asortymentu Arntjen

PL

Arntjen Germany
®

n
i
ta

r
u

C
n

e
j
t
n

r
A

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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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.

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

c) Kurz i pył z sierści i ściółki utrudniają oddychanie.
d) Szkodliwe gazy jak dwutlenek węgla, amoniak i metan,
są czynnikiem obciążającym zwierzęta. Powodują, że
przyjmowanie tlenu jest ograniczone, przez co krowy są
znacznie mniej wydajne.
W nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej z boksami legowiskowymi o dużej kubaturze wymagana
jest częsta wymiana powietrza. Przyjmuje się, że aby zachować optymalne warunki dla krów zimą taka
wymiana powinna zachodzić 4-6 razy na godzinę, a latem aż 60 do 100 razy na godzinę.
Takim wymaganiom sprosta się tylko wtedy, gdy istnieje możliwość otwierania i zamykania bocznych
ścian obory wolnostanowiskowej. Zakres otwarcia należy dobrać w ten sposób, aby w środku lata
wprowadzane powietrze opływało krowę. Dzięki temu uniknie się dodatkowego stresu cieplnego. W
przypadku wolnostojącego budynku na otwarcie po każdej stronie należy przeznaczyć 0,6 m² na jedną
krowę, w przypadku osłonięcia od wiatru przez inne hale potrzeba ok. 1 m² na jedną krowę (cytat,
Büscher 2005). Z tego wynika, że dla sześciorzędowej obory wolnostanowiskowej z boksami
legowiskowymi potrzebna jest wysokość okapu od 3,40 m do 5 m z otworem od 2,70 do 4 m.

4. Wentylatory
11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Świeże
powietrze
dostępne poza oborą bez
ograniczeń i jakichkolwiek
kosztów, dlatego jest to
najtańszy
z
istotnych
czynników produkcyjnych
w odniesieniu do zwierząt
użytkowych.

5. Roll Maty

b) Latem, gdy wzrasta wilgotność powietrza, zwierzęta mają
trudności z oddawaniem ciepłoty swojego ciała, a zimą marzną,
ponieważ sierść robi się wilgotna. W wilgotnym powietrzu
znacznie szybciej rozprzestrzeniają się zarazki chorobotwórcze.

6. Poidła

a) Stres cieplny: krowy stają się ociężałe, pobierają mniej
paszy i oddychają otwartym pyskiem z wywieszonym językiem,
żeby oddać ciepłotę ciała, zamiast przeżuwać. Przy wzroście
temperatury z 20°C do 30°C krowa przyjmuje minimum
1,5 kg mniej paszy i produkuje dziennie 3 – 5 litrów mniej
mleka.

7. Czochradła

Klimat panujący w nowoczesnej oborze z boksami legowiskowymi musi w 100% spełniać wymagania
krowy mlecznej. „Bydło z natury należy do zwierząt polarnych” (cytat, Grauvogel 1994) i woli suche
oraz zimne środowisko od ciepłego i wilgotnego. Brak świeżego powietrza oznacza:

8. Budki dla cieląt

Kurtyny Arntjen

3. Świetliki/Lampy

2. Bramy-Rolety

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

9. Wygrodzenia

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (61) 442 85 18
Faks: +48 (61-442 86 87

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.

1. Curtain Strona 0

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

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

Ściany kurtynowe
do obór,...

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

obór
...indyczników,...

3. Świetliki/Lampy

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

4. Wentylatory

Arntjen

...kurników...
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.06.19

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

1. Curtain Strona 0.1

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

...chlewni,...

1 . Curtain

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.

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najbardziej uprościć proces zamawiania naszych kurtyn!
Poniższe informacje należy uwzględnić już w fazie planowania.
Przykład: Kurtyna C3W/325 z centralną rurą nawojową (obniżenie ok. 12 cm, przestrzeń do ok. 22/32 cm)

(3) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza
plandeki, rygle drewniane obniżone przed konstrukcją hali
(4) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza
plandeki, pomiędzy konstrukcją hali u góry rygle drewniane,
a na dole cokół betonowy
(5) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza

1,75 m
2,30 m
2,70 m
3,25 m
4,00 m
5,00 m

3. Świetliki/Lampy
Plandeka maks. 324 cm
Plane
max 325 cm

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

4. Wentylatory

20
10

20

6. Poidła

20

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

Wysokość
otwierania
konstrukcji
nośnej
(+10cm)1
1,85 m
2,40 m
2,80 m
3,35 m
4,10 m
5,10 m

Wysokość
otwierania
konstrukcji
nośnej
(+20cm)2
1,95 m
2,50 m
2,90 m
3,45 m
4,20 m
5,20 m

1

(+10 cm)
C2 wszystkie typy
C3S/270
C3S/325
2

(+20 cm)
C3/W/325
Dual/S/400
Dual/WK/400

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.12.20

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

1. Curtain Strona 0.2

12. Produkty specjalne

W oparciu o powyższą tabelę można określić wysokość otwierania konstrukcji nośnej, wysokość otwierania plandeki
oraz system kurtyn. Odpowiedzi na 4 powyższe pytania pomogą nam uzyskać podstawowe informacje w celu opracowania
dla Państwa systemu kurtyn. Jako długość otworu proszę podać łączną długość boksów łącznie z boksami końcowymi.
Na podstawie tych danych wyliczymy wszystkie potrzebne wymiary. Cena jest również uzależniona od poszczególnych
parametrów.
W przypadku wszystkich kurtyn przedstawionych w niniejszym katalogu wysokość otwierania odnosi się
do wysokości otwierania plandek!
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (61) 445 01 00.

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

plandeki, rygle drewniane przed konstrukcją hali, cokół
betonowy pomiędzy konstrukcją hali

30

10

Wysokość
otwierania
plandeki

7. Czochradła

(2) rurki prowadzące: Rygle drewniane przed konstrukcją hali

5

5
Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

30

20

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

10

30

20

20

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

5

20
10
20

50

20

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion

20

10

20

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

50

(1) linki prowadzące: Rygle drewniane przed konstrukcją hali

(5)

5. Roll Maty

(4)

20

(3)

20

(2)

20

(1)

Układ
prowadzący mit
plandeki
z siatką wsporczą/ rurkami
Planenführung
Planenlastgitter/Rohr

20

Układ
prowadzący mit
plandeki
z linkami/ rurkami
Planenführung
Seil/Rohr

2. Bramy-Rolety

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

8. Budki dla cieląt

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

biała zielona
s1869
s1870

s1871
s1872

s1875
s1876

s1877
s1878

s1879
s1880

dł., 230V/50Hz/norma CE
dł., 230V/50Hz/norma CE
dł., 240V/60Hz/CSA+UL
dł., 208V/60Hz/CSA+UL

s1881
s1882
s1883
s1885

Napęd środkowy:
do 50m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 50m dl., 240V/60Hz/CSA+UL
do 50m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
do 100m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn Arntjen
Dual/W/K są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.arntjen.com
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm
Rozstaw rurek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).
System sterowania kurtyny z włącznikiem automatycznym/
/ręcznym, czujnik temperatury, wiatru, deszczu.
Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22-24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 14 u. 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

s1886
s1890
s1889
s1887
s1888

Podane długości przy napędach elektrycznych obowiązują przy wyborze
plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.
1

Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Większe wysokości otwierania plandek za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu.
2

W dolnym obszarze systemu kurtyn powinna być zaplanowana większa
przestrzeń, by umożliwić swobodny ruch kurtyny.

1. Curtain Strona 1

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

5. Roll Maty

biała zielona
s1873
s1874

Napęd końcowy:
do 30m
do 50m
do 50m
do 50m

3. Świetliki/Lampy

biała
s1867
s1868

6. Poidła

System Dual/W/K z folią PE, białą przezr.
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
"
"
"
do: 4,00 m
System Dual/W/K z plandeką PCV1
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
"
"
"
do: 4,00 m
System kurtyn Dual/WK
System Dual /W/K z przezr., zieloną plandeką
- środkowy wałek nawojowy
z PCW typu Germany2
- stabilny napęd podnoszący
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
- Tryb automatyczny: - Kurtyny otwierane od góry
"
"
"
do: 4,00 m
i zwijane w dół.
System
rurek
prowadzących:
- Tryb ręczny:
- Otwieranie od dołu
Rozstaw wewn. 1,25 m
- Otwieranie od góry
- Pozostała powierzchnia może być 1" rurka z powłoką ochronną z tworzywa
wykorzystywana do zacienienia. sztucznego i tulejkami przyściennymi
Przy czym stale można regulować wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
wysokość i powierzchnię.
"
"
"
do: 4,00 m
- Kurtyny otwierane od dołu
System rurek prowadzących:
i zatrzymywane u góry.
Rozstaw zewn. 2,50 m
- Sterowanie ręczne lub automatyczne.
- Wysokość otwierania plandeki została zaprojektowana 1" rurka z powłoką ochronną z tworzywa
sztucznego i przestawnymi kabłąkami
dla dwóch plandek do 400 cm.
- Linki do opuszczania są nawijane na duży bęben linowy do zawieszania wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
przymocowany do rurki centralnej.
- Plandeka jest prowadzona za pomocą 1" ocynkowanej
"
"
"
do: 4,00 m
rurki stalowej z powłoką ochronną z PCW.
Napęd elektryczny z łożyskami tocznymi,
- Za pomocą napędu elektrycznego można sterować
kształtownikiem prowadzącym, bębnem linowym
plandekami na długości do 50 m (stacja końcowa)
120 ze wspornikiem, bębnem linowym typ KL,
i do 100 m (stacji środkowa).
wałkiem przegubowym wraz z osprzętem.

4. Wentylatory

Plandeka z rurą z kanałem typu Top Dual
plus typ 3G, rura centralna z bębnem
linowym 120 i wspornikiem, linka do
opuszczania z osprzętem

7. Czochradła

System kurtyn A r n t j e n
Dual/W/K 400

8. Budki dla cieląt

Kurtyny Arntjen Dual/W/K 400

Nr art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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.

Kurtyna Arntjen C3/W/325 i C3/W/270
- W razie potrzeby kurtynę można stopniowo otwierać
od góry na dół.
- Idealna do stosowania przez hodowców bydła
w celu ochrony zwierząt przed deszczem, śniegiem
oraz niskimi i wysokimi temperaturami.
- Kurtyna Arntjen C3/W jest wyposażona w rurę
centralną do nawijania linki prowadzącej.
- System ten pozwala obsługiwać kurtyny o długości
do 150 m (C3/W/325) i 200 m (C3/W/270)
- cm 1’’ rurki prowadzące z otuliną z PCW zapewniają
doskonałą ochronę plandek.
- W przypadku stacji końcowej i środkowej
wykorzystywane są wciągarki ręczne przeznaczone
do długości 80 m/ 100 m oraz napędy elektryczne
przeznaczone do systemów 150 m/ 200 m.
- W zależności od napędu sterowanie napędem
elektrycznym może być włączane za pomocą
przycisku lub odbywać się w pełni automatycznie.

zielona

s1861

s5010

C3/W/325 z przezroczystą, zieloną plandeką
z PCW typu Germany2
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

biała

zielona

s1862

s1863

System rurek prowadzących:
Rozstaw wewn. 1,25 m
1" rurka cynkowana z powłoką ochronną z tworzywa
sztucznego i tulejkami przyściennymi
wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki do: 3,05 m

s5318

Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

s1877

System rurek prowadzących:
Rozstaw zewn. 2,50 m
1" rurka cynkowana z powłoką ochronną z tworzywa
sztucznego i przestawnymi uchwytami
do zawieszania wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki do: 3,05 m

s5342

Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

S5406

Napęd ręczny z przekładnią, łańcuchem 6m, wałkiem
przegubowym i osprzętem:
Napęd końcowy do 80 m długości (160Nm)
Napęd środkowy do 100 m długości (160Nm)

s1846
s1848

Napęd elektryczny z 2 przekładniami, wałkiem
przegubowym i osprzętem.
Napęd końcowy:
do 30m
do 80m
do 80m
do 80m

dł., 230V/50Hz/norma CE
dł., 230V/50Hz/norma CE
dł., 240V/60Hz/CSA+UL
dł., 208V/60Hz/CSA+UL

s1849
s1850
s1852
s1854

Napęd środkowy:
do 150m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 150m dł., 240V/60Hz/CSA+UL

s5340
s5341

Przejście
Dodatkowy materiał na przejście przy napędzie
środkowym kurtyna C3/W

s5351

Podane długości przy napędach ręcznych i elektrycznych obowiązują przy
wyborze plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.
Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
1
2

Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22-24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13 i 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić odpowiednio
wcześnie. Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.

Rozstaw rurek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

1. Curtain Strona 2

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

biała

Wys. otwierania plandeki do: 3,05 m

5. Roll Maty

System C3/W/325 z plandeką PCV1.

