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Arntjen Farm Control SBE – inteligentne sterowanie oborą dla krów
całodobowy podgląd klimatu i systemów w oborze, m.in. temperatury, opadów,
wiatru, wilgotności powietrza, stężenia amoniaku itp.
Ponadto sterowanie kurtynami, wentylatorami, oświetleniem i wiele innych
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Nowoczesna technika w oborze
W opracowaniu brali udział rolnicy z całego świata!
Ć!
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W

NO

Arntjen systemy zasłon

Arntjen bramy

Arntjen przezroczyste kalenice

Arntjen-LED-LIGHT

Arntjen poidła

Budki igloo dla cieląt

Arntjen urządzenia obory

Mieszadła do gnojowicy

ArntjenPolska

Internationale Farmtechnik
Sp. z o.o.
Paproć 94 , PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0) 61-445 01 00 E-mail: polska@arntjen.com
Faks: +48 (0) 61-445 01 01 Internet: www.arntjen.com

Duże wentylatory 7m

Urządzenia do usuwania obornika

Komfortowe wyścielenia

Arntjen

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (61) 445 01 00
Faks: +48 (61) 445 01 01

Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Curtain: otwieranie od góry – zwijanie na dole

Curtain Dual: otwieranie u góry / na dole i zacienianie

ISO-Lift-Fenster: okna przesuwne

Bramy z folii

Świetlik kalenicowy ISO

Świetlik z klapami

Świetlik Germany

Wentylator przeznaczony do montażu w hali
udojowej

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Maty Arntjen na legowiska
i korytarze spacerowe
Maty Arntjen posiadają atest DLG!

W przypadku obydwóch mat stałe
obciążenie powierzchni oraz stabilność
formy zostały bardzo dobrze ocenione podczas badania DLG. Nie odnotowano żadnych odkształceń.
Również czopki znajdujące się na spodzie nie wykazują żadnego znaczącego zużycia.
Dobre samopoczucie krów przyniesie Państwu istotne korzyści, a właściwa inwestycja w komfort krów
szybko się zwróci.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

5. Roll-Mat Strona 0

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia

Wyprofilowana
mata
gumowa
Arntjen
Roll-Mat
HR
25
perfekt
jest
wykonana
z masywnej gumy o grubości 25 mm, od spodu występują czopki o wysokości ok. 12 mm w dwóch
różnych wielkościach. Mata gumowa
Arntjen Roll-Mat HR 33 Comfort++ jest
zbrojona tkaniną i ma grubość ok. 33 mm,
a od spodu czopki o wysokości 12 mm lub
20 mm. Strona wierzchnia w obydwu
rodzajach mat ma profil młotkowy, który
ułatwia czyszczenie oraz zapewnia
zwierzętom lepsze wsparcie. Wykładziny
Bydło
Odkształcalność/Elastyczność
(płeć żeńska)
Stałe obciążenie bieżnika
te występują w rolkach, tak samo jak
wszystkie inne wykładziny na legowiska
boksowe firmy Arntjen. Tego rodzaju maty
są łatwe w montażu.

10. Mieszadła

Roll-Maty Arntjen HR 20, HR 25 perfekt i HR 33 Comfort++ przetestowano przez DLG, a wyniki
testów określono jako dobre i bardzo dobre.

11. Pompy do gnojowicy

Wykładziny na legowiska to rozsądne
rozwiązanie poprawiające komfort krów. Zapewniają krowom miękkie i wygodne podłoże, a krowy
chętnie się na nich kładą. Podczas wstawania i kładzenia się stawy kró są odpowiednio chronione.
Gumowe maty można z łatwością czyścić przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, dzięki czemu można
w łatwy sposób zachować higinę i szybko pozbyć się bakterii i zarazków.

