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

Sp. z o.o.

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

First Class
Cow / Calf Brush
(Czochradło dla krów / cieląt)

3. Świetliki/Lampy

(Czochradło dla krów / cieląt)

NOWOŚĆ: First Class Cow Brush
Typ D22

- duża wytrzymałość szczotek nylonowych (odporne na
ścieranie i zginanie)
- łatwa zmiana kierunku obrotów dzięki opatentowanej
konstrukcji
- bezusterkowa praca
- obroty we wszystkich kierunkach
- przystosowanie do warunków zewnętrznych i
wewnętrznych
- wysoka wartość odsprzedaży.

4. Wentylatory
5. Roll Maty

Czochrała model 2000 doskonale sprawdza się
w praktyce od lat. Model ten został zwycięzcą ankiety
wśród klientów, a jego liczne zalety to:

Nowy model sprawdzonego czochradła First
Class Cow Brush 2000 posiada następujące
cechy:
- silnik opracowany specjalnie dla tego
modelu, gwarantujący do 40% oszczędności
energii
- oszczędność energii przy 120 krowach ok.
450-500€ rocznie.
W ciągu ok. 5 lat (2.250-2.500€) zwraca się
koszt czochradła (dane dla Niemiec).
- silnik i podzespoły elektroniczne rozdzielone
- nowy sposób stabilnego mocowania
przekładni na ramie

6. Poidła

Czochradło „Arntjen First Class Cow Brush“ zastępuje
szczotkowanie krów i usuwa pasożyty w możliwie
najbardziej delikatny sposób.
System 2-szczotkowy zapewnia czyszczenie
i masaż całej powierzchni ciała krowy.

Dane szczegółowe dla Typu D22 i modelu
2000:

Dane techniczne:
Napięcie:
Obroty:
Masa:
Występ:

Model
2000

Czochradło
ze sprężyną

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

Typ D22

- Nowa funkcja uruchamiania: włączanie
przez uniesienie górnej szczotki
- zmiana kierunku obrotów przy przeciążeniu
- bryzgo- i pyłoszczelny silnik
- przekładnia niewymagająca konserwacji
- przewód 2m z wtyczką
- bezproblemowy montaż na ścianie
lub na podporze

: 230 V / 50 Hz
: 60 obr./min
: ok. 130 kg
: 1100 mm

First Class Cow Brush Typ D22 (dla krów) z
silnikiem energooszczędnym
230 V / 50 Hz (UE),
zestaw kompletny
First Class Cow Brush model 2000
230 V / 50 Hz (UE),
zestaw kompletny
First Class Cow Brush model 2000
240 V / 60 Hz (USA/CAN),
zestaw kompletny
Szczotka zamienna góra (lub pozioma)
Szczotka zamienna dół (lub pionowa)

09391

First Class Calf Brush (czochradło dla cieląt)
(możliwość zastosowania także dla kóz)
230 V, 50 Hz (UE),
zestaw kompletny

07928

Czochradło ze sprężyną

01482

Szczotka zamienna góra (lub pozioma)

09389

Szczotka zamienna dół (lub pionowa)

09390

Sprężyna

01484

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

07929
03858
07930
07931

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

7. Czochradła Strona 1

9. Wygrodzenia

First Class
Cow / Calf Brush

Nr art.

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain
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12. Produkty specjalne

Arntjen

