdere tegelijkertijd in een krat gestopt. Vaak 4-5 per hand. De deuren van de krat
moeten voldoende groot zijn, zodat er geen kracht gebruikt hoeft te worden om de kippen in de krat te
stoppen. Regelmatig zijn de deuren echter te klein, waardoor de kippen er letterlijk ingepropt worden.
Logischerwijze raken kippen hierbij in paniek, gaan ze tegenstribbelen en lopen ze verwondingen op. Grote
deuren zijn daarom ook makkelijker in gebruik. Daarnaast dienen de kippenvangers uiteraard het aantal
kippen dat tegelijkertijd in een krat wordt gestopt aan te passen aan de grootte van de deur zodat er niet
gepropt hoeft te worden en verwondingen voorkomen worden .
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Als deuren te klein zijn worden kippen letterlijk in de krat gepropt - verwondingen zijn het gevolg

 Maak de deuren groot, zodat de kip zonder kracht te gebruiken door de deur kunnen en niet gaan
tegenstribbelen. Dit maakt het werk van de vanger makkelijker, is efficiënter én beter voor de kip.
 Doe niet teveel kippen tegelijkertijd door de opening om te voorkomen dat de kippen zich
verwonden.

Watersystemen
Onvoldoende nippels voor huidige belading
Bij transport langer dan 12 uur is het verplicht om water te verstrekken aan pluimvee. In de praktijk zien
we veelal per krat één drinknippel. Er is voor de kippen onvoldoende ruimte om naar de drinknippels te
lopen. Ook kunnen de kippen door de beperkte hoogte van de krat niet rechtop staan, waardoor lopen
nauwelijks gaat. De huidige drinknippels voor pluimvee zijn dan ook maar weinig effectief.

Voor de huidige belading is één drinknippel onvoldoende

 Zorg voor voldoende watersystemen, of langwerpige drinkbakken om ervoor te zorgen dat alle
kippen kunnen drinken. Zolang er geen goed watersysteem op de markt is, dient lange
afstandtransport niet plaats te vinden.
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Onderkoeling
Een ander probleem is dat drinknippels soms lekken. Legkippen zijn zeer gevoelig voor kou. Alle energie is
naar het leggen naar eieren gegaan en ze hebben maar weinig vet op hun botten en vaak een slecht
verenkleed. Als kippen nat zijn, lopen ze extra risico om onderkoeld te raken, met name als het koud is
buiten.

Lekkende drinknippel in pluimveetransport

 Voorkom te allen tijde dat nippels gaat lekken - dit zorgt ervoor dat de kippen nat worden en bij
koud weer het risico lopen om onderkoeld te raken.
 Controleer regelmatig of de nippels lekken.

Ontwerp containers
Voor het transport van vleeskuikens worden containers met lades of bakken gebruikt. De vleeskuikens
worden machinaal of met de hand in de lades gezet waarna de lade wordt dichtgedaan. De belangrijkste
producenten van containers zijn: Meyn, Stork, Linco en Anglia Autoflow. Sommige containers hebben lades
die pas - nadat ze vol geladen zijn met kippen - worden dichtgeduwd (Anglia Autoflow). Het is zwaar werk
om deze lades dicht te duwen omdat ze erg zwaar zijn. Hoe groter de lades, hoe zwaarder het werk.
Andere containers worden van onder naar boven geladen - zodra de lade vol zit, wordt de lege lade
erboven naar voren getrokken (Meyn en Linco) of wordt de deksel uitgevouwen (Stork). Voor meer uitleg
en verbeteringen voor de verschillende containersystemen zie het hoofdstuk Containersystemen en
verbeterpunten.

Koppen die klem zitten
Kippen vangen en laden gaat vaak met enorme snelheid. Bij het sluiten van de lades, kan de kip soms niet
op tijd de kop intrekken. Als er onvoldoende ruimte boven de kop van de kip en het frame, de deksel of de
volgende lade is, wordt deze geplet.
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Bij het dichtdoen van de lades, zien we dat koppen soms worden geplet

Om te voorkomen dat koppen geplet worden dient er voldoende ruimte te zijn boven de kip en de deksel,
het frame of de volgende lade.
 Schuif lades met zorg dicht. Let altijd op of kippen niet klem komen te zitten.
 Bij systemen waar geladen lades worden dichtgeduwd - voorkom dat deze te zwaar worden. Als de
lades te zwaar zijn, is het moeilijker om ze weer te openen als de kippen klem zitten.