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

Roll-Maty
Arntjen
zostały
poddane
badaniom DLG (Niemieckie Stowarzyszenie
Rolnicze).
Testy
zakończyły
się
osiągnięciem bardzo wysokich wyników
jakości i niezawodności.
Podczas badań DLG maty na legowiska
firmy Arntjen zostały dogłębnie zbadane
pod kątem odkształcalności i elastyczności
przy
stałym
obciążeniu
powierzchni.
Pozytywne
wyniki
tych
badań
są
dodatkowym gwarantem jakości mat
Arntjen. Dzięki temu maty Arntjen są objęte
nawet 10-letnią gwarancją!

3. Świetliki/Lampy

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 4-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-442 85 18
Faks: +48 (0 prefiks) 61-442

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Roll – Mat HR20

- Guma bardziej elastyczna niż regenerat!
- Guma bardziej wytrzymała niż regenerat!
- Gguma ma stabilniejszy kształt
niż regenerat!
- Bezfugowa mata jest prosta w montażu
i łatwiejsza w utrzymaniu czystości i
higieny w porównaniu do pojedynczych
mat!

Bydło
(płeć żeńska)

Odkształcalność/Elastyczność
Stałe obciążenie bieżnika

- Mata o grubości 25 mm i 33 mm zapewnia
komfort leżenia.
- Maty te są bardziej miękkie niż podłoże na łące.
- Optymalny rozkład nacisku zwłaszcza dla kolan

03285

m²
m

04646
─

m²
m

s2080
─

Dla uszczelnienia od przodu i na krawędziach przecięcia
listwy uszczelniające
HR20/25 Szer. 1,5 cm , wys. 2,5 cm
m
HR33 Szer. 2,5 cm , wys. 2,5 cm
m
Zestaw do mocowania w komplecie:
1 kołek rozprężny z łbem płaskim ze stali nierdz.,
1 podkładka ze stali nierdzewnej,
( 3 zest. na mb )
1 zest.
100 zest.
Wiertło / do żelbetu SDS plus
8 x 160 mm (1 szt./100 zamoc.)
Wiertło HSS 8,4 x 117 mm
( 1 szt. na 100 zamoc.)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

1szt.
10 szt.
1 szt.
10 szt.

03019
05239

s2021
s2045
02451
s2046
05207
s2084

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

5. Roll-Mat Strona 1

4. Wentylatory

s2050

Roll – Mat HR33 Comfort ++
Ta komfortowa wykładzina Roll-Mat o grubości 33 mm
zapewnia doskonały komfort leżenia bez zastosowania
podkładu piankowego. Wykładzina ma spadek
na obu zewn. krawędziach 30 cm.
Strona wierzchnia o profilu młotkowym,
na spodzie czopki 12 - 20 mm,
warstwa nośna 13 mm zbrojona tkaniną.
Grubość całkowita 25 - 33 mm
Waga ok. 17,2 kg/m²
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Długość - standard 40 m
Szerokość 190 cm
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Długość - na wymiar
Szerokość 190 cm

5. Roll Maty

s2049
s2085

9. Wygrodzenia

Grubsza i bardziej miękka:
Roll-Mat R25 perfekt
i HR33 Comfort ++

Roll – Mat HR20
Długość - na wymiar
Szerokość 120-200 cm (w 10cm odstępach)
m²
Szerokość 185 cm z nachyleniem
m²
na obu zewn. krawędziach 10 cm
Roll – Mat HR25 perfekt
Mata o grubości 25 mm jest o ok. 25% bardziej miękka
od Roll-Mat R20. Masywna warstwa nośna o grubości
13 mm zapewnia równomierną sprężystość.
Strona wierzchnia o profilu młotkowym,
na spodzie czopki 12 mm,
warstwa nośna 13 mm zbrojona tkaniną
Grubość całkowita 25 mm
Waga ca. 16,1 kg/m²
z 10 cm spadkiem na obu zewnętrznych końcach
Roll – Mat HR25 perfekt
Szerokość 180 cm
Długość - standard 50 m
m²
Roll – Mat HR25 perfekt
Szerokość 180 cm
Długość - na wymiar
m²