6. Poidła

Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn Arntjen
C3/W/325 są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.arntjen.com

biała
s1860

7. Czochradła

System kurtyn Arntjen C3/W/325
Plandeka z rurą z kanałem typu Top Dual i Typ 3G,
stożkowa rura centralna z bębnem linowym,
linki prowadzące z osprzętem
System C3/W/325 z folią PE
białą przezroczystą
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

8. Budki dla cieląt

System kurtyn Arntjen C3/W/325

9. Wygrodzenia

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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.

Kurtyna całkowicie zwinięta:
- opuszczona plandeka zwinięta do 30cm
- mocna górna podwójna rurka 10cm

Większy stożkowy bęben linowy:
- do stałego podwyższania lub obniżania rury
nawojowej plandeki

do 200m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 200m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 200m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
Przejście:
Materiał dodatkowy na przejście przy
napędzie środkowym kurtyny C3/W

s1855
s1857
s1858

Podane długości przy napędach ręcznych i elektrycznych obowiązują przy wyborze
plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.
Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem działania
wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
2

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22-24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13 i 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić odpowiednio
wcześnie. Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.

1. Curtain Strona 3

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory
5. Roll Maty
6. Poidła

s5351

1

Mocny silnik z przekładnią (230V / 240V / 208V)
ze sprzęgłem tulejowym:
- wysoka moc ciągnąca dla kurtyn do 200m dł.

7. Czochradła

Plandeka z rurą z kanałem typu Top Dual Typ
3G, stożkowa rura centralna z bębnem
linowym,
linki prowadzące z osprzętem
System C3/W/270 z folią PE
białą przezroczystą
biała
Wys. otwierania plandeki
do: 2,70 m
s1828
System C3/W/270 z plandeką PCV1.
biała zielona
Wys. otwierania plandeki
do: 2,50 m s1832 S1836
C3/W/270 z przezroczystą, zieloną plandeką
z PCW typu Germany2
biała zielona
Wys. otwierania plandeki
do: 2,50 m s1840 s1844
System rurek prowadzących:
Rozstaw wewn. 1,25 m
1" rurka cynkowana z powłoką ochronną z
tworzywa sztucznego i tulejkami przyściennymi
wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki
do: 2,00m
s5314
Wys. otwierania plandeki
do: 2,70m
s5316
System rurek prowadzących:
Rozstaw zewn. 2,50 m
1" rurka cynkowana z powłoką ochronną z
tworzywa sztucznego i przestawnymi
uchwytami
do zawieszania wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki
do: 2,00 m
s5315
Wys. otwierania plandeki
do: 2,70 m
s5317
Linki prowadzące 6 mm ze śrubami
pierścieniowymi
Rozstaw wewn.: Wysokość otwierania
plandeki: do 2,00m, rozstaw 1,00m
s5048
Rozstaw wewn.: Wysokość otwierania
plandeki: do 2,70m, rozstaw 0,75m
s5049
Rozstaw zewn.: Wysokość otwierania
plandeki: do 2,00m, rozstaw 1,00m
s5211
Rozstaw zewn.: Wysokość otwierania
plandeki: do 2,70m, rozstaw 0,75m
s5212
Napęd ręczny z kołem łańcuchowym,
łańcuchem 6m, przekładnią, wałkiem
przegubowym i osprzętem:
Napęd końcowy do 100 m długości (160Nm)
s1846
Napęd środkowy do 100 m długości(160Nm)
s1848
Napęd elektryczny z 2 przekładniami,
wałkiem przegubowym i osprzętem.
Napęd końcowy:
do 30m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1849
do 100m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1850
do 100m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
s1852
do 100m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
s1854
Napęd środkowy (z 4 przekładniami):

8. Budki dla cieląt

Kurtyna rozwinięta:
- rura nawojowa ok. 6cm przed belką drewnianą
- plandeka na miarę
- mniejsze osadzanie się zanieczyszczeń na rurze
nawojowej

System kurtyn Arntjen
C3/W/270

9. Wygrodzenia

System kurtyn Arntjen C3/W/270

Model: Kurtyna C3/W z rurą centralną, stożkowym
bębnem linowym, przekładnią o sterowaniem
automatycznym

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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

11. Pompy do gnojowicy
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12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn Arntjen
C2/Dual/K są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.arntjen.com
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm
Rozstaw rurek/linek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).

s1877
s1878

s1879
s1880

s5014

s1916
s1917
s1918
s1919

s1906
s1907
s1908
s1910

Napęd środkowy:
do 50 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 50 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 50 m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
do 100 m dł., 230V/60Hz/norma CE
do 100 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL

s1911
s1915
s1914
s1912
s1913

Podane długości przy napędach elektrycznych obowiązują przy wyborze plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.
Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Większe wysokości otwierania plandek za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem działania
wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
2

System sterowania kurtyny z włącznikiem automatycznym/
/ręcznym, czujnik temperatury, wiatru, deszczu.
Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22 - 24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

1. Curtain Strona 4

3. Świetliki/Lampy

s1602

Napęd elektryczny z łożyskami tocznymi,
kształtownikiem prowadzącym, bębnem linowym,
wałkiem przegubowym wraz z osprzętem.
Napęd końcowy:
do 30 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 50 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 50 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 50 m dł., 208V/60Hz/CSA+UL

1

4. Wentylatory

biała zielona
s1902 s1904
s1903 s1905

5. Roll Maty

biała
s1896
s1897
biała zielona
s1898 s1900
s1899 s1901

6. Poidła

Plandeka z szyną z kanałem i rurą z kanałem
wraz z osprzętem
System C2 Dual/K z folią PE, białą przezroczystą
Wys. otwierania plandeki do: 3,20 m
"
"
"
do: 4,00 m
System C2/Dual/K z plandeką PCV1
Wys. otwierania plandeki do: 3,00 m
"
"
"
do: 4,00 m
System C2/Dual/K z przezr., zieloną plandeką
z PCW typu Germany2
Wys. otwierania plandeki do: 3,20 m
"
"
"
do: 4,00 m
System rurek prowadzących:
Rozstaw wewn. 1,25 m
1" rurka z powłoką ochronną z tworzywa sztucznego
i tulejkami przyściennymi wraz z osprzętem
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
- Kurtyny C2/Dual/K otwierają się od dołu. Górna i dolna
"
"
"
do: 4,00 m
plandeka są jednocześnie zwijane za pomocą środkowej
System rurek prowadzących:
rury, którą steruje się przy użyciu napędu podnoszącego.
Rozstaw zewn. 2,50 m
- Zastosowanie dwóch plandek pozwala osiągnąć wysokość 1" rurka z powłoką ochronną z tworzywa sztucznego
otwarcia plandeki do 4 m.
i przestawnymi kabłąkami do zawieszania
- Trwałe 1" rury ocynkowane z powłoką ochronną z PCW
wraz z osprzętem
zapewniają doskonałe prowadzenie plandeki kurtyny.
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
- Strona wewnętrzna plandek może być wyposażona
"
"
"
do: 4,00 m
w różne rodzaje siatek wsporczych (opis dodatkowy).
Linka prowadząca 8 mm (pionowa)
- Za pomocą wciągarki ręcznej można regulować plandeki
ze specjalnymi śrubami pierścieniowymi
na długości do 45 m na stacji końcowej i środkowej.
Rozstaw wewn.: Wysokość otwierania plandeki
- Za pomocą napędu elektrycznego można regulować
do: 3,25 m, rozstaw 0,50 m
plandeki na długości do 50 m na stacji końcowej
Rozstaw zewn.: Wysokość otwierania plandeki:
i do 100 m na stacji środkowej.
do: 3,25 m, rozstaw 1,00 m
- W zależności od napędu sterowanie napędem
Napęd ręczny z łożyskami tocznymi, kształtownikiem
elektrycznym może być włączane za pomocą przycisku
prowadzącym, bębnem linowym, wałkiem
lub w pełni automatycznie, zależnie od temperatury,
przegubowym wraz z osprzętem:
wiatru oraz deszczu.
Napęd końcowy do 30 m długości
" " "
"
45 m
"
Napęd środkowy do 30 m długości
"
"
"
"
45 m "

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

7. Czochradła

System kurtyn A r n t j e n C2/Dual/K 400

8. Budki dla cieląt

Kurtyny Arntjen C2/Dual/K 400

Nr art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

11. Pompy do gnojowicy
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12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn Arntjen
C2/K są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.arntjen.com
Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22 - 24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie. Margines tolerancji dla wysokości
plandek: +/- 1 cm.
Rozstaw rurek/linek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).

biała
s1933
s1934
s1935
s1936

zielona
s1937
s1938
s1939
s1940

s1497
s1500
s1504
s1507

s1952
s1953
s1954
s1955

s1941
s1942
s1943
s1944
s1946
s1947
s1949
s1950
s1948
s1951

Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Większe wysokości otwierania plandek za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod
wpływem działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
2

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 5

7. Czochradła

s5048
s5049
s5050
s5051

Podane długości przy napędach elektrycznych obowiązują przy wyborze
plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe
długości są niższe o ok. 20%.
1

3. Świetliki/Lampy

biała
s1920
s1921
s1922
s1923
s1924
biała zielona
s5024 s5026
s1925 s1929
s1926 s1930
s1927 s1931
s1928 s1932

8. Budki dla cieląt

System C2K/270 z białą, przezroczystą plandeką PE
Wys. powierzchni otwarcia
do: 1,20 m
"
"
do: 1,60 m
"
"
do: 2,00 m
"
"
do: 2,30 m
"
"
do: 2,70 m
System C2K/270 z plandeką PCV
Wys. powierzchni otwarcia
do: 1,20 m
"
"
do: 1,50 m
"
"
do: 2,00 m
"
"
do: 2,50 m
"
"
do: 2,70 m
System C2K/270 z przezroczystą, zieloną plandeką PCV typ
Germany2
Wys. powierzchni otwarcia
do: 1,60 m
"
"
do: 2,00 m
"
"
do: 2,45 m
"
"
do: 2,70 m
System rurek prowadzących 1” z rurami ochronnymi
z tworzywa sztucznego i materiałem mocującym
Rozstaw wewn. (Wys. otw. plandeki): do: 2,00m, rozst. 1,00m
"
"
do: 2,70m "
"
Rozstaw zewn. (Wys. otw. plandeki): do: 2,00m, rozst. 2,00m
"
"
do: 2,70m "
"
Linki prowadzące 6 mm ze śrubami pierścieniowymi
Rozstaw wewn. (Wys. otw. plandeki): do: 2,00m, rozst. 1,00m
do: 2,70m, rozst. 0,75m
Rozstaw zewn. (Wys. otw. plandeki): do: 2,00m, rozst. 1,00m
do: 2,70m, rozst. 0,75m
Napęd ręczny z łożyskami tocznymi, kształtownikiem
prowadzącym, bębnem linowym, wałkiem przegubowym
wraz z osprzętem:
Napęd końcowy do 70 m długości
" " " "
100 m
"
Napęd środkowy do 70 m długości
" " " "
100 m
"
Napęd elektryczny z łożyskami tocznymi, kształtownikiem
prowadzącym, bębnem linowym i wałkiem przegubowym wraz z
osprzętem
Napęd końcowy:
do 30 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 80 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 100m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
Napęd środkowy:
do 150m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 150m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 150m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
do 200m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 200m dł., 240V/60Hz/CSA+UL

4. Wentylatory

Plandeka z szyną z kanałem, rurą z kanałem
wraz z osprzętem

9. Wygrodzenia

- Kurtyna C2/K jest otwierana od dołu za pomocą napędu
podnoszącego.
- Przeznaczona do otworów bocznych
o wysokości do 270 cm.
- System wewnętrznych i zewnętrznych rurek
prowadzących wyposażony w dodatkowe rurki
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed ocieraniem.
- Strona wewnętrzna plandeki może być również
wyposażona w siatkę wsporczą (opis dodatkowy).
- Za pomocą wciągarki ręcznej można regulować
kurtynami na długości do 100 m na stacji końcowej
i środkowej.
- Za pomocą napędu elektrycznego można regulować
kurtynami do 200 m.
- W zależności od napędu sterowanie napędem
elektrycznym może być włączane za pomocą przycisku
lub w pełni automatycznie, zależnie
od temperatury, wiatru oraz deszczu.

5. Roll Maty

System kurtyn Arntjen C2/K/270

Kurtyna Arntjen C2/K/270

6. Poidła

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

11. Pompy do gnojowicy
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12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

System Dual/S/ 400
z wyciągiem linowym:
- Plandeka otwierana od góry do dołu
- Napęd uruchamia równocześnie bęben linek ciągnących i
środkowy wałek nawojowy
- W strefach osłoniętych przed wiatrem plandekę można
wyposażyć w wewnętrzne i zewnętrzne linki prowadzące
(do wys. Otwarcia 3,25m).
W pozostałych przypadkach rurki prowadzące
wyposażone są w osłonę z tworzywa sztucznego co 1,25
m wewnątrz i co 2,50 m na zewnątrz
- Kurtynę można otwierać/zamykać za pomocą wciągarki
ręcznej lub napędu elektrycznego.
- Sterowanie napędu elektrycznego może być ręczne lub
automatyczne, zależne od wiatru, deszczu i temperatury.

