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BOXY EASYFIX

 
EASYFIX Dream je nový systém boxov s dvoma ohybmi na
bočnej zábrane, ktorý sa používa spolu so systémom rôznych
podkladov alebo matracov pre dojnice.

Revolučný systém boxov EASYFIX Cow Cubicle zabezpečuje
slobodu pohybu vo vnútri i vonku a je dokázané, že
maximalizuje pohodlie kráv, zvyšuje bezpečnosť a zvyšuje
produkciu mlieka.

Náš flexibiliný systém boxov sa prispôsobí veľkosti každej
dojnice a podporuje dojnice v tom, aby ležali správne a dlhšie.
Dlhšie ležanie spojené s vyšším pohodlím kráv vedie k vyššej
produkcii mlieka.

EASYFIX Scratcher - škrabadlo je nový inovatívny doplnok ku
boxom, ktorý obohacuje komfort a zvyšuje pohodlie kráv. Bol
vytvorený s cieľom obohatiť prostredie kráv a napomáha
vyššiemu používaniu boxov.
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VÝHODY VLASTNOSTI

Používa sa spolu so systémami rôzneho podkladu alebo
matracov pre dojnice.

Profil boxu zabzpečuje, že dojnice budú ležať v správnej
polohe.

Povrch ležoviska sa menej špiní.

Systém inštalácie s jedným stĺpikom zabezpečuje dojniciam
neobmedzený priestor na pohyb.

Ohybné plastové rúrky, gumový oblúk a gumové flexibilné
spojky kohútikovej zábrany.

Fixné a flexibilné gumové spojky kuhútikovej zábrany.

Vyrobené z pozinkovanej ocele s rozmermi 60mm X 60 mm
X 4 mm (Pri tradičných oceľových boxoch majú rozmery 2,7-

3,0 mm).

Ľahká montáž.

Predáva sa v červenom, zelenom a modrom prevedení.

EASYFIX  CALM 

ZÁRUKA = 10 rokov

EASYFIX Calm je systém boxov s rovnou ohybnou bočnou
zábranou, ktorý sa používa spolu so systémami gumených
podložiek alebo matracov, systémami hlbokých lôžok a
systémami pieskového lôžka.

Revolučný systém boxov EASYFIX Cow Cubicle zabezpečuje
slobodu pohybu vo vnútri i vonku a je dokázané, že
maximalizuje pohodlie kráv, zlepšuje bezpečnosť a zvyšuje
produkciu.

Poskytuje dojniciam maximálne pohodlie pri systémoch
hlbokých lôžok, systémoch pieskových lôžok alebo
systémoch podložiek/matracov.

ZÁRUKA = 10 rokov

Profil boxu zabezpečuje, že dojnice budú ležať v správnej
polohe.

Povrch lôžka sa menej špiní.

Systém inštalácie s jedným stĺpikom zabezpečuje dojniciam
neobmedzený priestor na pohyb.

VLASTNOSTIVÝHODY

Ohybné plastové rúrky, gumový ukončovací oblúk a
gumové spojky kohútikovej zábrany.

Fixné a flexibilné gumové spojky kohútikovej zábrany.

Ľahká montáž.

Predáva sa v červenom, zelenom a modrom prevedení.
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EASYFIX  SIESTA 

EASYFIX Siesta je systém boxov s jedným ohybom, ktorý sa
používa spolu s pieskovými lôžkami alebo systémami hlbokých
lôžok.

Revolučný systém  boxov Cow Cubicle zabezpečuje slobodu
pohybu vo vnútri i vonku a je dokázané, že maximalizuje
pohodlie kráv, zlepšuje bezpečnosť a zvyšuje produkciu.
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VÝHODY VLASTNOSTI

Poskytuje dojniciam v hlbokých lôžkach a pieskových
lôžkach maximálne pohodlie.

Profil boxu zabezpečuje, že dojnice budú ležať v správnej
polohe.

Povrch lôžka sa menej špiní.

Systém inštalácie s jedným stĺpikom zabezpečuje dojniciam
neobmedzený priestor na pohyb.

Ohybné plastové rúrky, gumový ukončovací oblúk gumové
spojky kohútikovej zábrany.

Fixné a flexibilné gumové spojky kohútikovej zábrany.

Vyrobené z pozinkovanej ocele s rozmermi 60 mm X 60 mm
X 4 mm (Pri tradičných oceľových boxch majú rozmery 2,7 -

3,0 mm).

Ľ'ahká montáž.

Predáva sa v červenom, zelenom a modrom prevedení.ZÁRUKA = 10 rokov
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