03016
05209

6. Poidła

Test ogólny

m²
m²

7. Czochradła

Zawsze czysta – zawsze miękka

8. Budki dla cieląt

Bezfugowa, miękka wykładzina
z masywnej gumy, zbrojona tkaniną,
z komfortowym profilem,
strona wierzchnia o profilu młotkowym,
na spodzie czopki 10 mm,
grubość całkowita 20 mm,
waga ca. 12,8 kg/m².
Roll – Mat HR20
Długość - standard 50 m
Szerokość 120-200 cm (w 10cm odstępach)
Szerokość 185 cm z nachyleniem
na obu zewn. krawędziach 10 cm

3. Świetliki/Lampy

Do obór wolnostanowiskowych – boksowych

10. Mieszadła

Komfortowa mata
na legowiska
Roll-Mat HR20

Bydło
(płeć żeńska)

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-445 01 00
Faks: +48 (0 prefiks) 61-445 01 01

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Artykuł

Nr art.

Opis

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

3. Świetliki/Lampy

Dane Arntjen-Euro-Soft-Bed
1. Mocowanie przy pomocy śrub
i kołków rozporowych

 Maty gumowe o grubości 4 lub 8 mm mocowane są
na betonie kołkami rozporowymi (co 33 cm) z
obydwu stron podkładu lateksowego do szyn
aluminiowych.
 Długość powierzchni lateksu wynosi około 1,80 m.
 Specjalne podkłady lateksowe są również dostępne
w długościach 1,00 x 1,70/1,60/1,50 m.
 Długość maty wynosi do 50 m
 Na końcach dla każdego rzędu stanowisk dolicza się
2 x 20 cm na zamocowanie. W ten sposób długość
użytkowa rolki o długości 50 m jest o 0,4 m krótsza
na każdym odcinku.
 Na życzenie dostępne są również długości przycięte
 Mocowanie za pomocą szyny mocującej
i uszczelniającej Alu Gumat
 Ze względu na podłoże ewentualnie pochłaniające
wilgoć zalecamy podkłady lateksowe owinąć w
dostarczoną folię budowlaną PE

s2108
s2109
s2110
s2111
s2112

s2113
s2114
s2115
s2116
s2117
s2140

Uwaga: Dla każdego miejsca, w którym ciągłość podkładu zostanie
przerwana, należy doliczyć 40 cm na początek
i na koniec maty.
Bit do śrub 6 x 70 TX25
szt.
07095
(1 szt./100 mocowań)
100 szt.
s2141
Wiertło / żelbetu SDS plus
szt.
02451
8 x 160 mm (1 szt./100 mocowań)
10 szt.
s2046
Wiertło HSS 8,4 x 117 mm
szt.
05207
(1 szt./100 mocowań)
10 szt.
s2084
1
patrz wskazówki (u góry),
2
poza magazynem Rastede (wydłużony okres dostawy).

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

5. Roll-Mat Strona 2

6. Poidła

5. Roll Maty

s2103
s2104
s2105
s2106
s2107

7. Czochradła

 Podłoże przez wiele lat zachowuje swoją formę.
 Twardość podłoża jest dostosowana do dużego
obciążenia punktowego wywieranego przez krowy.
 Podłoże lateksowe o grubości 60 mm, osiąga
amortyzację 40 mm.

s2098
s2099
s2100
s2101
s2102

8. Budki dla cieląt

 Nowe rolki z gumy o grubości 4 lub 8 mm,
wykonane z niezwykle mocnej tkaniny.
 Podkład ze specjalnej lateksowej pianki
 Piankowy kauczuk naturalny jest bardziej miękki
i bardziej elastyczny od profili gumowych.

