Interieurs voor duivenhokken
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WEDUWSCHAPSBAKKEN

INFO BOX:

300
Met schuiflade: artikel nr
3
Met mestband: artikel nr 30

195 cm / Diepte: 57 cm
Totale hoogte: van 185 tot
cm
Hoogte van de bakken: 34
;
,2 cm; 59,2 cm; 64,2 cm
Breedte van de bakken: 54
keuze.
69,2 cm; 74,2 cm, naar

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de
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WEDUWSCHAPSBAKKEN
Deze zowel voor weduwschap als ook voor de kweek te
gebruiken bakken, voldoen aan alle voorwaarden voor een
succesvol vliegseizoen. Kwaliteit en functionaliteit staan op de
eerste plaats.
Voor het geraamte van de bakken hebben wij stevige 16 mm
vurenhoutplaten. Bij de fabricage van deze platen wordt alleen
natuurlijm gebruikt. Deze platen nemen, zoals bekend, veel meer
vocht op dan andere materialen.
Onze tralievensters (frontdeuren) zijn gemaakt van massief
grenen, die vakkundig met gat- en penverbindingen verbonden
zijn. De zitgedeelten zijn uit massief beukenhout gemaakt. De
van een poedercoating voorziene zitroosters zijn voor en achter
omgebogen voor extra stevigheid. Dat maakt ze extra stabiel.
Door de bakken naast en onder elkaar op te stellen met een
afwisselende opening, kunnen de duiven zich beter oriënteren
dan bij bakken waar dat niet kan. Verder kunnen ook twee
duiven apart per bak worden opgesloten. Dat is natuurlijk
belangrijk bij het koppelen!

BIJ DE SCHEIDINGSWANDEN IN HET MIDDEN
VAN DE BAKKEN ZIJN DE VOLGENDE VARIANTEN
VERKRIJGBAAR

• Scheidingswand met doorloop achter
• Scheidingswand met doorloop voor
• Een dichte scheidingswand om te verduisteren
• Het interieur van de bakken kan
samengeklapt worden tegen de achterwand

Doordat wij deze bakken in vijf verschillende maten aanbieden,
passen ze in vrijwel elk duivenhok. Om te voorkomen dat de
duiven in de verkeerde bak vliegen, kunnen de voorfronten in
vier verschillende kleuren gekozen worden.
Deze weduwschapsbakken hebben zich in de loop der jaren al
bewezen bij topliefhebbers in binnen- en buitenland!

BIJ DE VOORFRONTEN AAN DE
VOORZIJDE ZIJN DE VOLGENDE
VARIANTEN VERKRIJGBAAR
• Voorfront met kleur
• Voorfront naturel
• Voorfront met tralies
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MOTIVATIEBAKKEN MET MOGELIJKHEID TOT VERDUISTEREN
Deze weduwschapsbak biedt veel mogelijkheden tot variatie qua
motivatie tijdens het vliegseizoen. De basis van deze bak is de
reeds jarenlang bewezen bak met drie fronten (scheidingsdeuren).
Het voordeel van deze motivatiebak, met mogelijkheid tot
verduisteren, bestaat onder andere uit een in de diepte verstelbare
dichte scheidingsdeur met een kleurtje. Deze scheidingsdeur kan
via een schuifsysteem geopend of gesloten worden.
Centraal bevindt zich de “motivatie scheidingsdeur” zodat de
helft van de bak volledig kan verduisterd worden. Deze scheiding
heeft een opening (kijkgat) waardoor de duiven elkaar enkel
kunnen zien. Deze opening kan naar wens gesloten of geopend
worden.
De onderste afbeelding laat de bak zien vanaf de bovenzijde.
Daar kunt u de verkleinde bakhelft met het verduisterde gedeelte
zien. Het kleine schuifgedeelte in het midden van de bak is
geopend, zodat de doffer bij thuiskomst de duivin zien kan. Om
het verduisterde gedeelte te openen wordt de grote schuif van
de scheidingswand naar voren getrokken.

INFO BOX:
Met schuiflade: artikel nr
30

Met mestband: artikel nr 30

5

6
Totale hoogte: van 185 tot
195

Hoogte van de bakken: 34

cm

Breedte van de bakken: 64

74,2 cm, naar keuze.

cm / Diepte: 57 cm

,2 cm; 69,2 cm;

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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MOTIVATIEBAKKEN MET DRIE AFDELINGEN
De motivatiebak met drie afdelingen is een verfijning van de
weduwschapsbakken. Op een breedte van 94,2 centimeter
zijn hier drie afdelingen naast elkaar geplaatst. Daarmee
kunnen in deze bak twee duivinnen en een doffer, of twee
doffers en een duivin gezet worden. De afdelingen zijn door
een front met doorloopmogelijkheid gescheiden. De fronten
kunnen onafhankelijk van elkaar geopend, dan wel naar
boven weggedraaid worden.

