Wycięcie z asortymentu Arntjen
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Nowoczesna technika w oborze
W opracowaniu brali udział rolnicy z całego świata!
Ć!

Ć!

OŚ

OW

N

Arntjen systemy zasłon
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Arntjen bramy

N

Arntjen-LED-LIGHT

Duże
Oversized
wentylatory
Fans 2,5-7m
2,5-7m

Mieszadła do gnojowicy

Urządzenia do usuwania obornika

Arntjen przezroczyste kalenice
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Arntjen poidła

Budki igloo dla cieląt

Arntjen urządzenia obory
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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
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Komfortowe wyścielenia

Arntjen

Polska
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Paproć 94
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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 Złoty bez VAT ex works. Stan: 01.06.19

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

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

Nr art.

Budka dla cieląt „Calf Iglu“

Budka dla cieląt typu Maxi

System paszowy
kompaktowy dla
małych i dużych
budek igloo dla cieląt

Multilock – uchwyt do
wiadra smoczkowego
i innych akcesoriów

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

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

Budka
dla cieląt

Dane techniczne:
Budka z poliestru wzmocnionego włóknem
szklanym ma wymiary:
(dł. x szer. x wys.):
mała:
150 x 120 x 125 cm
duża:
200 x 120 x 140 cm
ogrodzenie:
150 x 120 x 100 cm
Budka grupowa dla maks. 5 cieląt:
260 x 225 x 180 cm
Ogrodzenie zagrody grupowej:
225 x 225 x 105 cm
Budka typu Maxi dla maks. 10 cieląt:
245 x 450 x 200 cm
Ogrodzenie Maxi: 290 x 450 x 105 cm
Wyposażenie systemowe:
Budka z ogrodzeniem, progiem
i 1 uchwytem na wiadro
Budka mała
Budka duża
Budka grupowa (z uchwytem na 5 wiader)
Budka Maxi (z uchwytem na 10 wiader)
Budka mała z progiem
Budka mała z bramką odgradzającą lub progiem
Budka duża z progiem
Budka duża z bramką odgradzającą lub progiem
Kompaktowy system karmienia (budki duże i małe)
Drabinka na siano (budki małe i duże)
Pojemnik na paszę (budki małe i duże)
Dodatkowa obręcz na wiadro (budki małe i duże)
Uchwyt do wiadra ze smoczkiem (budki małe
i duże)
Wiaderko ze smoczkiem
Multilock – uchwyt do wiader smoczkowych i
innych akcesoriów
Zasłona z pasów
Budka grupowa z progiem
Budka typu Maxi z progiem
Drabinka na siano (budki grupowe / Maxi)
Koryto dla grupy / Maxi, tworzywo sztuczne
z mocowaniem na wiadro
Zasłona z pasów

8. Budki dla cieląt Strona 1

6. Poidła

Budka
dla cieląt duża

- Łatwe w obsłudze wygrodzenie (oszczędność
czasu)
- Niższe koszty hodowli (cielę rozwija się szybciej,
co skraca czas hodowli)
- Wysoka jakość materiału; okres użytkowania
budki wynosi ok. 20 lat
- Niższe koszty opieki weterynaryjnej dzięki
mniejszemu narażeniu cieląt na infekcje
- Materiał, z którego wykonana jest budka
dla cieląt nie przepuszcza światła słonecznego,
a biały kolor odbija promienie, dzięki czemu
nawet przy wysokich temperaturach na zewnątrz
w budce jest chłodno i przyjemnie.
- Otwory wentylacyjne są zbędne, mogłyby
powodować przeciągi.
- Możliwość podnoszenia budki i wygrodzenia
- Dwa mocne kółka do przesuwania całej budki
- W otworze wejściowym zasłona z pasów,
przydatna zwłaszcza w miejscach,
gdzie występuje silny wiatr lub mróz.

7. Czochradła

Budka
dla cieląt mała
grupowa

Optymalna alternatywa dla hodowli cieląt:

06957
06889
03214
03465
06958
06959
06960
06961
03873
03219
03220
03221
03222
03559
07226
s4000
03224
03466
03225
05540
s4001

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

8. Budki dla cieląt

Budka dla cieląt
“Calf Iglu” Arntjen

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Sp. z o.o.

11. Pompy do gnojowicy
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ARNTJEN® Fresh Air Fan

Wentylatory mieszające

Przegrody legowiskowe dla krów

Drabiny paszowe diagonalne dla cieląt,
młodzieży i krów

Roll-Maty na legowiska

Poidło z dużym otworem
odpływowym

Urządzenie podgrzewające
z obiegiem dla systemów poideł

Duży wybór mieszadeł do gnojowicy
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Złoty bez VAT ex works. Stan: 01.06.19

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

Arntjen program ofertowy dla hodowców bydła

Arntjen Curtain

Arntjen Roll Maty

Arntjen Wygrodzenia

Duże wentylatory 2,5-7m

Arntjen Poidła korytowe

Mieszadła do gnojowicy*

Arntjen Świetliki kalenicowe

Czochradła

Mieszadła zatapialne
elektryczne*

Zgarniacze obornika
hydrauliczne*

Budki dla cieląt

Arntjen internetowy
*) odrębny katalog
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Przedstawiciel handlowy firmy Arntjen:
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