Zestaw materiałów:
Rolka powłoki gumowej ze specjalnym podkładem
lateksowym, folia budowlana 4 x 50 m łącznie
z szyną Alu Gumat oraz śrubami mocującymi
6 x 70 TX25 i kołkami 8 x 51 dla strony przedniej
i tylnej (6 na metr).
Zestawy mocujące dla końców i zestawy z szyną
zamawiać oddzielnie.
Arntjen-Euro-Soft-Bed przy zamówieniu całej
50m rolki, powłoka 4 mm
(bez przycinania)
Wysokość całkowita ok.
30 mm
"
"
40 mm
"
"
55 mm1
"
"
65 mm1
"
"
75 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed, powłoka 4 mm
Długości przycięcia przy podaniu długości
poszczególnych rzędów legowiska
Wysokość całkowita ok.
30 mm
"
"
40 mm
"
"
55 mm1
"
"
65 mm1
"
"
75 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed przy zamówieniu całej
50m rolki, powłoka 8 mm2
(bez przycinania)
Wysokość całkowita ok.
33 mm
"
"
43 mm
"
"
58 mm1
"
"
68 mm1
"
"
78 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed, powłoka 8 mm2
Długości przycięcia przy podaniu długości
poszczególnych rzędów legowiska
Wysokość całkowita ok.
33 mm
"
"
43 mm
"
"
58 mm1
"
"
68 mm1
"
"
78 mm1
Zakończenie na końcach lub zestaw z szyną Alu
Gumat, śruby 6 x 70 TX25, kołki 8 x 51 (Zestaw)

4. Wentylatory

Powłoka gumowa z tkaniną o grubości 4 lub 8 mm;
Pow. użytkowa do 49,60 m, szer. 2,00 m;
Specjalne podłoże lateksowe;
Długość: ok.180 cm1
Warstwa górna 170 cm
Szerokość: 100 cm

9. Wygrodzenia

Z szyną Alu Gumat (stabilną szyną
mocującą i uszczelniającą)

10. Mieszadła

Arntjen-Euro-Soft-Bed

11. Pompy do gnojowicy

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (61) 445 01 00
Faks: +48 (61) 445 01 01

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Artykuł

Nr art.

Opis

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

3. Świetliki/Lampy

Dane Arntjen-Euro-Soft-Bed
2. Mocowanie przy pomocy kotew
śrubowych

 Maty gumowe o grubości 4 lub 8 mm mocowane są
na betonie kołkami rozporowymi (co 33 cm) z
obydwu stron podkładu lateksowego do szyn
aluminiowych.
 Długość powierzchni lateksu wynosi około 1,80 m.
 Specjalne podkłady lateksowe są również dostępne
w długościach 1,00 x 1,70/1,60/1,50 m.
 Długość maty wynosi do 50 m
 Na końcach dla każdego rzędu stanowisk dolicza się
2 x 20 cm na zamocowanie. W ten sposób długość
użytkowa rolki o długości 50 m jest o 0,4 m krótsza
na każdym odcinku.
 Na życzenie dostępne są również długości przycięte
 Mocowanie za pomocą szyny mocującej
i uszczelniającej Alu Gumat
 Ze względu na podłoże ewentualnie pochłaniające
wilgoć zalecamy podkłady lateksowe owinąć
w dostarczoną folię budowlaną PE

s2152
s2153
s2154
s2155
s2156

s2157
s2158
s2159
s2160
s2161
s2162

Uwaga: Dla każdego miejsca, w którym ciągłość podkładu zostanie
przerwana, należy doliczyć 40 cm na początek
i na koniec maty.
Bit dla kotew śrubowych 6,0 x 85 TX30
szt.
07096
(1 szt./100 mocowań)
100 szt.
s2163
Wiertło / żelbetu SDS plus
szt.
00924
6 x 160 mm (1 szt./100 mocowań)
10 szt.
s2048
Wiertło HSS 8,4 x 117 mm
szt.
05207
(1 szt./100 mocowań)
10 szt.
s2084
1
patrz wskazówki (u góry),
2
poza magazynem Rastede (wydłużony okres dostawy).