1

biała zielona
s1419 s1422
s1420 s1423

biała zielona
s1425 s1805
s1426 s1806

s1788
s1789

s1790
s1791

s1428

s1431

Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Większe wysokości otwierania plandek za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu

3. Świetliki/Lampy

2

* Rozstaw linek / rurek prowadzących należy dopasować we własnym
zakresie do konstrukcji budynku lub regionu i położenia
(obciążenie wiatrem).

11. Pompy do gnojowicy

Sterowanie napędu elektrycznego: Strona: 22 – 24.
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona: 16, 17
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.

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

4. Wentylatory

biała
s1416
s1417

7. Czochradła

Folia, rura keder typ Top Dual i typ 3G, w tym
osprzęt i pakiet rurek ciągnących
System Dual/S/400 z folią PE białą
przezroczystą
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
"
"
"
do: 4,00 m
System Dual/S/400 z plandeką PCV1
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
"
"
"
do: 4,00 m
System Dual/S/400 z plandeką PCW typ
Germany
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
"
"
"
do: 4,00 m
Wewnętrzne rurki prowadzące (pionowe)
z tulejkami przyściennymi i wkrętami
do drewna
rura aluminiowa 1"
Rura ochronna z polietylenu
Wys. otwierania
plandeki
Rozstaw rurek wewn.*
do 3,25 m
1,25 m
do 4,00 m
1,25 m
Zewnętrzne rurki prowadzące (pionowe)
z przestawnymi kabłąkami zawieszenia
i wkrętami do drewna,
rura aluminiowa 1"
Rura ochronna z polietylenu
Wys. otwierania
plandeki
Rozstaw rurek zewn.*
do 3,25 m
2,50 m
do 4,00 m
2,50 m
Linka prowadząca 8 mm (pionowa)
ze specjalnymi śrubami pierścieniowymi 8/100,
rozstaw linek 0,50 m*
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
Zewnętrzna linka prowadząca 8 mm
(pionowa) ze specjalnymi śrubami
pierścieniowymi 12/180,
rozstaw linek 1,00 m*
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

5. Roll Maty

System kurtyn Arntjen Dual/S/ 400
z wyciągiem linowym

6. Poidła

System kurtyn Arntjen Dual/S/ 400
z wyciągiem linowym

Nr art.

8. Budki dla cieląt

Opis

9. Wygrodzenia

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

10. Mieszadła

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

1. Curtain Strona 6

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Artykuł

Opis

System kurtyn Arntjen Dual/S/ 400
z wyciągiem linowym

Arntjen
Curtain System Dual

Nr art.

4. Wentylatory

Siatka wsporcza plandeki (ochrona
przed ptactwem) wewnętrzna,
do zamocowania na drewnianej konstrukcji
(we własnym zakresie) – opis różnych
wersji – Strona 25 - 27

Stacje napędowe
Arntjen Curtain System Dual/S/400
wys. Otwarcia do 4,00m
Napęd ręczny 160 Nm z dużym bębnem
do nawijania liny i wałkiem przegubowym
1 rura prowadząca 1" z rurą ochronną
z tworzywa sztucznego i osprzętem
s1440

Napęd końcowy do 30m dł.

2. Bramy-Rolety

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

3. Świetliki/Lampy

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

s1556
s5387

Podane długości przy napędach elektrycznych obowiązują przy
wyborze plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne
możliwe długości są niższe o ok. 20%.

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.

1. Curtain Strona 7

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Sterowanie dla napędu el. : Strona 22 - 24
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Osłony ochronne dla kurtyn: Strona 16, 17

7. Czochradła

Napęd środkowy :
do 100m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100m dł., 240V/60Hz/CSA+UL

8. Budki dla cieląt

Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn
Arntjen są dostępne na naszej stronie
internetowej: www.arntjen.com

do 50m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 50m dł., 208V/60Hz/CSA+UL

s1539
s1540
s1541
s1542

9. Wygrodzenia

Napęd elektryczny
z dużym bębnem do nawijania liny i wałkiem
przegubowym 1,74 m
1 rura prowadząca 1" z rurą ochronną
z tworzywa sztucznego i osprzętem
Napęd końcowy:
do 30m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 50m dł., 230V/50Hz/norma CE

6. Poidła

Dłuższe kurtyny za zapytaniem

- Wysokość otwierania plandeki do 3,25 m
- Rurki lub linki prowadzące
- Siatka lub krata wsporcza plandeki wewn
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Sterowanie ręczne lub automatyczne
Rysunki oraz filmy obrazujące działanie kurtyn
Arntjen są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.arntjen.com

Podane długości przy napędach ręcznych i elektrycznych obowiązują przy
wyborze plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości
są niższe o ok. 20%.
1

Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
2

Rozstaw linek / rurek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.

Opcjonalna wewnętrzna siatka wsporcza plandeki: Strona 25 - 27.
Sterowanie napędu elektrycznego: Strona 22 - 24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.

Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

1. Curtain Strona 8

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

System C3/W/325 z plandeką PCV1
biała zielona
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
s1598 s5052
System C3/W/325 z plandeką PCW typ
Germany2
biała zielona
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
s1599 s1817
1” Rurki prowadzące z powłoką ochronną
z tworzywa sztucznego oraz przestawnymi
uchwytami do zawieszania i wkrętami do drewna
Wewn. rozstaw rur ok. 1,25 m
Wys. otwierania plandeki do: 2,70 m
s5316
"
"
do: 3,25 m
s1877
1” Rurki prowadzące z powłoką ochronną
z tworzywa sztucznego oraz przestawnymi
uchwytami do zawieszania i wkrętami do drewna
Zewn. rozstaw rur ok. 2,50 m
Wys. otwierania plandeki do: 2,70 m
s5177
"
"
do: 3,25 m
s5186
Linka prowadząca 8 mm ze specjalnymi śrubami
pierścieniowymi 8/100,
Wewn. rozstaw linek w pionie 0,50 m
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
s1602
Linka prowadząca 8 mm ze specjalnymi śrubami
pierścieniowymi 12/180,
Zewn. rozstaw linek w pionie 1,00 m
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m
s5014
Napęd ręczny z rolką narożną, bębnem linowym,
wałkiem przegubowym wraz z osprzętem
Napęd końcowy do 50m dł.
s1604
Napęd środkowy do 50m dł.
s5394
Napęd elektryczny z rolką narożną, bębnem
linowym, wałkiem przegubowym wraz z
osprzętem
Napęd końcowy:
do 30 m dł., 230V/50Hz/norma CE
s5388
do 80 m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1605
do 100 m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1608
do 100 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
s1609
do 100 m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
s1610
Napęd środkowy:
do 150 m dł., 230V/50Hz/norma CE
s5389
do 150 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
s5390
do 150 m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
s5391
do 200 m dł., 230V/50Hz/norma CE
s5392
do 200 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
s5393

5. Roll Maty

biała
s1597

6. Poidła

- Stabilna górna rura z kanałem typu Dual
- Stabilne zawieszenie krążka linowego
- Stabilne rurki prowadzące z powłoką ochronną
z tworzywa sztucznego
- Stabilne osłony końcowe

System kurtyn Arntjen C3S/325
rura z kanałem typu Top Dual i 3G,
w tym osprzęt i pakiet linek ciągnących
System C3/W/325 z folią PE białą
przezroczystą
Wys. otwierania plandeki do: 3,25 m

7. Czochradła

System CS/325 charakteryzuje się
wysoką elastycznością.

8. Budki dla cieląt

System kurtyn A r n t j e n C3S/325

Nr art.

Opis

9. Wygrodzenia

Artykuł

10. Mieszadła

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

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Kurtyny wysokiej jakości, które dzięki szerokiemu wachlarzowi
wariantów znajdą zastosowanie w każdym budynku. Długość
całego systemu kurtyn może wynosić w przypadku napędu
końcowego maks. 100 m, a w przypadku napędu środkowego
maks. 200 m. Nasza oferta obejmuje wiele różnych plandek. Np.
plandeki PCV (również o klasie odporności pożarowej B1) bądź
plandeki PE. Prowadzenie plandek zapewniają linki prowadzące,
rurki prowadzące wyposażone w osłonę z PCW lub siatki
wsporcze (siatka wsporcza plandeki służy równocześnie za
ochronę przed ptactwem oraz ochronę przed ocieraniem
przy cokole betonowym). Kurtyny napędzane są ręcznie
lub elektrycznie przy użyciu włącznika ręcznego. Sterowanie
automatyczne reaguje na temperaturę, wiatr i deszcz. Końce
systemów kurtyn zabezpieczone są osłonami końcowymi bądź
osłonami napędowymi, a w strefie środkowej osłonami
środkowymi napędowymi. Od dołu są one zabezpieczone
ocynkowaną kratką.

C3S/270
Kurtyny otwierane od góry, jednocześnie nawijane na
dole (za pomocą napędu) (międzynarodowa ochrona
prawem patentowym).
Rozstaw linek / rurek prowadzących należy dopasować
we własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).
Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod
wpływem działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym
wyschnięciu
3
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne
możliwe długości są niższe o ok. 20%. (patrz strona 8)
1
2

Sterowanie napędu elektrycznego: Strona 22 - 24
Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.

zielona
s5056
s1100
s1101
s1105
s1106

biała
s1387
s1388
s1522
s1523

zielona
s1812
s1813
s1815
s1816

s1497
s1500
s1504
s1507

s5048
s5049
s5050
s5051

s1253
s1560
s5395

s5274
s5352
s5396

s1549
s1550
s1557
s1558
s1559
s5397
s5398
s5399
s5400
s5401

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

biała
s5054
s1092
s1093
s1097
s1098

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

1. Curtain Strona 9

biała
s1343
s1082
s1085
s1086
s1090

5. Roll Maty

Wys. otwierania plandeki do: 1,20 m
"
"
"
do: 1,60 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,30 m
"
"
"
do: 2,70 m
System C3S/270 z plandeką PCV1
Wys. otwierania plandeki do: 1,20 m
"
"
"
do: 1,50 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,50 m
"
"
"
do: 2,70 m
System C3S/270 z plandeka PCW typ Germany2
Wys. otwierania plandeki do: 1,60 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,45 m
"
"
"
do: 2,70 m
System rurek prowadzących 1” z powłoką ochronną
z tworzywa sztucznego i materiałem mocującym
Rozstaw wewn. :
Wys. otwierania plandeki do: 2,00m, rozstaw 1,00m
"
"
"
do: 2,70m, rozstaw 1,00m
Rozstaw zewn.:
Wys. otwierania plandeki do: 2,00 m, rozstaw 2,00 m
"
"
"
do: 2,70 m, rozstaw 2,00 m
Linki prowadzące 6 mm ze śrubami
pierścieniowymi
Rozstaw wewn.: Wys. otwierania plandeki
do: 2,00m, rozstaw 1,00 m
do: 2,70m, rozstaw 0,75 m
Rozstaw zewn.: Wys. otwierania plandeki
do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m
do: 2,70 m, rozstaw 0,75 m
Śruby pierścieniowe ze stali nierdzewnej za dopłatą
Odległość liny prowadzącej 1,00 m wewnątrz
"
"
"
"
1,00 m zewnątrz
Odległość liny prowadzącej 0,75 m wewnątrz
"
"
"
"
0,75 m zewnątrz
Napęd ręczny z rolką narożną, bębnem linowym,
wałkiem przegubowym wraz z osprzętem 3
Napęd końcowy do 70 m dł.
Napęd końcowy do 95 m dł.
Napęd środkowy do 95m dł.
Napęd ręczny z kołem łańcuchowym, bębnem
linowym, wałkiem przegubowym i osprzęt3
Napęd końcowy do 95m dł., łańcuch 6m
Napęd końcowy do 95m dł., łańcuch 9m
Napęd środkowy do 95m dł,, łańcuch 9m
Napęd elektryczny z rolką narożną, bębnem linowym,
wałkiem przegubowym wraz z osprzętem 3
Napęd końcowy:
do 30 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 80 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100 m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 100 m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 100 m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
Napęd środkowy:
do 150m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 150m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
do 150m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
do 200m dł., 230V/50Hz/norma CE
do 200m dł., 240V/60Hz/CSA+UL

6. Poidła

Wewnętrzne
zabezpieczenie –
prawo patentowe

System kurtyn A r n t j e n C3S/270
rura z kanałem typ 3G, w tym pakiet linek ciągnących,
specjalne śruby pierścieniowe i osprzęt
System C3S/270 z folią PE białą przezroczystą

7. Czochradła

Wysokość powierzchni otwarcia
= wymiar pośredni rygli
drewnianych

System kurtyn Arntjen
C3S/270

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

Nr art.

Opis

8. Budki dla cieląt

Artykuł

9. Wygrodzenia

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

10. Mieszadła

Sp. z o.o.

11. Pompy do gnojowicy

Polska

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

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.