Tenen klem
Tijdens inspecties zien we soms dat tenen klem komen te zitten tussen het frame en de vloer. Dit kan een
designprobleem zijn. Ook kan het zijn dat de vloer doorzakt zodra er kippen op geladen worden - of de
vloer teveel afwijkt door veelvoudig gebruik. Voorkom altijd dat er naden of kieren zijn waar tenen tussen
kunnen komen!

 Zorg ervoor dat er geen naden of kieren zijn waar kippen met hun tenen tussen kunnen zitten, of
maak de kieren zo groot dat de dieren er niet tussen komen te zitten.

Aantal lades
Uit onderzoek van de NVWA is gebleken dat containers met vijf lades in plaats van vier een negatieve
impact hebben op dierenwelzijn. Er is meer kans op verwondingen, vermoedelijk omdat de container te
hoog is waardoor de kippen naar boven getild of geslingerd moeten worden. De dieren lopen dan een
verhoogde kans om met de vleugels tegen de containerranden en andere containerdelen aan te stoten.
Het gewicht van de dieren speelt hierbij ook een rol: hoe zwaarder de dieren, hoe moeilijker het wordt om
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de container te vullen zonder risico op letsel. Vangers die niet groot zijn moeten bovendien boven hun
macht de hoogste lade vullen.1

Kapotte kratten en containers
Om verwondingen te voorkomen is het essentieel dat kratten, kratdeuren en containers goed
onderhouden en op tijd vervangen worden. Tijdens inspecties ziet Eyes on Animals met regelmaat kratten
of containers die kapot zijn en kippen hierdoor gewond raken, of ontsnappen. Denk aan uitstekende
punten, kapot of verbogen gaas/spijlen en vloeren die beschadigd zijn.

Gebroken en verbogen kratten en containers veroorzaken risico op verwondingen en kippen die ontsnappen.

Een factor die het breken of verbuigen van kratten versneld, is dat er soms op gestaan wordt door vangers.

Kratten worden door kippenvangers gebruikt om op te staan en gaan hierdoor vermoedelijk sneller stuk

 Zorg ervoor dat kratten op tijd vervangen worden of gerepareerd worden.
 Ontwerp kratten en containers zo dat deurtjes eenvoudig verwijderd en vervangen kunnen worden.
 Ga niet op de kratten staan.
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Vloeren
Met name bij lange afstand transport kan de vloer van de kratten of containers heel smerig worden door
de ontlasting van de kippen. Hierdoor glijden kippen uit en worden kippen nat, wat kan zorgen voor
verwondingen en verhoogd risico op onderkoeling. Door de vloer antislip te maken, kan het uitglijden
voorkomen worden. Te grote gaten in de vloer zorgen er weer voor dat nagels of tenen vast kunnen
komen te zitten en de mest naar beneden valt.

Vieze vloer in Nederlands legkippentransport onderweg naar Polen Antslipvloer met drainage.

Het Italiaanse bedrijf Giordano produceert op maat gemaakte antislip vloeren die in de krat of container
geschoven kunnen worden. In de vloer zit een drainage systeem om ervoor te zorgen dat ontlasting weg
kan lopen, niet naar beneden lekt en een goede ventilatie gerealiseerd wordt.

Inschuifbare vloer voor krat of container. © Giordano
 Maak de vloer antislip zodat kippen niet uitglijden.
 Om kosten te besparen, kan een antislipvloer in de krat of container geschoven worden zodat

uitglijden voorkomen wordt.

Toegangsdeuren
De Europese verordening Nr. 1/2005 stelt dat dieren tijdens transport toegankelijk moeten zijn voor
controle en verzorging. Bovendien moeten dieren – wanneer zij tijdens transport gewond raken of ziek
worden – zo spoedig mogelijk eerste hulp krijgen of uit hun lijden worden verlost. In de praktijk ziet Eyes
on Animals zelden kratten of containers moet toegangsdeuren. Dit betekent dat vogels die klem zitten,
gewond zijn of op de rug liggen en niet meer overeind komen, niet geholpen kunnen worden.
Onderstaande beelden zijn gemaakt tijdens onze inspecties.
© Eyes on Animals
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Als kippen op de rug liggen, komen ze niet meer overeind. Zonder toegangsdeuren sterven deze kippen.

Dieren die klem zitten of stervende zijn, kunnen zonder toegangsdeuren niet uit hun lijden verlost worden.

Kunststoffabriek Coevorden heeft - na overleg met Eyes on Animals - een krat ontworpen met
schuifdeuren aan de zijkant van de krat. Hierdoor is er in ieder geval toegang tot de kippen aan de
buitenkant van de truck.

Kratten met toegangsdeuren van Kunststoffabriek Coevorden
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Ook firma Meyn heeft containers voor vleeskippen ontworpen met toegangsdeuren.

