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EASYFIX  JUPITER F
JUPITER F JE NOVOVYVINUTÝ MATRAC PRE DOJNICE S
HRÚBKOU 60 MM A S JEDINEČNÝM A INOVATÍVNYM
DIZAJNOM.

VÝHODY VLASTNOSTI

ZÁRUKA

Vyrobený z prírodnej gumy.
45 mm matrac - 50% pena a 50% PU.
Matrac je uložený v uzatvorenom obale s hrúbkou 500 mikrónov.
Naklonený hladký profil v zadnej časti.
Vďaka schovaným spojom je matrac bezšvový.
Na prispôsobenie šírky sú k dispozícii medzerníky.

Šírka: 1200mm | 47 1/2"

Dĺžka: 1930mm | 76"

Hrúbka: 60mm-100mm | 2 3/8"-4"

ROZMERY

10 Rokov

EASYFIX  NEPTUNE

WYMIARY

MATRACE PRE DOJNICE

Tento matrac má vo vnútri zabudovanú hrudníkovú zábranu, ktorá sa
nachádza v jeho prednej časti a po stranách je mäkká výplň. Tento
jedinečný dizajn sme zaviedli ako prví na svete a zabezpečuje optimálnu
pozíciu dojnice pri ležaní v boxe. 

Matrac obsahuje 45 mm vrstvu PU latexovej peny, ktorá vytvára mäkký
povrch pre maximálne pohodlie. Zadná časť matracu má naklonený a
hladký profil, čo zaručuje, že výkaly dojnice sa posunú do hnojnej chodby.
Spoje sú schované, vďaka čomu je matrac bezšvový.

Podporuje pohodlnú polohu kráv ležiacich na
lôžku v boxe.
Kravy si môžu vystrieť predné končatiny pre
maximálne pohodlie.
Zvyšuje pohodlie dojníc a ich hygienu.
Zvyšuje produkciu - vyšší objem dennej produkcie
mlieka.
Dá sa nainštalovať svojpomocne a je vhodný pre
boxy každej veľkosti.

EASYFIX Neptune je matrac do boxov, ktorý ponúka to
najlepšie pre pohodlie dojníc.
Tento matrac obsahuje 50 mm vrstvu latexovej peny, spoje má
na dvoch stranách a v zadnej časti má naklonený profil.
Prirodzenú oddychovú polohu kravy podporuje mäkký priestor
na ležanie v strede matraca.

ROZMERY

Šírka:1125mm | 44 3/8"

Dĺžka: 1830mm | 72"

Hrúbka: 62mm | 2 1/2"

 

ZÁRUKA

10 rokov

DOVOZCA PRE SLOVENSKÚ
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