C2

C2+3S

Kurtyny otwierane
od dołu i zwijane
na górze.

System kurtyn ISO

Rozstaw linek / rurek prowadzących należy
dopasować we własnym zakresie do konstrukcji
budynku lub regionu i położenia (obciążenie
wiatrem).
Kurtyna Arntjen ISO
Dzięki komorze pomiędzy dwiema plandekami
powstaje izolowany obszar, podobnie jak w przypadku
grubej podwójnej płyty komorowej.
Środkowa linka / rurka prowadząca rozdziela plandeki.
Strona wewnętrzna wyposażona jest w system C3S,
natomiast strona zewnętrzna w system C2. Dzięki
takiemu rozwiązaniu w lecie możliwe jest zacienienie
tego obszaru,
a w zimie jego izolacja. Wewnętrzną kurtynę można
regulować za pomocą sterowania ręcznego lub przy
użyciu silnika.
W przypadku zewnętrznej kurtyny zalecamy
przekładnię ślimakową.
Wykaz cen dostępny za zapytaniem.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

s5189
s5190

s5191

do: 2,70 m, rozstaw 0,75 m
Rozstaw zewn.: Wys. otwierania plandeki
do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m

s5192

do: 2,70 m, rozstaw 0,75 m
Dopłata za metr bieżący za specjalne śruby
pierścieniowe ze stali nierdzewnej w
przypadku:
Odległość liny prowadzącej 1,00 m wewnątrz
"
"
"
"
1,00 m zewnątrz
Odległość liny prowadzącej 0,75 m wewnątrz
"
"
"
"
0,75 m zewnątrz
Napęd ręczny:
Stacja rolowania z przekładnią ślimakową
do 50 m dł./ 2,70 m wys.
Dopłata za przedłużony drążek korby ręcznej
(od wysokości 2,70 m krawędzi górnej kurtyny
nad ziemią)

s5194

s5193

s1238

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory
5. Roll Maty

s1002

Podane długości przy napędach ręcznych obowiązują przy wyborze plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.
Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.
Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu
1
2

Osłony końcowe dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.
Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandek: +/- 1 cm.

1. Curtain Strona 10

6. Poidła

s5187
s5188

7. Czochradła

biała
s1335
s1030
s1033
s1034
s1038
biała
zielona
s5064
s5066
s1040
s1048
s1041
s1049
s1045
s1053
s1046
s1054
biała
zielona
s1381
s1807
s1382
s1808
s1518
s1810
s1519
s1811

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

10. Mieszadła

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

Zwischenmaß
der Holzriegel
== wymiar
pośredni rygli
drewnianych

System kurtyn Arntjen C2/270

System C2/270 z folią PE białą przezroczystą
Wys. otwierania plandeki do: 1,20 m
"
"
"
do: 1,60 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,30 m
"
"
"
do: 2,70 m
System C2/270 z plandeką PCV1
Wys. otwierania plandeki do: 1,20 m
"
"
"
do: 1,50 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,50 m
"
"
"
do: 2,70 m
System C2/270 z PCW typ Germany2
Wys. otwierania plandeki do: 1,60 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,45 m
"
"
"
do: 2,70 m
System rurek prowadzących 1” z powłoką
ochronną z tworzywa sztucznego i materiałem
mocującym
Rozstaw wewn.:
Wys. otwierania plandeki do: 2,00m, rozstaw 1,00m
Wys. otwierania plandeki do: 2,70m, rozstaw 1,00m
Rozstaw zewn.:
Wys. otwierania plandeki do: 2,00m, rozstaw 2,00m
Wys. otwierania plandeki do: 2,70m, rozstaw 2,00m
Linki prowadzące 6 mm ze śrubami
pierścieniowymi
Rozstaw wewn.: Wys. otwierania plandeki
do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m

8. Budki dla cieląt

System kurtyn Arntjen C2/270
Plandeka, rura z kanałem, szyna z kanałem
wraz z osprzętem

9. Wygrodzenia

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

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

Artykuł

Nr art.

Opis

Arntjen C1/AC/270
Otwieranie od góry, składanie na dole

Arntjen
Curtain-System C1/AC/270
rura ¾", pakiet linek ciągnących, spec. śruby z
uchem, wraz z osprzętem
System C1/AC/270 z folią PE białą
przezroczystą
Wys. pow. otwarcia
do: 1,00 m
"
"
"
do: 1,40 m
"
"
"
do: 2,00 m
"
"
"
do: 2,50 m
"
"
"
do: 2,70 m

biała
s1258
s1261
s1263
s1297
s1264

2. Bramy-Rolety

Sp. z o.o.

3. Świetliki/Lampy

Polska

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

4. Wentylatory

Arntjen

Szerokość powierzchni mocowania kurtyn należy ustalić
odpowiednio wcześnie.
Margines tolerancji dla wysokości plandeki: +/- 1 cm.
Rozstaw linek / rurek prowadzących należy dopasować we
własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu i
położenia (obciążenie wiatrem).

1

Plandeki PCV w innych kolorach są dostępne za zapytaniem.

Rozwinięta plandeka PCV-Clear może lekko zmieniać barwę pod wpływem
działania wody. Efekt ten ustępuje po całkowitym wyschnięciu.
2

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

1. Curtain Strona 11

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

6. Poidła
7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia
10. Mieszadła
11. Pompy do gnojowicy

Sterowanie napędu elektrycznego: Strona 22 - 24
Osłony ochronne dla kurtyn: Strona 13, 15
Narzędzia montażowe: na zamówienie.

12. Produkty specjalne

Wysokość powierzchni otwarcia
= wymiar pośredni drewnianego rygla

biała
zielona
Wys. pow. otwarcia
do: 1,30 m
s1265
s1271
"
"
"
do: 1,80 m
s1266
s1272
"
"
"
do: 2,00 m
s1267
s1273
"
"
"
do: 2,30 m
s1269
s1275
"
"
"
do: 2,70 m
s1270
s1276
System C1/AC/270 z plandeką PCW typ
Germany2
biała
zielona
Wys. pow. otwarcia
do: 1,40 m
s1404
s1818
"
"
"
do: 2,00 m
s1530
s1819
"
"
"
do: 2,25 m
s1531
s1820
"
"
"
do: 2,70 m
s1532
s1821
Na zamówienie:
Mocowanie plandeki od dołu
s1278
(profil aluminiowy w kształcie litery U – 3 m
i wkręty z rowkiem krzyżowym)
System prowadnic 1” z rurą ochronną
z tworzywa sztucznego i materiałem mocującym
Wewnątrz: Wys. pow. otwarcia plandeki
"
"
" do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m
s1497
"
"
" do: 2,70 m, rozstaw 1,00 m
s1500
Na zewnątrz: Wys. pow. otwarcia plandeki
"
"
" do: 2,00 m, rozstaw 2,00 m
s1504
"
"
" do: 2,70 m, rozstaw 2,00 m
s1507
Linki prowadzące 6 mm ze śrubami z uchem
Wewnątrz: Wys. pow. otwarcia plandeki
do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m
do: 2,70 m, rozstaw 0,75 m
Na zewnątrz: Wys. Pow. otwarcia plandeki
do: 2,00 m, rozstaw 1,00 m
do: 2,70 m, rozstaw 0,75 m
Dopłata za specjalne śruby z uchem,
wykonane ze stali nierdzewnej – za mb;
Odległość liny prowadzącej 1,00 m wewnątrz
"
"
"
"
1,00 m zewnątrz
Odległość liny prowadzącej 0,75 m wewnątrz
"
"
"
"
0,75 m zewnątrz
Napęd ręczny z mocowaniem kątowym, rolką
prowadzącą i osprzętem
do 50 m dł.
s1233
Napęd elektryczny z bębnem linowym,
mocowaniem kątowym i osprzętem
do 30m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1543
do 80m dł., 230V/50Hz/norma CE
s1544
do 80m dł., 240V/60Hz/CSA+UL
s5402
do 80m dł., 208V/60Hz/CSA+UL
s5403
Podane długości przy napędach ręcznych i elektrycznych obowiązują przy wyborze
plandeki PE.
Przy wyborze plandeki PCV lub typu Germany maksymalne możliwe długości są
niższe o ok. 20%.

5. Roll Maty

System C1/AC/270 z plandeką PCV1

Sp. z o.o.

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

Curtain System C4/540

Przy zestawieniu 2 systemów C3S/270
jeden nad drugim dodatkowo:
1 rolka zwrotna z mocowaniem.
Pakiet rurek prowadzących 1’’ dla systemu C4
Wew. rozstaw rur
Suma wys. otw.
do 5,40 m
1,00 m
Zew. rozstaw rur
Suma wys. otw.
do 5,40 m
2,00 m

s1314

s1770
s1776

Linki prowadzące 6 mm ze śrubami z uchem

5. Roll Maty

do 258 (C3S)
32
do 270 (C3S)
20
Wys. powierzchni otwarcia
Wys. powierzchni otwarcia
do 600 cm
20

20

270 (C2)

20

270 (C3S)

20

Osprzęt dodatkowy
do Arntjen Curtain System C4:

Wew.: Wys. pow. otw. Plandeki
do: 4,00 m, rozstaw 1,00 m
do: 5,40 m, rozstaw 0,75 m
Na zew.: Wys. pow. otw. Plandeki
do: 4,00 m, rozstaw 1,00 m
do: 5,40 m, rozstaw 0,75 m
Napęd ręczny z wałkiem przegubowym
dla systemu C4
Górny system C3S/270 do 70 m dł.
Dolny system C3S/270 do 70 m dł.
Napęd ręczny z wałkiem przegubowym
dla systemu C4
Górny system C3S/270 do 50 m dł
Dolny system C2/270 do 50 m dł.

s5248
s1253

s5248
s1238

Wyposażenie specjalne
do napędów ręcznych wszystkich
systemów Curtain:
Na zamówienie:
Ręczne koło łańcuchowe z łańcuchem
i hakiem:
długość łańcucha 4,00 m
"
"
6,00 m
"
"
7,50 m
"
"
9,00 m

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

W skład podanych cen wchodzą ceny systemów
C1, C2 lub C3S.
Istnieje możliwość wielu kombinacji.

s1411
s1412
s1413
s1414

Przy zastosowaniu ręcznego koła łańcuchowego należy
dopasować jego mocowanie do przekładni.
Może spowodować to ewentualną dopłatę.

10. Mieszadła

Boksy osłonowe dla kurtyn C4: Strona 13, 15
Narzędzia do montażu kurtyn: na zamówienie.

6. Poidła

Arntjen Curtain System C4/540

Nr
art.

7. Czochradła

Opis

8. Budki dla cieląt

Artykuł

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

9. Wygrodzenia

Arntjen

Napęd ręczny z przedłużoną
sztangą korby

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

1. Curtain Strona 12

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

C4/540
Kombinacja:
np. górna część jak w systemie C3S,
a dolna część jak w systemie C2,
albo na górze C3S i na dole C3S, itp.

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Folia
PE

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

s5572
s5567
s5562
s5557

s5573
s5568
s5563
s5558

s5574
s5569
s5564
s5559
s5816

s5575
s5570
s5565
s5560

s5576
s5571
s5566
s5561

s5671
s5666
s5661
s5556

s5672
s5667
s5662
s5657

s5673
s5668
s5663
s5658

s5674
s5669
s5664
s5659

s5675
s5670
s5665
s5660

s5751
s5746
s5741
s5736

s5752
s5747
s5742
s5737

s5753
s5748
s5743
s5738

s5754
s5749
s5744
s5739

s5755
s5750
s5745
s5740

4. Wentylatory

dla napędu ręcznego i elektrycznego
1 x osłona napędu 190
(stożkowa)
1 x osłona końcowa 110 do
systemu:

PCV
Przezro
czysta
biała

5. Roll Maty

C3/W/325 i C3/W/270
C2/Dual/K 400
C2/K/270
C3/S/325
C3/S/270
C2/270
C1/AC/270

1 osłona napędu
Typ 190 (stożkowa) M2017
1 osłona końcowa
Typ 110 M2017

Dla osłony M2017
(strona wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

8. Budki dla cieląt

Nowy model osłony ma wiele zalet:
- skonstruowany zgodnie z najnowszymi
przepisami bezpieczeństwa
- 4-punktowe zawieszenie zaryglowane
bolcami
- możliwość odchylania/zdejmowania
przedniej osłony
- dolna strona osłonięta siatką ochronną
- łatwy montaż dzięki prefabrykowanym
częściom
- możliwość skrócenia wysokości osłony
(na miejscu montażu)
- mocowanie plandeki ochronnej
zamocowana w prostopadłej rurze
wzmacniającej
- wzmocnienie plandeki ochronnej poziomą
“rurą specjalną” (aluminiowa rura Twin tube)

7. Czochradła

1 osłona napędu (strona zewnętrzna)
Typ 190/AE/K (stożkowa) M2017
1 osłona końcowa (strona zewnętrzna)
Typ 110 M2017, z osprzętem
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m
1 zestaw siatki ochronnej (dół)
Łącznie ze śrubami dla:
1 osłony napędu typ 190/AE/K
dwuczęściowej M2017
1 osłony końcowej typ 110, M2017

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 190 M2017
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2017
łącznie z listwami drewnianymi, klamrami
(stal szlachetna)
(Do konstrukcji drewnianej w gestii
inwestora)
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m

Dla osłony M2012
(strona wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 190 M2012
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2012

Odchylany bok

łącznie z rurami, uchwytami, śrubami
drewnianymi
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m

* Ceny za zapytaniem (obowiązują również dla osłony systemu kurtynowego C4/540)
(widok z góry)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 13

3. Świetliki/Lampy

(Wzór użytkowy nr: 20 2017 105731)

6. Poidła

Osłony potrzebne są aby chronić kurtynę
przed uszkodzeniami, a ludzi przed
niebezpiecznymi wypadkami.
Zakrywają elementy konstrukcyjne napędu
tworząc zabudowę w kształcie „U“ na końcu
kurtyny. Dzięki temu zabezpieczają
zakończenia plandeki kurtyny przed wiatrem.