Containers van de firma Meyn met toegangsdeuren

Idealiter is een pluimveetruck zo gebouwd dat er toegang is tot alle kippen en niet alleen tot de kippen in
de buitenste rij kratten. Een dergelijke truck heeft Eyes on Animals in Turkije gezien. Deze truck had een
pad in het midden waar de chauffeur eventueel doorheen kan lopen. Een dergelijk ontwerp hebben we
ook gezien bij het transport van konijnen in Hongarije.

Truck met “looppad” in het midden, zodat er toegang is tot alle dieren. Links: pluimvee, rechts: konijnen.

Laden via zijdeur
In Duitsland worden soms kratten gebruikt met zijdeuren. Hierdoor is er toegang tot de kippen aan de
zijkant van de truck (zie ook het hoofdstuk toegangsdeuren). Daarnaast kan er via deze zijdeuren geladen
worden. Het laden via de zijdeur heeft het voordeel dat de kratten niet gestapeld hoeven te worden © Eyes on Animals
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waardoor de risico’s zoals lichaamsdelen die klem komen te zitten of geplet raken tijdens het sluiten van
de deur en het stapelen - vermeden worden.
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Extreme temperaturen
De temperatuur-comfortzone van vogels verschilt enorm per soort. Zo ligt de temperatuur-comfortzone bij
vleeskuikens en jonge goed bevederde hennen tussen de 10-15°C en bij uitlegde hennen - die vaak minder goed
bevederd zijn - tussen de 22-28°C.2 Uitgelegde hennen zijn dus zeer vatbaar voor koudestress terwijl vleeskuikens
eerder hittestress zullen ervaren.

Hittestress
Als pluimveetrucks stil moeten staan, of wanneer geladen kratten en/of containers in de wachtruimte van
de slachterij staan, ligt hittestress op de loer. Als er geen rijwind of goede ventilatoren aanwezig zijn, of er
hangt een te dik zeil voor de truck dan wordt het in de krat of container al gauw te warm. Het is bekend
dat sterfte onder de vogels toeneemt in de zomer en bij lange wachttijden.3 4 Maar ook in andere
seizoenen kan hittestress een probleem zijn, met name bij vleeskuikens en kalkoenen.

Als kippen hittestress hebben, hijgen ze (foto links) en steken ze de kop - wanneer mogelijk uit de krat of container
(foto rechts). Rechterfoto: © Animals Angels

Naast de temperatuur is ook de luchtvochtigheid een belangrijke factor bij het ontstaan van hittestress. Bij
een hoge luchtvochtigheid kan een temperatuur van 20 graden voor vleeskuikens al gevaarlijk zijn.

Relatie temperatuur, luchtvochtigheid en hittestress

Vogels in het midden en de voorkant van de pluimveetruck lopen het grootste risico op hittestress. Op
deze plekken is de luchtcirculatie namelijk het minst, waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid snel
© Eyes on Animals
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toeneemt. De belading op deze plekken kan verlaagd worden om te zorgen voor een betere luchtcirculatie.
Ook kan de middelste rij leeg gelaten worden om de ventilatie te bevorderen.

Bovenaanzicht truck: voor en middenin is het warmst. Tekening: Dr. Rabitsch

Er zijn verschillende opties om de luchtcirculatie in een truck te verbeteren. Zo kunnen er ventilatoren aan
de zijkant van de truck gemonteerd worden, kan gebruik worden gemaakt van een dak dat omhoog gelift
kan worden en kunnen er roosters in het dak worden geplaatst, zodat warme lucht naar buiten kan.
Slachterijen kunnen de transportbedrijven die de kippen leveren, stimuleren deze verschillende
maatregelen toe te passen.

Truck met dak dat omhoog kan en luchtroosters in het dak.

Als pluimveetrucks buiten moeten wachten, dient er altijd te worden gezorgd voor schaduw en
ventilatoren.

Ventilatoren om luchtcirculatie in stilstaande trucks te verbeteren en bomen voor schaduw. © Storteboom

In Turkije heeft Eyes on Animals een truck gezien met een gang in het midden. Dit ontwerp kan bijdragen
aan een betere luchtcirculatie en het verminderen van hittestress. Dit ontwerp zien we soms ook bij trucks
die worden gebruikt voor het vervoer van konijnen.
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Truck met gang in het midden om luchtcirculatie te verbeteren. Links: pluimveetruck, rechts: konijnentruck.