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

5. Roll-Mat Strona 3

6. Poidła

5. Roll Maty

s2147
s2148
s2149
s2150
s2151

7. Czochradła

 Podłoże przez wiele lat zachowuje swoją formę.
 Twardość podłoża jest dostosowana do dużego
obciążenia punktowego wywieranego przez krowy.
 Podłoże lateksowe o grubości 60 mm, osiąga
amortyzację 40 mm.

s2142
s2143
s2144
s2145
s2146

8. Budki dla cieląt

 Nowe rolki z gumy o grubości 4 lub 8 mm;
wykonane z niezwykle mocnej tkaniny.
 Podkład ze specjalnej lateksowej pianki
 Piankowy kauczuk naturalny jest bardziej miękki
i bardziej elastyczny od profili gumowych.

Zestaw materiałów:
Rolka powłoki gumowej ze specjalnym podkładem
lateksowym, folia budowlana 4 x 50 m, łącznie
z szyną Alu Gumat oraz kotwami śrubowymi 6,0 x
85 TX30 dla strony przedniej i tylnej
(6 na metr).
Zestawy mocujące dla końców i zestawy z szyną
zamawiać oddzielnie.
Arntjen-Euro-Soft-Bed przy zamówieniu całej
50m rolki, powłoka 4 mm
(bez przycinania)
Wysokość całkowita ok.
30 mm
"
"
40 mm
"
"
55 mm1
"
"
65 mm1
"
"
75 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed, powłoka 4 mm
Długości przycięcia przy podaniu długości
poszczególnych rzędów legowiska
Wysokość całkowita ok.
30 mm
"
"
40 mm
"
"
55 mm1
"
"
65 mm1
"
"
75 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed przy zamówieniu całej
50m rolki, powłoka 8 mm2
(bez przycinania)
Wysokość całkowita ok.
33 mm
"
"
43 mm
"
"
58 mm1
"
"
68 mm1
"
"
78 mm1
Arntjen-Euro-Soft-Bed, powłoka 8 mm2
Długości przycięcia przy podaniu długości
poszczególnych rzędów legowiska
Wysokość całkowita ok.
33 mm
"
"
43 mm
"
"
58 mm1
"
"
68 mm1
"
"
78 mm1
Zakończenie na końcach lub zestaw z szyną Alu
Gumat, kotwy śrubowe 6,0 x 85 TX30 (Zestaw)

4. Wentylatory

Powłoka gumowa z tkaniną o grubości 4 lub 8 mm;
Pow. użytkowa do 49,60 m, szer. 2,00 m;
Specjalne podłoże lateksowe;
Długość: ok. 180 cm1
Warstwa górna 170 cm
Szerokość: 100 cm

9. Wygrodzenia

Z szyną Alu Gumat (stabilną szyną
mocującą i uszczelniającą)

10. Mieszadła

Arntjen-Euro-Soft-Bed

11. Pompy do gnojowicy

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (61) 445 01 00
Faks: +48 (61) 445 01 01

12. Produkty specjalne

Arntjen

1. Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Maty KRAIBURG
Przyjazne zwierzętom maty do leżenia i chodzenia są podstawą wysokiej wydajności mlecznej i
dobrostanu.___________________________________________________________________________________________________________________

. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 4-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-442 85 18
Faks: +48 (0 prefiks) 61-442

2. Bramy-Rolety

Arntjen

___________

WYMIARY
Grubość
ca. 7cm

Szerokość

Długość

Boczne profile końcowe
KEW Plus LL-R (prawe) und
KEW Plus LL-L (lewe)

2,5 – 35m
W odstępach co 10cm
SZER.: 10cm, DŁ: 180 cm
KRAI-PUR (pianka)
20 mm
120 cm
200 cm
KEW Cup (mata)
35mm
120 cm
167 cm
_______________________________________________________________________________________________________________________________
15 mm