Osłona końcowa M2017 do systemu kurtyn

9. Wygrodzenia

Osłona do systemu kurtyn

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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.

Osłona do systemu kurtyn

Osłona końcowa M2017 do systemu kurtyn

Osłony potrzebne są aby chronić kurtynę
przed uszkodzeniami, a ludzi przed
niebezpiecznymi wypadkami.
Zakrywają elementy konstrukcyjne napędu
tworząc zabudowę w kształcie „U“ na końcu
kurtyny. Dzięki temu zabezpieczają
zakończenia plandeki kurtyny przed wiatrem.

(Wzór użytkowy nr: 20 2017 105731)

PCV
Przezro
czysta
biała

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

s5592
s5587
s5582
s5577

s5593
s5588
s5583
s5578

s5594
s5589
s5584
s5579
s5817

s5595
s5590
s5585
s5580

s5596
s5591
s5586
s5581

s5671
s5666
s5661
s5556

s5672
s5667
s5662
s5657

s5673
s5668
s5663
s5658

s5674
s5669
s5664
s5659

s5675
s5670
s5665
s5660

s5751
s5746
s5741
s5736

s5752
s5747
s5742
s5737

s5753
s5748
s5743
s5738

s5754
s5749
s5744
s5739

s5755
s5750
s5745
s5740

4. Wentylatory

dla napędu ręcznego i elektrycznego
1 x osłona napędu 190
(prostokątna)

Folia
PE

1 x osłona końcowa 110 do systemu:
Dual/W/K 400

do systemów jak wyżej

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 190 M2017
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2017
łącznie z listwami drewnianymi, klamrami
(stal szlachetna)
(Do konstrukcji drewnianej w gestii
inwestora)
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m

Dla osłony M2012
(strona wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 190 M2012
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2012
łącznie z rurami, uchwytami, śrubami
drewnianymi
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m

10. Mieszadła

1 osłona napędu
Typ 190 (prostokątna) M2017
1 osłona końcowa
Typ 110 M2017

* Ceny za zapytaniem
odchylany bok

(widok z góry)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 14

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

Dla osłony M2017 (strona
wewnętrzna)

9. Wygrodzenia

Nowy model osłony ma wiele zalet:
- skonstruowany zgodnie z najnowszymi
przepisami bezpieczeństwa
- 4-punktowe zawieszenie zaryglowane
bolcami
- możliwość odchylania/zdejmowania
przedniej osłony
- dolna strona osłonięta siatką ochronną
- łatwy montaż dzięki prefabrykowanym
częściom
- możliwość skrócenia wysokości osłony
(na miejscu montażu)
- mocowanie plandeki ochronnej
zamocowana w prostopadłej rurze
wzmacniającej
- wzmocnienie plandeki ochronnej poziomą
“rurą specjalną” (aluminiowa rura Twin tube)

6. Poidła

1 osłona napędu (strona zewnętrzna)
Typ 190/AE/R (prostokątna) M2017
1 osłona końcowa
(strona zewnętrzna)
Typ 110 M2017, z osprzętem
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m
1 zestaw siatki ochronnej (dół)
Łącznie ze śrubami dla:
1 osłony napędu typ 190/AE/R M2017
1 osłony końcowej typ 110, M2017

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

5. Roll Maty

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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.

Osłona do systemu kurtyn

Osłona końcowa M2017 do systemu kurtyn

Osłony potrzebne są aby chronić kurtynę
przed uszkodzeniami, a ludzi przed
niebezpiecznymi wypadkami.
Zakrywają elementy konstrukcyjne napędu
tworząc zabudowę w kształcie „U“ na końcu
kurtyny. Dzięki temu zabezpieczają
zakończenia plandeki kurtyny przed wiatrem.

(Wzór użytkowy nr: 20 2017 105731)

1 osłona napędu
Typ 322 (prostokątna) M2017
2 osłona końcowa
Typ 110 M2017

PCV
Przezro
czysta
biała

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

s5612
s5607
s5602
s5597

s5613
s5608
s5603
s5598

s5614
s5609
s5604
s5599
s5818

s5615
s5610
s5605
s5600

s5616
s5611
s5606
s5601

s5691
s5686
s5681
s5676

s5692
s5687
s5682
s5677

s5693
s5688
s5683
s5678

s5694
s5689
s5684
s5679

s5695
s5690
s5685
s5680

s5771
s5766
s5761
s5756

s5772
s5767
s5762
s5757

s5773
s5768
s5763
s5758

s5774
s5769
s5764
s5759

s5775
s5770
s5765
s5760

5. Roll Maty
6. Poidła

Dla osłony M2012 (strona wewnętrzna)
do systemów jak wyżej
1 plandeka dla osłony napędu
(obudowa środkowa, strona wewnętrzna)
Typ 322 M2012
2 plandeki dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2012
łącznie z rurami, uchwytami, śrubami
drewnianymi
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*

odchylana bok

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4,60 m*
4,00 m
3,25 m
2,70 m
2,00 m

* Ceny za zapytaniem (obowiązują również dla osłony systemu kurtynowego C4/540)
(widok z góry)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 15

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

2 x osłona końcowa 110 do systemu:
Dual/W/K 400
C3/W/325 i C3/W/270
C2/Dual/K 400
C2/K/270
C3/S/325
C3/S/270
C2/270
C1/AC/270
1 osłona napędu
(obudowa środkowa,
strona zewnętrzna)
Typ 322/AZ/R (prostokątny) M2017
2 osłony końcowe
(strona zewnętrzna)
Typ 110 M2017, z osprzętem
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m
1 zestaw siatki ochronnej (dół)
Łącznie ze śrubami dla:
1 osłony napędu typ 322/AZ/R M2017
2 osłon końcowych typ 110, M2017
Dla osłony M2017 (strona wewnętrzna)
do systemów jak wyżej
1 plandeka dla osłony napędu
(obudowa środkowa, strona
wewnętrzna)
Typ 322 M2017
2 plandeki dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2017
łącznie z listwami drewnianymi, klamrami
(stal szlachetna)
(Do konstrukcji drewnianej w gestii
inwestora)
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
"
"
"
2,70 m
"
"
"
2,00 m

4. Wentylatory

1 x osłona napędu 322
(obudowa środkowa) (prostokątna)

9. Wygrodzenia

Nowy model osłony ma wiele zalet:
- skonstruowany zgodnie z najnowszymi
przepisami bezpieczeństwa
- 4-punktowe zawieszenie zaryglowane
bolcami
- możliwość odchylania/zdejmowania
przedniej osłony
- dolna strona osłonięta siatką ochronną
- łatwy montaż dzięki prefabrykowanym
częściom
- możliwość skrócenia wysokości osłony
(na miejscu montażu)
- mocowanie plandeki ochronnej
zamocowana w prostopadłej rurze
wzmacniającej
- wzmocnienie plandeki ochronnej poziomą
“rurą specjalną” (aluminiowa rura Twin tube)

dla napędu ręcznego i elektrycznego

Folia
PE

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

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.

Osłona do systemu kurtyn

Osłona końcowa M2017 do systemu kurtyn

Osłony potrzebne są aby chronić kurtynę
przed uszkodzeniami, a ludzi przed
niebezpiecznymi wypadkami.
Zakrywają elementy konstrukcyjne napędu
tworząc zabudowę w kształcie „U“ na końcu
kurtyny. Dzięki temu zabezpieczają
zakończenia plandeki kurtyny przed wiatrem.

(Wzór użytkowy nr: 20 2017 105731)

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

4. Wentylatory

PCV
Przezro
czysta
biała

1 x osłona końcowa 110 dla systemu:
Dual/S/400
1 osłona napędu (strona zewnętrzna)
Typ 322/AE/K (stożkowy) M2017
1 osłona końcowa
(strona zewnętrzna)
Typ 110 M2017, z osprzętem

1 osłona napędu
Typ 322 (stożkowa) M2017
1 osłona końcowa
Typ 110 M2017

Dla osłony M2017 (strona
wewnętrzna)
7. Czochradła

do systemów jak wyżej

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 322 M2017
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2017
łącznie z listwami drewnianymi, klamrami
(stal szlachetna)
(Do konstrukcji drewnianej w gestii
inwestora)
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m

s5711 s5712 s5713 s5714 s5715
s5706 s5707 s5708 s5709 s5710

9. Wygrodzenia

Dla osłony M2012 (strona
wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

1 plandeka dla osłony napędu
(strona wewnętrzna) typ 322 M2012
1 plandeka dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2012
łącznie z rurami, uchwytami, śrubami
drewnianymi
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
* Ceny za zapytaniem

s5791 s5792 s5793 s5794 s5795
s5786 s5787 s5788 s5789 s5790

11. Pompy do gnojowicy

Nowy model osłony ma wiele zalet:
- skonstruowany zgodnie z najnowszymi
przepisami bezpieczeństwa
- 4-punktowe zawieszenie zaryglowane
bolcami
- możliwość odchylania/zdejmowania
przedniej osłony
- dolna strona osłonięta siatką ochronną
- łatwy montaż dzięki prefabrykowanym
częściom
- możliwość skrócenia wysokości osłony
(na miejscu montażu)
- mocowanie plandeki ochronnej
zamocowana w prostopadłej rurze
wzmacniającej
- wzmocnienie plandeki ochronnej poziomą
“rurą specjalną” (aluminiowa rura Twin tube)

s5632 s5633 s5634 s5635 s5636
s5627 s5628 s5629 s5630 s5631
s5819

6. Poidła

Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
1 zestaw siatki ochronnej (dół)
Łącznie ze śrubami dla:
1 osłony napędu typ 322/AE/K
dwuczęściowej M2017
1 osłony końcowej typ 110, M2017

5. Roll Maty

dla napędu ręcznego i elektrycznego
1 x osłona napędu 322
(stożkowa)

Folia
PE

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

8. Budki dla cieląt

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

10. Mieszadła

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

odchylany bok

(widok z góry)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 16

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Osłona do systemu kurtyn

Osłona końcowa M2017 do systemu kurtyn

Osłony potrzebne są aby chronić kurtynę
przed uszkodzeniami, a ludzi przed
niebezpiecznymi wypadkami.
Zakrywają elementy konstrukcyjne napędu
tworząc zabudowę w kształcie „U“ na końcu
kurtyny. Dzięki temu zabezpieczają
zakończenia plandeki kurtyny przed wiatrem.

(Wzór użytkowy nr: 20 2017 105731)

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

4. Wentylatory

PCV
Przezro
czysta
biała

2 x osłona końcowa 110 dla systemu:
Dual/S/400

1 osłona napędu
Typ 644 (stożkowy, dwuczęściowa) M2017
2 osłona końcowa
Typ 110 M2017

7. Czochradła

s5652 s5653 s5654 s5655 s5656
s5647 s5648 s5649 s5650 s5651
s5820

Dla osłony M2017 (strona
wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

łącznie z listwami drewnianymi, klamrami
(stal szlachetna)
(Do konstrukcji drewnianej w gestii
inwestora)
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m

8. Budki dla cieląt

1 zestaw plandeki dla osłony napędu
(obudowa środkowa) (strona
wewnętrzna) typ 644 M2017
2 plandeki dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2017

s5731 s5732 s5733 s5734 s5735
s5726 s5727 s5728 s5729 s5730

Dla osłony M2012 (strona
wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

1 zestaw plandeki dla osłony napędu
(osłona pośrednia) (strona
wewnętrzna) typ 644 M2012
2 plandeki dla osłony końcowej
(strona wewnętrzna) typ 110 M2012
łącznie z rurami, uchwytami, śrubami
drewnianymi
Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
* Ceny za zapytaniem

10. Mieszadła

Nowy model osłony ma wiele zalet:
- skonstruowany zgodnie z najnowszymi
przepisami bezpieczeństwa
- 4-punktowe zawieszenie zaryglowane
bolcami
- możliwość odchylania/zdejmowania
przedniej osłony
- dolna strona osłonięta siatką ochronną
- łatwy montaż dzięki prefabrykowanym
częściom
- możliwość skrócenia wysokości osłony
(na miejscu montażu)
- mocowanie plandeki ochronnej
zamocowana w prostopadłej rurze
wzmacniającej
- wzmocnienie plandeki ochronnej poziomą
“rurą specjalną” (aluminiowa rura Twin tube)

Wysokość otworu kurtyny do 5,60 m*
"
"
"
4,60 m*
"
"
"
4,00 m
"
"
"
3,25 m
1 zestaw siatki ochronnej (dół)
Łącznie ze śrubami dla:
1 osłony napędu typ 644/AZ/K
dwuczęściowej M2017
2 osłon końcowych typ 110, M2017

5. Roll Maty

1 osłona napędu
(obudowa pośrednia, strona
zewnętrzna)
Typ 644/AZ/K (stożkowa,
dwuczęściowa) M2017
2 osłona końcowa (strona
zewnętrzna)
Typ 110 M2017, z osprzętem

6. Poidła

dla napędu ręcznego i elektrycznego
1 x osłona napędu 644
(osłona środkowa, stożkowa)

Folia
PE

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

9. Wygrodzenia

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

s5811 s5812 s5813 s5814 s5815
s5806 s5807 s5808 s5809 s5810

odchylane części

(widok z góry)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

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

1. Curtain Strona 17

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

Sp. z o.o.