Zorg ervoor dat transportbedrijven - tijdens warme dagen - de belading van de kratten of containers
dusdanig aanpassen dat hittestress voorkomen wordt. Zoals een lagere belading (met name in het midden
van de truck) en het leeg laten van de kratten in de middelste rij.
 Voorkom lange wachttijden voor de slachterijen.
 Zorg voor grote mobiele ventilatoren om de luchtcirculatie in wachtende pluimveetrucks te
verbeteren.
 Zorg ervoor dat trucks buiten in de schaduw kunnen staan. Bomen zorgen voor zowel wind als
schaduw.
 Schaf grote ventilatoren aan voor in de wachtruimte van de slachterij, zodat de luchtcirculatie in
gestapelde kratten of containers voldoende is.
 Zorg ervoor dat de transportbedrijven die kippen aanvoeren gebruik maken van moderne trucks
met een dak dat omhoog kan en luchtroosters heeft. Zo kan warmte en luchtvochtigheid (die door
de kippen geproduceerd wordt) altijd naar buiten.

Koudestress
Vogels aan de achterkant en zijkant van de pluimveetruck lopen het grootste risico op onderkoeling.
Legkippen zijn gevoeliger voor onderkoeling dan bijvoorbeeld vleeskuikens omdat ze weinig vetreserves
hebben. Voor legkippen wordt geadviseerd de temperatuur niet onder de 12 graden te laten komen om
ongemak of sterfte door onderkoeling te voorkomen. Bij uitgelegde hennen ligt de temperatuur waarbij ze
zich comfortabel voelen zelfs tussen de 20-28°C omdat ze vaak een slecht verenkleed hebben.

Bovenaanzicht truck: achterin en aan de zijkant lopen kippen het meeste risico op onderkoeling. Tekening: Dr.
Rabitsch

Bij koud weer dient er een dik zeil te worden gebruikt dat voldoende lang en breed is om alle vogels te
beschermen. Ook is dit zeil belangrijk om kippen te beschermen tegen regen en de rijwind, met name bij
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kou. Als kippen nat zijn, lopen ze een verhoogd risico op onderkoeling omdat ze maar weinig vetreserves
hebben en ze mogen daarom niet vervoerd worden.

Links: zeil niet goed vastgezet bij koud weer

Rechts: nieuwsbericht dat kippen zijn doodgevroren

Links: Als kippen nat zijn, is het extra belangrijk ze te beschermen tegen kou, Rechts: dit zeil is onvoldoende lang

 Zorg ervoor dat de vogels beschermd worden door middel van een goed zeil van het juiste formaat.
 Zorg ervoor dat de temperatuur in kratten voor legkippen nooit lager is dan 12 graden om
onderkoeling te voorkomen.

Dubbeldoelzeilen
Omdat het weer soms heel veranderlijk kan zijn, wordt geadviseerd om met een dubbeldoelzeil te rijden.
Dit is een dubbel zeil dat permanent vastzit aan de truck: een dik zeil voor het koude weer en een net-zeil
voor de iets warmere dagen. Afhankelijk van het weer - kan tijdens transport – snel van zeil gewisseld
worden.
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Dubbeldoelzeil van de firma Cuppers om afhankelijk van de weersomstandigheden snel van zeil te kunnen wisselen
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Containersystemen en verbeterpunten
Meyn
De container is één lade breed en vier of vijf lades hoog. Alle lades worden bij aanvang naar achter
geduwd behalve de onderste. De onderste lade wordt geladen en vervolgens wordt de lade erboven
naar voren geschoven en geladen. Etc.

Positieve punten



De containers hebben lades met toegangsdeuren waardoor er hulp kan worden verleend wanneer
kippen gewond of ziek zijn.



In de lade die naar voren wordt geschoven zitten geen kippen, hierdoor wordt het werk van de
kippenvanger makkelijker gemaakt, waardoor deze minder snel moe is en minder fouten maakt.
Er is veel ruimte om de kip in te doen, waardoor kippen zich minder makkelijk bezeren.



Risico’s





Vijf lades is te hoog. Hoe hoger de containers zijn, hoe meer verwondingen en stress er bij de
kippen wordt veroorzaakt. De kippen moeten immers omhoog worden getild. Dit is niet alleen
zwaarder werk, maar de kippen zullen ook aan elkaar doorgeven worden of in de container
‘gezwaaid’ worden, waardoor het risico op ontwrichtingen en breuken toeneemt. Ook botsen deze
kippen vaker tegen de containers op. Wij adviseren om de containers maximaal 4 lades hoog te
maken.
Door onvoldoende ruimte tussen de lades kunnen koppen klem komen te zitten bij het naar voren
schuiven van de lades, of komen de lades tegen de kop van de kippen aan. Kippen gaan namelijk
staan als ze in de lade worden gezet. Omdat de lades van metaal zijn (hard materiaal), is dit een
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extra risico.