INFO BOX:

312
Met schuiflade: artikel nr
Met mestband: artikel nr 313

195
Totale hoogte: van 185 tot

cm

Diepte: 57 cm

cm
Hoogte van de bakken: 34
,2 cm
Breedte van de bakken: 94

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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KWEEKBAKKEN

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de

Deze speciaal ontwikkelde kweekbakken, voldoen aan alle
voorwaarden voor een succesvolle kweek.
De bakken hebben een extra bak voor een tweede
broedschaal en twee extra voorfrontjes (frontdeuren).
Een daarvan is voorzien van een in de hoogte verstelbare
multiplex venster. Dit venster kan hoog of laag vastgezet
worden. Dit afhankelijk van waar de jongen liggen. De jongen
liggen zo altijd in een open deel, zodat ze zoveel mogelijk
frisse lucht krijgen.
Voor moeilijk parende duiven kan als extra een
scheidingswand geleverd worden. Daardoor kunnen de
duiven onder de tussenbodem opgesloten worden. De
opstelling van de broedschalen boven elkaar zorgt er voor
dat het grootste deel van de bak beschikbaar blijft voor het
paren. Dat geeft de meeste kans op bevruchting. Bovendien
worden de eieren vrijwel nooit kapot gelopen.

INFO BOX:

307
Met schuiflade: artikel nr
4
Met mestband: artikel nr 30

195 cm / Diepte: 57 cm
Totale hoogte: van 185 tot
cm
Hoogte van de bakken: 52
;
,2 cm; 69,2 cm; 74,2 cm
Breedte van de bakken: 64
94,2 cm, naar keuze.
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KWEEKBOXEN
Deze kweekbox is een grotere variant van onze jarenlang
succesvolle kweekbak. Bij deze grotere kweekboxen zijn twee
kweekbakken boven elkaar geplaatst. Daardoor ontstaat een
comfortabele hoogte. Ook zijn deze boxen vijf centimeter
dieper. Dat geeft de mogelijkheid om de kweekkoppels
langere tijd in deze boxen te houden en daardoor is
bevruchting door andere doffers uiteraard uitgesloten.
Bij deze boxen wordt een voerbak met indeling plus een
drinkbak meegeleverd.

INFO BOX:

308
Met schuiflade: artikel nr
9
Met mestband: artikel nr 30
195
Totale hoogte: van 185 tot

cm

Diepte: 62 cm

cm
Hoogte van de bakken: 72
,2 cm
Breedte van de bakken: 94

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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ZWENKBAKKEN

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de

Deze bak heeft in tegenstelling tot traditionele Hermes
weduwschapsbakken maar 1 draaifront met doorloop. Deze
kan door het gepatenteerde beslag met een handgreep naar
achter of naar voren versteld worden. Door de verschillende
instellingen is het mogelijk deze bak te gebruiken als
weduwschapsbak, duivinnenbak of bakjes voor jonge duiven.
De grote maat, 59,2 cm, kan zelfs als kweekbak gebruikt worden.

De zwenkbak kan tegen meerprijs met frontjes
(frontdeuren) in verschillende kleuren geleverd
worden. Verder bieden we de volgende varianten
aan: tussenwand voor verdeling in het midden,
mogelijkheid om de bak in drieën te delen en een
aanvliegplank , zie foto, voor extra motivatie.

INFO BOX:

2

30
Met schuiflade: artikel nr
1
Met mestband: artikel nr 30

195 cm / Diepte: 62 cm
Totale hoogte: van 185 tot
cm
Hoogte van de bakken: 34
cm;
,4 cm; 43,2 cm; 49,2
Breedte van de bakken: 36
59,2 cm, naar keuze.
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ZWENKBAKKEN MET VASTE BODEM
Deze zwenkbakken hebben een vaste bodem, dus geen
rooster en geen mestlade. Ze zijn een wat goedkopere
uitvoering van de traditionele zwenkbakken (artikel nr 302).
Het voordeel is dat hier vijf bakken boven elkaar gemonteerd
kunnen worden.

INFO BOX:

311
Met vaste bodem: artikel nr
195 cm
Totale hoogte: van 185 tot
Diepte: 62 cm

cm
Hoogte van de bakken: 31
cm;
,4 cm; 43,2 cm; 49,2
Breedte van de bakken: 36
59,2 cm, naar keuze.