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

3. Świetliki/Lampy

System rurek prowadzących dla:
- wewnętrznej strony plandeki
- zewnętrznej strony plandeki

System rurek prowadzących
Wyposażenie
Wysokość otwarcia plandeki do: 2,00 m

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące
Wewnętrzny- rozstaw ok. 1,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270

s1497
s5187

Wys. otwierania

konstrukcji dolnej

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące
Zewnętrzny – rozstaw ok. 2,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Wysokość otwarcia plandeki do: 2,70 m

s1504
s5189

4. Wentylatory

System rurek prowadzących
Wyposażenie

Nr art.

Opis

5. Roll Maty

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Polska

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

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące
Wewnętrzny- rozstaw ok. 1,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270

s1500
s5188

6. Poidła

Arntjen

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące

s1877
s1788

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, zaczep przestawny i materiały
mocujące
Zewnętrzny - rozstaw ok. 2,50 m
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
C3/W/325
C3S/325
Dual/S/400
Wysokość otwarcia plandeki do: 4,00 m

s5406
s5186
s1790

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące

Kurtyna 3,25 m /4,00 m
Rozstaw rurek prowadzących należy dopasować we
własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).

Wewnętrzny - rozstaw ok. 1,25 m
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
Dual/S/400

s1789

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, zaczep przestawny i materiały
mocujące
Zewnętrzny - rozstaw ok. 2,50 m
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
Dual/S/400

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

s1878

s1880
s1791

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

1. Kurtyny Strona 18

10. Mieszadła

s1879

11. Pompy do gnojowicy

konstrukcji dolnej

Wys. otwierania

Wewnętrzny - rozstaw ok. 1,25 m
Dual/W/K400
C3/W/325
C2/Dual/K400
C3S/325
Dual/S/400

8. Budki dla cieląt

s5190

9. Wygrodzenia

s1507

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Kurtyna 2,00 m / 2,70 m

Zewnętrzny – rozstaw ok. 2,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Wysokość otwarcia plandeki do: 3,25 m

7. Czochradła

1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa, uchwyt i materiały mocujące

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

-

3. Świetliki/Lampy

Większy odstęp między plandeką i siatką
podczas naporu wiatru
Mniejsze tarcie o siatkę przy otwieraniu i
zamykaniu plandeki
Mniej otarć plandeki i siatki
Mniejsze obciążenie liny nawojowej kurtyny

System rurek prowadzących
między siatką przeciw ptakom a
plandeką/
Dla strony zewnętrznej

4. Wentylatory

System rurek prowadzących
między siatką przeciw ptakom a
plandeką

Nr
art.

Opis

7. Czochradła

System I - III / wysokość 2,70 m
(przewidziany przy użyciu siatek przeciw
ptakom Arntjen lub użyciu bez )
½‘‘ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 1,00 m) między siatką a
plandeką
1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 2,00 m) zaczep
przestawny i materiały mocujące
Wysokość otwarcia plandeki
do: 2,70 m s5377

5. Roll Maty

Artykuł

-

1 . Curtain

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

Polska

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

6. Poidła

Arntjen

s5378

System I - III / wysokość 4,00 m
(przewidziany przy użyciu siatek przeciw
ptakom Arntjen lub użyciu bez siatek)
1‘‘ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 1,25 m) między siatką a
plandeką
1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 2,50 m) zaczep
przestawny i materiały mocujące
Wysokość otwarcia plandeki
do: 4,00 m

s5404

Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

1. Kurtyny Strona 19

12. Produkty specjalne

Rozstaw rurek prowadzących należy dopasować we
własnym zakresie do konstrukcji budynku lub regionu
i położenia (obciążenie wiatrem).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

System I - III / wysokość 3,25 m
(przewidziany przy użyciu siatek przeciw
ptakom Arntjen lub użyciu bez siatek)
1‘‘ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 1,25 m) między siatką a
plandeką
1“ rurka prowadząca z rurką ochronną z
tworzywa (rozstaw 2,50 m) zaczep
przestawny i materiały mocujące
Wysokość otwarcia plandeki
do: 3,25 m

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Opis

zawiera:
rurę prowadzącą, rurę ochronną,
uchwyt rury prowadzącej góra/dół
z materiałami do mocowania
Arntjen System rur prowadzących
Typ: Flexi dla przestrzeni
pośrednich 70 mm
Wysokość otworu do 2,70 m
Wysokość otworu do 3,25 m
Wysokość otworu do 4,00 m
Arntjen System rur prowadzących
Typ: Flexi dla przestrzeni
pośrednich 90 mm
Wysokość otworu do 2,70 m
Wysokość otworu do 3,25 m
Wysokość otworu do 4,00 m

s5343
s5344
s5339

s5345
s5346
s5338

6. Poidła

Flexi oznacza, że można szybko zamontować /
wymontować rury prowadzące.
Duże przejazdy lub włazy można otworzyć bez
dużego wysiłku.
Do załadowania dużych balotów siana / kiszonki lub
słomy albo do usuwania zbitego obornika.

Arntjen System rur
prowadzących typu: Flexi

3. Świetliki/Lampy

Arntjen System rur prowadzących
Typ: Flexi

4. Wentylatory

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

Zwinąć kurtynę, wyciągnąć zawleczki, podnieść rury
i odłożyć na bok.

8. Budki dla cieląt

Duży przejazd
Najlepsze rozwiązanie to system kurtyn zwijany do
góry:
np. C2/K/270
C2/Dual/K 400
Dual/W/K 400

Blokada na górze

Blokada na dole

System kurtyny

Środek

C2/K/270
C2/Dual/K 400
C3S/270
C3S/325
C3/W/325
Dual/S/400
Dual/W/K 400

X
X
X
X
X
X
X

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

Góra
(rury)

X
X

Obszar pośredni
70 mm
90 mm
X
X
X
X
X
X
X

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

1. Kurtyny Strona 20

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

W zamówieniu uwzględnić:

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

Duże włazy
Najlepsze rozwiązanie to system kurtynzwijany
w dół:
np. C3S/270
C3S/325
C3/W/325 i C3/W/270
Dual/S/400

1 . Curtain

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

Artykuł

Nr
art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Ręczny napęd wałów czy napęd elektryczny?

2. Bramy-Rolety

Arntjen

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

Wiele instalacji kurtyn wyposażonych jest w napędy elektryczne i
sterowanie automatyczne. Jednak w niektórych regionach świata
ręczne napędy wałów (HWA) są bardziej korzystne w
eksploatacji. Ręczne napędy wałów wyposażone są w
jednostopniowe, samohamowne przekładnie ślimakowe.
Obudowa składa się ze specjalnego odlewu, przekładnia jest
stalowa, a części szybko zużywające się są specjalnie
hartowane.
Ręczne napędy wałów dostępne są w wersji 120 Nm oraz 160
Nm.
Na tej stronie prezentujemy zestawienie systemów kurtyn, które
można eksploatować z ręcznymi napędami wałów.
Najpopularniejsze ręczne napędy wałów z korbą lub łańcuchem
ujęte zostały przy odpowiednich systemach kurtyn.
Jeśli przewidziany ręczny napęd wałów nie pasuje, możemy
zaproponować alternatywne.

s5357

Rura łącząca 22,00 cm, korba
ręczna, śruby

120

s5 358

160

s5359

2

120

s5360

160

s5361

120

s5362

160

s5363

120

s5364

160

s5365

120

s5366

160

s5367

120

s5368

160

s5369

160

s5370

160

s5371

160

s5372

160

s5373

120

s5374

120

s5375

120

s5376

Rura łącząca z uchem, pręt korby
ręcznej z hakiem 1,40 m
(małe urządzenia)
Rura łącząca z uchem, pręt korby
ręcznej z hakiem 3,00 m
(małe urządzenia)

3

4

5

Mocne połączenie przegubowe,
rura z korbą 2,50 m, korba
ręczna, śruby
Mocne połączenie przegubowe,
rura z korbą 3,50 m, korba
ręczna, śruby
Mocne połączenie przegubowe,
rura z korbą 6,00 m, korba
ręczna, śruby
Stalowe koło łańcucha napędu
ręcznego, łańcuch, 4,00 m, hak
gwintowany
Stalowe koło łańcucha napędu
ręcznego, łańcuch, 6,00 m, hak
gwintowany
Stalowe koło łańcucha napędu
ręcznego, łańcuch, 7,50 m, hak
gwintowany
Stalowe koło łańcucha napędu
ręcznego, łańcuch, 9,00 m, hak
gwintowany
Małe połączenie przegubowe,
rura z korbą 2,50 m, korba
ręczna, śruby
Małe połączenie przegubowe,
rura z korbą 3,50 m, korba
ręczna, śruby
Małe połączenie przegubowe,
rura z korbą 6,00 m, korba
ręczna, śruby

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. 01.07.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów, wprowadzania zmian

1. Curtain strona 21

konstrukcyjnych i zmiany cen.

8. Budki dla cieląt

s5356

160

9. Wygrodzenia

Rura łącząca 8,00 cm, korba
ręczna, śruby

10. Mieszadła

1

11. Pompy do gnojowicy

Nr art.

120

Tekst do artykułu

12. Produkty specjalne

Ręczny napęd
wałów (HWA)
w Nm

7. Czochradła

Ceny tylko dla obsługi z korbą lub łańcuchem z ręcznym
napędem wałów (HWA)

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

System Sterowania Kurtyn Arntjen 230 Volt

2. Jak poprzednio, jednakże - z napędem
środkowym i 2 plandekami

(I) Wyłącznik główny w obudowie
izolowanej
zamykany wyłącznik naprawczy
4-biegunowy, 16 A
1 szt. na instalację lub budynek
(II) Przycisk wyłączenia
awaryjnego w obudowie izolowanej
1 sztuka na instalację
w myśl Dyrektywy Maszynowej niezbędna
(III) Przełącznik
podnoszenia/opuszczania 230 V
otwieranie/zamykanie

6. Poidła

Przycisk podnoszenia /
opuszczania, najprostszy obwód
przewidziany jest dla instalacji
kurtyny z 1 silnikiem na prąd
przemienny 230 V do ręcznego
otwierania i zamykania.
s5381

7. Czochradła

1. Załączanie instalacji kurtyny
- Napęd końcowy z 1 plandeką, silnik 230 V,
Przełącznik podnoszenia/opuszczania,
wyłącznik awaryjny, wyłącznik główny

Arntjen
System Sterowania
Kurtyn

5. Roll Maty

(III)
Przełącznik
podnoszenia/opusz
czania

s5380

s5382

Dla ochrony przed wypadkami:

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. 01.07.22

-

Przed instalacją kurtyn, także z wieloma
napędami, np. dla całego budynku, musi być
zamontowany zamykany wyłącznik główny.

-

Przed każdą instalacją kurtyn musi być
zainstalowany WYŁĄCZNIK AWARYJNY.

11. Pompy do gnojowicy

3. Załączanie instalacji kurtyny
- Napęd środkowy z 2 plandekami
- Silnik 230 V na górnej rurze centralnej
- Przełącznik podnoszenia/opuszczania,
wyłącznik awaryjny, wyłącznik główny
- Dolna rura nawijania przerwana jednym lub
wieloma przejściami

8. Budki dla cieląt

(II)
Wyłącznik awaryjny

9. Wygrodzenia

(I) Wyłącznik
główny

4. Wentylatory

W sierpniu 2020 wzbogaciliśmy naszą ofertę o nową technikę
sterowania i napędu na bazie prądu przemiennego 230 V (1).
Dzięki Curtain Control automatic LSR25/A plus (2) możliwa
jest regulacja kurtyn do 400 m długości.
Najprostszą i najbardziej ekonomiczną regulacją jest użycie
przełącznika podnoszenia/opuszczania.