Er bestaan twee verschillende vloeren: een antislip kunststof vloer en een wat gladdere
kunststofvloer. De laatste variant kan ervoor zorgen dat kippen teveel uitglijden en tijdens
transport heen en weer gaan.
Metaal verbuigt soms waardoor de lades niet meer goed schuiven. De randen zijn scherp waardoor
de kippen en de kippenvangers er zich gemakkelijk aan bezeren.

Linco
De container is twee lades breed en vijf lades hoog. Alle lades worden bij aanvang naar achter geduwd
behalve de onderste. De onderste lade wordt geladen en vervolgens wordt de lade erboven naar voren
geschoven en geladen. Etc.

Positieve punten




In de lade die naar voren wordt geschoven zitten geen kippen, hierdoor wordt het werk van de
kippenvanger makkelijker gemaakt, waardoor deze minder snel moe is en minder fouten maakt.
De lades zijn gemaakt van kunststof. Kunststof is lichter dan metaal en daardoor makkelijker in
gebruik. Het gaat daarentegen wel weer makkelijk stuk, dus moet goed worden onderhouden.

Risico’s



Vijf lades is te hoog. Hoe hoger de containers zijn, hoe meer verwondingen en stress er bij de
kippen wordt veroorzaakt. De kippen moeten immers omhoog worden getild. Dit is niet alleen
zwaarder werk, maar de kippen zullen ook aan elkaar doorgeven worden of in de container
‘gezwaaid’ worden, waardoor het risico op ontwrichtingen en breuken toeneemt. Ook botsen deze
kippen vaker tegen de containers op. Wij adviseren om de containers maximaal 4 lades hoog te
maken.
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Er is geen toegang tot de dieren zodra de containers op de truck staan, waardoor zieke of gewonde
dieren, niet geholpen kunnen worden of uit hun lijden kunnen worden verlost.
Bij het naar voren schuiven van de bovenste lade, kunnen koppen klem komen te zitten doordat er
onvoldoende ruimte zitten tussen de lades, of de lade botst tegen de koppen van de dieren.

Anglia Autoflow
De container is drie lades breed en vier lades hoog. De lade wordt uit de container geschoven, geladen
met kippen en weer terug geschoven

Positieve punten



De lades zijn gemaakt van kunststof. Kunststof is lichter dan metaal en daardoor makkelijker in
gebruik. Het gaat daarentegen wel weer makkelijk stuk, dus moet goed worden onderhouden.

Risico’s




Er is geen toegang tot de dieren zodra de containers op de truck staan, waardoor dieren die ziek
zijn of gewond, niet geholpen kunnen worden of uit hun lijden kunnen worden verlost.
Omdat de lades met kippen gevuld zijn, zijn ze zwaar wanneer zij weer moeten worden
dichtgeschoven. Ze wegen dan zo’n 50 kilo. Het openen en sluiten gaat dus niet gemakkelijk. Als
een kip klem komt te zitten bij het sluiten van de lade, is het bovendien niet makkelijk de lade weer
te openen. Beter is een systeem waarbij lege lades naar voren geschoven worden en dan geladen,
in plaats van eerst geladen worden en dan naar achter worden geschoven.
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Stork
De container is twee lades breed en vier lades hoog. Onderstaande gaat over de oude containers van
Stork (die nog steeds in gebruik zijn). Met de nieuwe container van Stork hebben wij nog geen ervaring.
Er wordt van beneden naar boven geladen. De deksels van de lades zijn vouwbaar. T.b.v. van het inladen
worden ze naar binnen gevouwen. Als de lade vol zit wordt de deksel (en laadvloer van de lade erboven)
weer naar buiten geklapt.

Positieve punten
 Geladen lades hoeven niet naar voor of achter worden geschoven, hierdoor wordt het werk van de



kippenvanger makkelijker gemaakt, waardoor deze minder snel moe is en minder fouten maakt.
De lades zijn gemaakt van kunststof. Kunststof is lichter dan metaal en daardoor makkelijker in
gebruik. Het gaat daarentegen wel weer makkelijk stuk, dus moet goed worden onderhouden.

Onderhoud is belangrijk
Risico’s




Er is geen toegang tot de dieren zodra de containers op de truck staan, waardoor dieren die ziek of
gewond zijn, niet geholpen kunnen worden of uit hun lijden kunnen worden verlost.
Bij het naar voren halen van de deksel (dit is de laadvloer van de lade erboven) kunnen koppen of
vleugels klem komen te zitten.
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