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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BAKKEN VOOR JONGE DUIVEN
Dit type is ook gebaseerd op de bewezen
weduwschapsbakken. De diepte is 52 cm. Deze bakken
kunnen zowel gebruikt worden als bak voor jonge duiven
met een broedhol (broedplaats), als zitvak en als kleine
weduwschapsbak. Met een handgreep kunnen de
voorfronten (frontdeuren) naar boven gedraaid worden,
zodat zitvakken ontstaan met een breedte van 26,3 cm.
Deze bakken zijn zeer geschikt voor jonge duiven maar
ook voor weduwnaars. Standaard bijgeleverd worden twee
voorfronten (frontdeuren) en een scheidingswand.

INFO BOX:

490
Met schuiflade: artikel nr
0
Met mestband: artikel nr 48
195 cm
Totale hoogte: van 190 tot
Diepte: 52 cm

cm
Hoogte van de bakken: 29
,2 cm
Breedte van de bakken: 54

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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LOKETKASTEN VOOR JONGE DUIVEN EN WEDUWDUIVINNEN
Deze zitwand is met of zonder mestband leverbaar. Voor
jonge duiven zijn de beste maten 20,2 of 23,2 cm. Voor de
duivinnen zijn de beste maten 16,2 of 18,2 cm. Bovendien
kunnen ze zodanig aangepast worden, dat 2 duivinnen niet
kunnen paren. De roosters zijn zodanig ingebouwd dat ze
van voren naar achteren aflopen. Dit zorgt er voor dat de
mest niet aan de roosters blijft hangen. De zitwanden zijn
standaard 5 rijen en zijn onderaan voorzien van een plank,
die voor het schoonmaken opengeklapt kan worden.

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de

INFO BOX:

324
Met schuiflade: artikel nr
3
Met mestband: artikel nr 32

195 cm / Diepte: 32 cm
Totale hoogte: van 180 tot
cm
Hoogte van de zitjes: 26
18,2; 20,2;
Breedte van de zitjes: 16,2;
23,2 cm, naar keuze.
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LOKETKASTEN MET BROEDHOL (BROEDPLAATS)
Deze kast biedt de liefhebber de mogelijkheid om zijn
jonge duiven extra te motiveren. Het is mogelijk deze kast
te gebruiken, gewoon als loketkast en als motivatiebakjes
met broedhol (broedplaats). Achter het dichte voorfront
(frontdeur) kan een broedschaal geplaatst worden. Het
draaien van de voorfrontjes (frontdeuren) kan met een
handgreep.
De bakken voor jonge duiven kunnen zonder probleem
met de loketkasten voor jonge duiven en weduwduivinnen
gecombineerd worden

INFO BOX:

460
Met schuiflade: artikel nr
0
Met mestband: artikel nr 45
195
Totale hoogte: van 185 tot

cm

Diepte: 32 cm

cm
Hoogte van de bakken: 26
,2 cm
Breedte van de bakken: 52

Verdere informatie vindt u op:
www.hermes-tauben.de
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LOKETKASTEN VOOR VLIEGDUIVINNEN
Hiermee kunt u de vliegduivinnen op een eenvoudige
wijze opsluiten en van voer en water voorzien. In een kast
is er plaats voor 15 duivinnen. Als de kast gesloten is, blijft
het mogelijk om elke duivin apart uit de loketkast te halen.
Daartoe kan het voorfront (voorzijde) naar boven worden
geschoven.

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de

INFO BOX:

370
Met schuiflade: artikel nr
195 cm
Totale hoogte: van 185 tot
Diepte: 32 cm

Hoogte van de zitjes: 27

cm
,2 cm

Breedte van de zitjes: 23
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LOKETKASTEN OM OP TE HANGEN

INFO BOX:

n: artikel nr 800
Standaard met 2 voerbakke
uifladen: artikel nr 801
Met een voerbak en 3 sch
Hoogte van de kast: 113 cm
Diepte: 32 cm

Breedte van de kast: 38 cm

INFO BOX:

artikel nr 310
Met aflopende mestplank:
tsen hoog
Kasthoogte 165 cm, 6 plaa
tsen hoog
Kasthoogte 140 cm, 5 plaa
Diepte: 29 cm

Hoogte van de zitjes: 25

cm
,2 cm

Breedte van de zitjes: 23

Bij deze bak zijn de kleppen eenvoudig te openen. Dat maakt het
vullen en uithalen zeer eenvoudig.
In een kast kan een zak voer van 25 kg. In lege toestand kan de
kiepbak eenvoudig worden uitgenomen.
Deze bakken worden kompleet gemonteerd geleverd. Ze bestaan uit 2
bakken boven elkaar. Natuurlijk kunnen er meerdere eenheden naast
elkaar gezet worden. In plaats van een tweede bak, kunnen ook drie
schuifladen geleverd worden.

BAK VOOR VOEROPSLAG

Verdere informatie vindt u op: www.hermes-tauben.de
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