10. Mieszadła

Artykuł

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

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

System Sterowania Kurtyn Arntjen 230 Volt
Arntjen Curtain Control automatic
LSR25/A plus

Arntjen Curtain Control automatic
LSR25/A plus dla systemów kurtyny:
1.) System kurtyny C3S/270
1 napędu końcowego
1 plandeki do 100 m
1 napędu środkowego
2 plandek (ogółem) do 200 m

możliwość rozbudowania do:
2 napędów końcowych
2 plandek (ogółem) do 200 m
2 napędów środkowych
4 plandek (ogółem) do 400 m

5. Roll Maty

2.) System kurtyn C3S/325
(patrz C3S/270)

3. Świetliki/Lampy

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

4. Wentylatory

Arntjen

Powyższy nowy układ sterowania został starannie
dobrany do Systemu Kurtyn Arntjen Curtain.

IV.
- Wyposażenie w przejrzystą listwę przyłączeniową do
podłączenia oprzewodowania
- Dla 2 napędów 230V
- Sterowanie kurtyn TST14 dla Dual/W/K400
- Czujnik temperatury (w oborze)
- Technika czujników wiatrowych
- Czujnik opadów dla deszczu / śniegu

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. 01.07.22

6. Poidła
7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia

5.) System kurtyn C2/Dual/K400
1 napęd końcowy
1 x plandeka „Dual“ (2 szt. jedna nad drugą) do 50 m
1 napęd środkowy
2 x plandeka „Dual“ (4 szt. w sumie) do 100 m
2 napędy środkowe
4 x plandeka „Dual“ (8 szt. w sumie) do 200 m

10. Mieszadła

III.
- Możliwość niezależnego nastawiania zapisu czasu trwania
procesu dla Curtain I oraz II
- 1 czujnik temperatury dal 2 napędów 230V przyłączalny
bezpośrednio
- Możliwość mostkowania taktowania ręcznego
- Funkcja wibrowania zapobiegająca zamarzaniu systemów
kurtynowych
- Nastawianie progów minimalnej i maksymalnej prędkości
wiatru, temperatury i maks. otwarcia

4.) System kurtyn Dual/S/400
1 napęd końcowy
1 x plandeka „Dual“ (2 szt. jedna nad drugą) do 50 m
1 napęd środkowy
2 x plandeka „Dual“ (4 szt. w sumie) do 100 m
2 napędy środkowe
4 x plandeka „Dual“ (8 szt. w sumie) do 200 m

6.) System kurtyn Dual/W/K/400
1 napęd końcowy
1 x plandeka „Dual“ (2 szt. jedna nad drugą) do 50 m
1 napęd środkowy
2 x plandeka „Dual“ (4 szt. w sumie) do 100 m
2 napędy środkowe
4 x plandeka „Dual“ (8 szt. w sumie) do 200 m

11. Pompy do gnojowicy

II.
- Eksploatacja z napięciem 230V / 50Hz (Europa) i z 240V /
60Hz (Ameryka Północna), maks. napięcie do 250V
- Niezależne sterowanie temperaturą dla Curtain I oraz II
Nastawianie wartości temperatury zadanej -20°C do +40°C
- Funkcja zacieniania dla Curtain
- Regulacja prędkością wiatru
- Zintegrowane przekazywanie sygnału wiatru
- możliwość nastawiania interwałów impulsu i przerwy
- Zintegrowany licznik roboczogodzin

3.) System kurtyn C3/W/325
1 napęd końcowy
1 plandeka do 75 m
1 napęd środkowy z przejściem
2 plandeki (ogółem) do 150 m
2 napędy środkowe z przejściem
4 plandeki (ogółem) do 300 m

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

12. Produkty specjalne

I.
- Ten stymulowany temperaturą układ sterowania zawiera
regulator proporcjonalny wiatru i ograniczenia pozycji min. /
maks.
- Łatwa obsługa przy pomocy dużego, wielobarwnego
wyświetlacza
- Wybór wersji językowej: Niemiecki, angielski, rosyjski
- Alternatywny układ sterowania przy 2 napędach
- Elementy techniki zainstalowano w obudowie z tworzywa
sztucznego

< Czujnik temperatury

< Technika czujników wiatrowych
- 24 V
- wraz z podgrzewaniem (śnieg / lód)
- wraz z przewodem 5 m do
podłączenia w Arntjen Curtain
Control oraz połączeniem
wtykowym do wiatraka
Zakres dostawy:
Elementy techniki czujników
wiatrowych wraz z kątownikiem
mocującym i kabłąkiem gwintowanym
dla rury 1“ - 1¼“ (odrębne
zamówienie)
< Sygnalizator opadów
- 230V / 50Hz
- wraz z podgrzewaniem (śnieg / lód)
- wraz z przewodem 5 m do
podłączenia w Arntjen Curtain
Control
Zakres dostawy:
Sygnalizator opadów wraz z
kątownikiem mocującym i kabłąkiem
gwintowanym dla rury 1“ - 1¼“
(odrębne zamówienie)
Elektryczne napędy
z wałkiem
- wraz z mocną przekładnią
230V / 50Hz (Europa)
240V / 60Hz (Ameryka Północna)
- wraz z przewodem 4 m (silniki
50Hz) lub 2m (silniki 60Hz) do
podłączenia w Arntjen Curtain
Control
z wyłącznikiem
krańcowym
do szybkiego i łatwego nastawiania,
także bez napięcia
- wersja 120 – 240 VAC
50 / 60Hz, 1-fazowy
< Wyłącznik główny
- w obudowie izolowanej
- 4-biegunowy, 16 A
- zamykany wyłącznik naprawczy
- 1 szt. na instalację kurtyn lub
budynek

Arntjen
System Sterowania
Kurtyn
Arntjen Curtain Control
automatic LSR25/A plus (Europa)
230V / 50Hz, prąd przemienny 1fazowy, wraz z przewodem 5 m i
czujnikiem temperatury
Przyłącze dla 2 napędów
Sterowanie kurtyn TST 14 (Europa)
(bez ilustracji)
230V / 50Hz, prąd przemienny 1fazowy,
tylko dla 2. napędu Systemu kurtyny
Dual/W/K400
Technika czujników wiatrowych
(24V) z podgrzewaniem, przewód 5 m i
materiał mocujący
Sygnalizator opadów
230V / 50Hz z podgrzewaniem,
przewód 5 m i materiał mocujący
Wyłącznik główny w obudowie
izolowanej
zamykany wyłącznik naprawczy
4-biegunowy, 16 A
1 szt. na instalację kurtyn lub budynek
Przycisk wyłączenia awaryjnego w
obudowie izolowanej
1 sztuka na instalację kurtyn
w myśl Dyrektywy Maszynowej niezbędna
Przewód sterowania
m
ISTY 2x2x0,8 (kabel ekranowany dla
czujników temperatury i wiatru)

s5383

s5384

s5385

s5386

s5381

s5380

03050

Wskazówki:
- Wszystkie czujniki muszą być podłączone do sterownika
przewodami ekranowanymi.
Dla ochrony przed wypadkami:
- Przed instalacją kurtyn, także z wieloma napędami,
np. dla całego budynku, musi być zamontowany zamykany
wyłącznik główny.
- Przed każdą instalacją kurtyn musi być zainstalowany WYŁĄCZNIK
AWARYJNY.
Uwaga:
- Należy przestrzegać instrukcji instalacyjnych dla poszczególnych
produktów.

< Wyłącznik awaryjny
- w obudowie izolowanej
- 1 sztuka na instalację kurtyn
(zgodnie z Dyrektywą Maszynową)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. 01.07.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów, wprowadzania zmian
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7. Czochradła

- wraz z czujnikiem temperatury
- duży, wielobarwny wyświetlacz
- Wersje językowe DE, ENG, RUS
- dla kurtyn do 400 m
- 2. Sterowanie temperaturowe

8. Budki dla cieląt

Opis patrz 1. Curtain Strona 23

konstrukcyjnych i zmiany cen.

9. Wygrodzenia

Arntjen Curtain Control
automatic LSR/25A plus

3. Świetliki/Lampy

System Sterowania Kurtyn Arntjen 230 Volt

4. Wentylatory

Nr
art.

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

5. Roll Maty

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

6. Poidła

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Nr art.

Siatka wsporcza plandeki jest specjalnie dostosowana do systemu
kurtyn Arntjen. Potrzebujemy od klienta tylko wysokość i
długość otwarcia (łącznie z osłonami końcowymi) konstrukcji
dolnej. Na tej podstawie uzyskamy wszystkie wymiary. Pułap
cenowy jest także xależny od wymiarów.

Przykłady:
Kurtyna C/3W/325 z rurką centralną (opuszczenie około 12 cm przestrzeń do około 22/32
cm)
System
prowadzącymit
plandeki
z linkami/ rurkami Planenführung
System prowadzący
plandeki
z siatką wsporczą/ rurkami
Planenführung
Seil/Rohr
mit
Planenlastgitter/Rohr
cm)

(4)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

20

20

Plandeka
maks
325 cm
Plane
max
325
cm

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

20

30

20

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

5

5
20
20
10

30

- (2) rury prowadzące: Rygle drewniane przed konstrukcją hali
wsporcza plandeki, rygle drewniane obniżone
przed konstrukcją hali

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

20
30

20
10

Öffnungshöhe

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

5

20
10
20

50

20

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion

Wysokość powierzchni otwarcia

Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion

20

10

20

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

50

- (1) linki prowadzące: Rygle drewniane przed konstrukcją hali
- (3) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka

(5)

10

(3)

20

(2)

20

(1)

5. Roll Maty

4. Wentylatory

s5163
s5165
s5167
s5169
s5171
s5173

6. Poidła

Siatka wsporcza plandeki okolona jest kederem na
górze i po bokach. Spód plandeki jest obrębiony
dla umieszczenia rury w celu umocnienia plandeki
na dole.
Obrębienie plandeki jest zabezpieczeniem dla
wałka zwijającego. Podczas podnoszenia i
opuszczania kurtyny zapobiega także powstaniu
"szczeliny rozciągającej" do obory.
W przeciwieństwie do wewnętrznego systemu
prowadzącego z liną lub rurką wymaganych jest
niewiele drewnianych elementów mocujących!

10 cm 20 cm

s5162
s5164
s5166
s5168
s5170
s5172

7. Czochradła

Arntjen

8. Budki dla cieląt

- Plandeka przejmuje obciążenie wiatrem
- Ochrona przed ptakami
- Ochrona przed otarciami
-Tkanina poliestrowa z powłoką ochronną z
PCV
- Wielkość oczka ok. 25x25 mm
Zestawienie materiałowe:
Siatka, 3 boki z kederem, obrębienie na
spodzie plandeki, szyny kedera, "rurka w
obrębku", grzechotki (Niro) do mocowania,
pasy i materiał montażowy do drewna.
Wysokość
Wysokość
Wysokość
otwarcia
otwarcia siatki otwarcia siatki
plandeki
plandeki
plandeki
(+10cm) 1
(+20cm) 2
1,75 m
1,85 m
1,95 m
2,30 m
2,40 m
2,50 m
2,70 m
2,80 m
2,90 m
3,25 m
3,35 m
3,45 m
4,00 m
4,10 m
4,20 m
5,00 m
5,10 m
5,20 m
1
C2 wszystkie typy, C3S/270, C3S/325
2
C/3W/325, Dual/S/400, Dual/W/K400

9. Wygrodzenia

Typ Germany M25x25
w celu umocnienia systemów kurtyn

3. Świetliki/Lampy

Siatka wsporcza plandeki
Elite dla systemów kurtyn do
5 m wysokości otwarcia
plandeki:

Siatka wsporcza plandeki
Arntjen Elite

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Polska

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

- (4) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza plandeki,
pomiędzy konstrukcją hali u góry rygle drewniane, a na dole cokół betonowy
- (5) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza plandeki, rygle
drewniane przed konstrukcją hali u góry, na dole cokół betonowy
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Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Siatka wsporcza plandeki Arntjen Elite:
 Prosty i tani system przejmujący obciążenie z plandek
kurtyn
 Mniej podpór wewnętrznych
 Lepsza stabilność kształtu
 Mniejsze wciskanie / podnoszenie plandeki kurtyny
przez napór wiatru
 Ochrona plandeki na murach
 Małe pola do napraw
 Szybki montaż – Siatkę wsporczą plandeki przymocować
tymczasowo do górnej belki drewnianej z niewielkim
naprężeniem przy pomocy listwy drewnianej i klamer –
siatkę wsporczą plandeki napiąć w dół – przymocować
tymczasowo – na zakończenie wszystkie listwy drewniane
przymocować klamrami. Dalszy opis patrz instrukcja
montażu.