180 cm

WYMIARY
Grubość
Ca. 6 cm

DODATKI
Szerokość – regulowana profilami
Długość
Boczny profil końcowy
Mata
Profil
Legowisko
183 cm
102 cm
8 cm
110 cm
102 cm
13 cm
115 cm
Szer.: 6,3 cm, dł.: 183 cm
112 cm
8 cm
120 cm
112 cm
13 cm
125 cm
112 cm
18 cm
130 cm
_______________________________________________________________________________________________________________________________

WELA
WELA Puzzle
WELA LongLine

WELA LongLine
boczne profile końcowe
WELA-R (prawe) und WELA-L (lewe)
Szer.: 9 cm, dł.:165/170/183 cm

Grubość

Szerokość

Długość

ca. 5 cm
ca. 5 cm
ca. 5 cm

110/115/120/125 cm
110/120 cm
165/170/183 cm

183 cm
170/183 cm
2,5 – 50 m
DODATKI
W odstępach co 10cm Profil środkowy WELA-M dla połączenia
dwóch mat
Szer.: 13 cm, Dł.: 165/170/183 cm

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

5. Roll-Mat Strona 4

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

WYMIARY

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

WELA

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

WINGFLEX

7. Czochradła

KEW Plus LongLine
Zawiera:
KEW LongLine (pokrycie)

6. Poidła

5. Roll Maty

KEW Plus LongLine

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 4-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-442 85 18
Faks: +48 (0 prefiks) 61-442

Sp. z o.o.

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Maty KRAIBURG
Przyjazne zwierzętom maty do leżenia i chodzenia są podstawą wysokiej wydajności mlecznej i dobrostanu-

2. Bramy-Rolety

Arntjen

______________________________________________________________________________________________________________________________

WYMIARY

DODATKI
DŁUGOŚĆ
KK-Profil do łączenia fug 4 – 8 cm
KKM
170/183 cm
(np. przy drobnej ściółce)
KKM Puzzle
170/183 cm
lub jako wykończenie boczne
KKM LongLine
2,5 – 50 m
W odstępach co 10cm SZER.: 13 cm, DŁ.: 165/180 cm
_______________________________________________________________________________________________________________________________
GRUBOŚĆ
ca. 3 cm
ca. 3 cm
ca. 3 cm

SZEROKOŚĆ
110/115/120/125/130 cm
110/120/125 cm
170/183/200 cm

KIM

GRUBOŚĆ
ca. 3 cm

KIM Puzzle

ca. 3 cm

KIM LongLine

ca. 3 cm

SZEROKOŚĆ
110/115/120/125 cm
110/115/120/125/130 cm
110/120 cm
110/120/125 cm
160/170/180 cm

_______________________________________________________________________________________________________________________________

profiKURA-P und KURA-P

__________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji o produktach oraz do odwiedzenia naszej strony
internetowej!

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

5. Roll-Mat Strona 5

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

7. Czochradła
11. Pompy do gnojowicy

SZEROKOŚĆ
DŁUGOŚĆ
96-500 cm
125 cm
W odstępach co 2cm
(w razie potrzeby kilka mat)

12. Produkty specjalne

WYMIARY
GRUBOŚĆ
24 mm

10. Mieszadła

Powierzchnia optiGrip z korundem jako
materiał ściernym.
› Zapewnia wysoką antypoślizgowość
› Utrzymuje prawidłowy kształt racic dzięki
optymalizacji ich ścierania

8. Budki dla cieląt

DODATKI
DŁUGOŚĆ
KK-Profil do łączenia fug 4 – 8 cm
170 cm
(np. przy drobnej ściółce)
183 cm
lub jako wykończenie boczne
170 cm
183 cm
SZER.: 13 cm, DŁ.: 165/180 cm
2,5 – 50 m
W odstępach co 10cm

9. Wygrodzenia

WYMIARY

6. Poidła

5. Roll Maty

KIM

. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

KKM

Artykuł

Nr art.

