
Rad podlahových hračiek EASYFIX Luna je navrhnutý tak, aby poskytoval zlepšenie prostredia pre ošípané. Rad
obsahuje štyri produkty určené špeciálne pre ciciaky, odstavčatá, výkrmové ošípané a prasnice.

Sú vyrobené z vysoko kvalitného prírodného kaučuku a sú ohybné, odolné a bezpečné pre ošípané na hryzenie.

Mimoriadne dobre fungujú na univerzitných a komerčných farmách v Európe, Ázii a USA.

Vylepšenie prostredia pomáha znižovať hryzenie chvosta, uší a
bokov.
Hračky na zlepšenie prostredia ošípaných zostávajú na úrovni
podlahy, čím napodobňujú prirodzený postoj a správanie
prasaťa.
S hračkou sa môže naraz hrať až 6 ošípaných.
Luna kombinuje mobilitu a rolovateľnosť, pričom zostáva vždy v
dosahu.
Luna zostáva veľmi čistá s nízkym množstvom baktérií.

VÝHODY

Astro 200 je závesná hračka navrhnutá spoločnosťou EASYFIX na zabezpečenie zlepšenia
prostredia pre výkrmové ošípané a prasnice. Je vyrobená z vysoko kvalitného prírodného
kaučuku, je ohybná, odolná a poskytuje dobrý zhryz.

Astro 200 funguje mimoriadne dobre na univerzitných výskumných a komerčných
farmách v Európe, Ázii a USA.

Produkty EASYFIX Luna

Vyrobené z vysoko kvalitnej zmesi prírodného
kaučuku.
Jedinečný dizajn s 12 vyčnievajúcimi gumenými
nohami.
Iba 3 nohy sú v kontakte s podlahou.
Jasne sfarbené pre ľahké spozorovanie v
maštali.
Plne v súlade s REACH.
Potravinárska guma.

VLASTNOSTI

EASYFIX Hračky na
zlepšenie prostredia pre
ošípané

EASYFIX Astro 200

Poskytuje zlepšenie prostredia pre výkrmové ošípané a
prasnice.
Pomáha predchádzať hryzeniu chvosta, uší a bokov.
Znižuje agresívne správanie.
Jednoduchá inštalácia.
Astro 200 zostáva veľmi čistá, s nízkym množstvom baktérií.

VÝHODY
Vyrobené z vysoko kvalitnej zmesi prírodného
kaučuku.
Zavesené „hryziace“ nohy.
Dokáže zamestnať až 4 ošípané naraz.
Môže sa zavesiť na stenu alebo na trojnožku.
Plne v súlade s REACH.

VLASTNOSTI

Luna 50 (ciciaky) Luna 86 (odstavčatá) Luna 117 (výkrmové ošípané) Luna 142 (prasnice)
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