Poszczególne produkty:
Siatka wsporcza plandeki Arntjen Elite
Typ Germany M25 x 25
Wysokość 2,00 m
m²
Wysokość 2,50 m
m²
Wysokość 3,00 m
m²
Wysokość 3,50 m
m²
Wysokość 5,00 m
m²
(Wymiary jak podano dla kompletnych
systemów)
Listwy drewniane 45 x 12; 4,50 m
szt.
z 3 stron heblowane, 2 narożniki zaokrąglone i
zabezpieczone
przez impregnowanie
Klamry KG 740 CRF
szt.
hartowane ze stali nierdzewnej 40 x 11,25
Jednostka opakowania (1 000 szt.)
Jednostka opakowania (5 400 szt.)
Kołki druciane 2,2 x 45 mm, cynkowane
ogniowo 2,5 kg pakiet (ok. 1 680 szt.)

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory
5. Roll Maty

07441
07440
07439
07442
07324

07108

07133
s5297
s5298
07438

* Obliczenie listew drewnianych dla kompletnego systemu:
1. Listwa drewniana wokół, jak wielkość siatki wsporczej
plandeki.
2. Listwy drewniane pionowe co 2,5 m.
3. Długość listew drewnianych = wysokość siatki wsporczej plandeki +
dodatkowe 50 cm
4. Listwy drewniane całkowite zapotrzebowanie plus 10 %
rezerwy
4. Klamry co 20 cm + 20% szt. więcej dla tymczasowego
zamocowania.
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6. Poidła

s5299
s5300
s5301
s5302
s5303
s5304
s5305
s5306
s5307
s5308
s5309
s5310
s5311
s5312
s5313

7. Czochradła

Siatka wsporcza plandeki przejmuje obciążenie
wiatrem, chroni przed ptakami i otarciami.

- z tkaniny poliestrowej z powłoką ochronną z
PCW
- oczka krzyżowe: odporne na obciążenia
- wielkość oczka M25 x 25
- gwarancja: 10 lat odporności na
promieniowanie UV
- listwy drewniane: specjalne listwy
z litego drewna (KVH), heblowane
z 3 stron, 2 narożniki zaokrąglone
i zabezpieczone impregnatem
- hartowane klamry ze stali nierdzewnej
Kompletny system*
Siatka wsporcza plandeki Arntjen Elite
z listwami drewnianymi pionowymi
wszystkie co 2,5 m i klamrami ze stali
nierdzewnej
25 x 2,00 m
50 x 2,00 m
100 x 2,00 m
25 x 2,50 m
50 x 2,50 m
100 x 2,50 m
25 x 3,00 m
50 x 3,00 m
100 x 3,00 m
25 x 3,50 m
50 x 3,50 m
100 x 3,50 m
25 x 5,00 m
50 x 5,00 m
100 x 5,00 m

8. Budki dla cieląt

na konstrukcji drewnianej, dla instalacji kurtyn

dla systemów kurtyn do 4,90 m
wysokości

9. Wygrodzenia

Typ Germany M25 x 25

Siatka wsporcza plandeki Elite

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

10. Mieszadła

Siatka wsporcza plandeki
Arntjen Elite

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Polska

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

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

Nr art.

Siatka wsporcza plandeki /
Siatki wsporcze plandeki /
/ Siatka chroniąca przed ptactwem
/ Siatki ochronne
przed ptactwem

Siatka
chroniąca
przed ptactwem
typ PP310/25

Siatka
chroniąca
przed ptactwem
Nylonowa
siatka
węzełkowa

Skoble 31x31 mm ocynkowane

00843

szt.

4. Wentylatory

03137

03201

5. Roll Maty

03139

6. Poidła

Siatka
wsporcza
plandeki
typ PP400/60

Siatka wsporcza plandeki typ PP* rolka
ocynkowana, powleczona tworzywem
sztucznym – kolor zielony,
wielkość oczek ok. 50 x 50 mm,
grubość drutu 2,5/2,2 mm
10 lat gwarancji producenta
Rolka: wysokość 2,03 m x długość 25 m
Siatka wsporcza plandeki typ F.M.* rolka
jw., ale grubość drutu ok. 3 mm
Rolka: wysokość 2,51 m x długość 25 m
Siatka wsporcza plandeki typ C*
rolka
ocynkowana, wielkość oczek
ok. 25,4 x 50,8 mm,
grubość drutu: 2,05 mm
Rolka: wysokość 2,01 m x długość 25 m
Siatka wsporcza plandeki typ PP400/60*
z polipropylenu, czarna, stabilizowana
przeciw szkodliwemu działaniu promieni UV,
obciążenie ok. 60 kg/5 cm
Wielkość oczek ok. 26 x 27 mm
Długość 100 m x wysokość 4,00 m
rolka
Długość 50 m x wysokość 4,00 m
rolka
Długość 25 m x wysokość 4,00 m
rolka
Siatka ochronna przed ptactwem
typ PP310/25*
z polipropylenu, czarna, stabilizowana
przeciw szkodliwemu działaniu promieni UV,
obciążenie ok. 25 kg/5 cm
Wielkość oczek ok. 20 x 27 mm
Długość 100 m x wysokość 3,10 m
rolka
Długość 50 m x wysokość 3,10 m
rolka
Długość 100 m x wysokość 4,60 m
rolka
Długość 50 m x wysokość 4,60 m
rolka
Siatka chroniąca przed ptactwem –
– nylonowa siatka węzełkowa (SN50/2),
matowo zielona, impregnowana przeciw
szkodliwemu działaniu promieni UV,
Wielkość oczek ok. 20 x 20 mm
Przewidywany okres użytkowania: 10 lat
Wys.
m x dł.:
m
m²

05269
s1769
s5220

03945
s5221
06191
s5222

9. Wygrodzenia

Siatka
wsporcza
plandeki
typ PP

7. Czochradła

Opis

8. Budki dla cieląt

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Sp. z o.o.

3. Świetliki/Lampy

Polska

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

02083

Przykład: mocowanie siatki w USA
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

1. Curtain Strona 27

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

* Sprzedaż tylko w określonych rozmiarach.

10. Mieszadła

Arntjen

1 . Curtain

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.

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

Nr art.

Opis
Okno przesuwne
Arntjen ISO typ Z/DL

Okno przesuwne
Arntjen ISO typ Z/DL

do 50 m długości z napędem końcowym
do 100 m długości z napędem środkowym
z 10 mm płytą świetlikową
(współczynnik przenikania ciepła w W/(m²
K): 3,0)
- z 16 mm płytą świetlikową
- (współczynnik przenikania ciepła w W/(m²
K): 2,1)
- Wałek nawojowy 1”
- Rurki prowadzące 1” z osłoną z tworzywa
sztucznego
- Zestaw z wyposażeniem
Zarówno na górze jak i na dole okno
przesuwne wystaje ok. 7 cm poza otwór.
Okno przesuwne ISO z 10 mm płytą
świetlikową, ramą z aluminium,
wałkiem nawojowym i systemem rurek
prowadzących.
Wys. pow. otwarcia do 65 cm
"
" "
"
90 cm
"
" "
"
110 cm
"
" "
"
140 cm
"
" "
"
190 cm
Okno przesuwne ISO z 16mm płytą
świetlikową, ramą z aluminium,
wałkiem nawojowym i systemem rurek
prowadzących.
Wys. pow. otwarcia do 65 cm
"
" "
"
90 cm
"
" "
"
110 cm
"
" "
"
140 cm
"
" "
"
190 cm
Do dalszego uszczelnienia pomiędzy
oknem przesuwnym i ścianą
Szczotka pasmowa (na okrągło) z szyną
mocującą i śrubami
Pasma elastyczne (na okrągło) z szyną
mocującą i śrubami

3. Świetliki/Lampy

Arntjen

5. Roll Maty
7. Czochradła

6. Poidła

s5336
s1956
s1957
s1958
s1959

8. Budki dla cieląt

s5337
s1960
s1961
s1962
s1963

s5320
s1964

Napędy:
Wciągarka ręczna HWA120Nm
z korbą i elementem montażowym

s1965

Napęd elektryczny EWA 50/50Nm 230 V/50Hz

s1966

z elementem montażowym
Napęd elektryczny EWA 50/150N
230 V/50Hz

9. Wygrodzenia

- Okna przesuwne ISO tupu Z/DL zapewniają
oświetlenie i wentylację.
- Płyty świetlikowe posiadają oprawę ze specjalnego
podwójnego profilu w kształcie litery U.
- System rurek prowadzących zbudowany z rur
ochronnych z tworzywa sztucznego zapewnia
prowadzenie okna przesuwnego ISO. Dzięki temu
w obrębie rury okrągłej i ościeżnicy okiennej
zapewniona jest lepsza ochrona przed mrozem.
- Otwieranie i zamykanie następuje za pomocą
wciągarki ręcznej lub napędu elektrycznego.
- Do sterowania służy prosty system Przełącznik
podnoszenia/opuszczania (ręczne).
- Okna są przeznaczone do stosowania w halach
udojowych lub oborach wielostanowiskowych.

4. Wentylatory

-

s1967

z elementem montażowym

Napęd – wciągarka ręczna
Okno
przesuwne
ISO
Z/DL 90
Z/DL 110
Z/DL 140
Z/DL 190

Wysokość
powierzchni
otwarcia
90 cm
110 cm
140 cm
190 cm

Ogólna
wysokość okna
(ok.)
104 cm
124 cm
154 cm
204 cm

Napęd
końcowy
HWA 120Nm
50 m
50 m
40 m
35 m

Napęd
środkowy
HWA 120Nm
2 x 30 m
2 x 30 m
2 x 25 m
2 x 20 m

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

Napęd
końcowy
EWA 50/
50Nm,230 V
25 m
25 m
20 m
15 m

Napęd elektryczny
Napęd
końcowy
EWA 50/
150Nm,230V
50 m
50 m
45 m
40 m

Napęd
środkowy
EWA 12/
250Nm,230 V
2 x 50 m
2 x 50 m
2 x 40 m
2 x 35 m

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

Technika sterowania dla okien przesuwnych ISO Strona 22.
W przypadku montażu napędu elektrycznego należy koniecznie
stosować się do następujących wskazówek bezpieczeństwa:
1. Z przyczyn bezpieczeństwa okna podnoszone ISO nie mogą
pracować w trybie automatycznym.
2. Okno musi być w pełni widoczne z urządzenia sterowniczego.
3. Górna krawędź (niebezpieczna krawędź) otworu musi
wystawać nad powierzchnią podłogi ponad 2,70 m.

11. Pompy do gnojowicy

Instalacja okna przesuwnego z wykorzystaniem
tradycyjnej techniki.

s1968

12. Produkty specjalne

Napęd elektryczny EWA 12/250Nm 230
V/50Hz z elementem montażowym

1 . Curtain

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

Artykuł

Nr art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Arntjen
ISO-Lift-Fenster /
/ okna przesuwne
dla prowadnic drewn.

2. Bramy-Rolety

Arntjen

210 x 675 cm
210 x 337 cm
122 x 600 cm
122 x 300 cm

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

05625
s1489
03162
s1490

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

09347
s1491
05249
s1492

4. Wentylatory

Płyta świetlika ISO 10 mm 1)

Specjalny klej silikonowy dla płyt
03405
z poliwęglanu (do uszczelniania
otwartych końców profili aluminiowych)
Przycięcie profilu aluminiowego
03406
/ za cięcie
1) Dostępne tylko w podanych rozmiarach standardowych.
Przecięcie wliczone w cenę.
W przypadku montażu napędu elektrycznego należy koniecznie
stosować się do następujących wskazówek bezpieczeństwa:

Rama drewniana (do wykonania
na miejscu we własnym zakresie)
do prowadzenia płyt przezroczystych.

1.

Z przyczyn bezpieczeństwa okna przesuwne ISO
nie mogą pracować w trybie automatycznym.

2.

Okno musi być w pełni widoczne z urządzenia
sterowniczego.

3.

Górna krawędź (niebezpieczna krawędź) otworu musi
wystawać nad powierzchnią podłogi ponad 2,70 m.

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.
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6. Poidła

s1488

7. Czochradła

Stacja napędu ręcznego, bęben linowy,
rolka prowadząca Ø 90 mm i osprzęt

8. Budki dla cieląt

00857
00858
00856
09110
09111

9. Wygrodzenia

Krążek linowy Ø 5 cm, nierdz.
Śruba z uchem, 80 mm dł., nierdz.
Zacisk liny 5 mm, nierdz.
Lina główna Ø 5 mm, nierdz. za mb
Lina spadowa Ø 3 mm, nierdz. za mb

10. Mieszadła

s1376
02417
02411
02930

11. Pompy do gnojowicy

Stabilizator Ø 8mm, nierdz. 3 m dł.
Dwuteownik alu 10mm, 5,24 m dł.
Dwuteownik alu 16mm, 5,24 m dł.
Dwuteownik alu 16mm, 6,66 m dł.

12. Produkty specjalne

210 x 675 cm
210 x 337 cm
125 x 600 cm
125 x 300 cm

5. Roll Maty

Płyta świetlika ISO 16 mm 1)