Opis

Materace PE Erri-Comfort®
Nowa generacja wygodnego i miękkiego
materaca legowiskowego.

Nasz weterynarz Jörn Erri opracował
te komfortowe materace PE dla krów
mlecznych.
"Zapobiegamy chorobom i zwiększamy
wydajność bydła mlecznego!"
Nowy materac PE Erri-Comfort®
oznacza:
 Przyjazna w użyciu alternatywa
dla boksów głębokich
 Optymalny komfort leżenia krów
 Minimalne ryzyko poślizgu krowy
 Środowisko bez ryzyka rozmnażania się
bakterii
 Małe zapotrzebowanie na ściółkę
 Szybkie czyszczenie powierzchni
legowiska
 Stała grubość legowiska PE około
10 - 12 cm

Dane materaca: PE Erri-Comfort®:
Wypełnienia:
granulat
polietylenowy (PE)
Wymiar rękawa: Ø ok. 15 cm na rękaw
Granulat piankowy zamiast gumy
Wymiar podst.: długość 1,70 lub 1,80 m
W nowych materacach PE Erri-Comfort® zastosowano
Jednostka:
3 rękawy granulatu
granulat polietylenowy (PE). Dzięki temu podłoże jest
PE (22 kg)
komfortowe i bardziej miękkie w porównaniu z tradycyjną
ok. 35-40 kg na metr
gumą. Miękki i wygodny materac przedłuża czas przebywania Ciężar:
krowy na legowisku i zwiększa w ten sposób produkcję mleka. Pow. legowiska: 2,5 jednostki =ok. 55 kg
Pokrycie:
przepuszczalne
Jest to najwygodniejszy materac na rynku!
pokrycie poliprop.
Właściwości granulatu piankowego
Grubość ok. 4 mm.
Granulat piankowy PE nie pochłania wilgoci. Jest miękki
Gwarancja:
7 lat * gwarancja
i elastyczny. W połączeniu z przepuszczalnym, przyjaznym
producenta (na żądanie)
dla krowy pokryciem, wilgoć jest szybko odprowadzana.
Marerac PE Erri-Comfort®
Utrzymanie powierzchni
Aby powierzchnia była jeszcze bardziej przyjemna dla krowy, z przepuszczalną powłoką*:
s2122
stosuje się słomę / sieczkę ze słomy z wapnem higienicznym Szer. pokrycia 1,70 m x dł. 100 m
s2123
lub podobnym materiałem. W ten sposób ogranicza się liczbę Szer. pokrycia 1,70 m x dł. 50 m
bakterii, a podłoże jest bardziej higieniczne. W przypadku
Szer. pokrycia 1,70 m x dł. przycięta
s2124
materaca komfortowego mamy niższe obciążenie higieniczne, Szer. pokrycia 1,80 m x dł. 100 m
s2125
mniej ściółki i mniejsze nakłady pracy.
Szer. pokrycia 1,80 m x dł. 50 m
s2126
Szer. pokrycia 1,80 m x dł. przycięta
s2127
Rezultat:
- zwierzęta mniej się pocą,
*) Dla każdej długości rzędu legowisk na końcach
- tracą mniej mleka,
uwzględnić 2 x 25 cm dodatkowego pokrycia na montaż.
- większa wydajność mleczna,
- mniejsza liczba komórek somatycznych,
- mniejszy udział zwierząt do wybrakowania.

3. Świetliki/Lampy

Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

4. Wentylatory

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (61) 445 01 00
Faks: +48 (61) 445 01 01

5. Roll Maty

Arntjen

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia



10. Mieszadła



11. Pompy do gnojowicy



Materace PE Erri-Comfort® to mniejsze ryzyko poślizgu.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

5. Roll-Mat Strona 6

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne



6. Poidła

Miękkie i izolujące ciepło legowisko
dopasowuje się do ciała krowy.

