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Arntjen Germany

Farm Control SBE z Arntjen – 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

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

NO

Arntjen systemy zasłon

Arntjen bramy

Arntjen przezroczyste kalenice

Arntjen-LED-LIGHT

Arntjen poidła

Budki igloo dla cieląt

Arntjen urządzenia obory

Mieszadła do gnojowicy

A
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Internationale Farmtechnik
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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.
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Internet:www.arntjen.com

Drodzy klienci,
przed wami nasz najnowszy katalog. Na naszej
stronie
internetowej, katalog jest
stale
aktualizowany.
Co nowego?
Kurtyna C3/W/325 & 270
Kurtyna ta wyposażona jest w rurę centralną,
złącza tulejowe oraz stożkowy bęben linowy.
Liny są nawijane bezpośrednio na bęben linowy.
Ułatwia to regulację dolnej wysokości plandeki.
Kurtyny C3S/325 i Dual/S/400
Modele te są wyposażone w bardziej stabilne
bębny linowe dla cięższych ładunków.
Zoptymalizowana obudowa napędu
Obudowy ochronne M2017 są łatwiejsze do
otwierania i zamykania. Szerokość i wysokość
zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami
dotyczącymi zapobiegania wypadkom.
Napędy i sterowania 230 V
Jednolita konwersja napędów i sterowników na
230V prowadzi do łatwiejszej instalacji. Ponadto
możliwe jest połączenie z systemem sterowania
gospodarstwem SBE.
ISO-Świetlik M4
ISO Świetlik M4 jest teraz dostępny również dla
szerszych obór (ponad 32 m) z LA 100 i LA 120.
Bez prądu uzyskuje się wysoki przepływ
powietrza i najlepsze źródło światła dla zwierząt
i ludzi. Kalenica jest tak zaprojektowana, że
"strona deszczowa" jest zamknięta, dzięki
czemu chroni konstrukcję Twojego budynku.
Reflektory LED Arntjen
Wersje od 50 do 200 watów, więcej światła i
oszczędność energii elektrycznej do 70/90%!
Elastyczne uchwyty do zawieszenia umożliwiają
montaż reflektora w wielu miejscach. Twoje
nowe oświetlenie szybko się zwróci dzięki
oszczędnościom energii elektrycznej i korzystnej
cenie zakupu!

Nasze ciche wentylatory Fresh-Air
z kątem ustawienia do 90°
Rozszerzono
ofertę
wentylatorów
Fresh-Air.
Wentylatory można regulować jeszcze bardziej, tak
aby powietrze mogło być wtłaczane np. przez oborę
(do tego celu przeznaczone są wentylatory o Ø do
2,50 m).

Energooszczędne
wentylatory
z przetwornicami częstotliwości
Wentylatory recyrkulacyjne typu ES/FU są
przystosowane do pracy z przetwornicami
częstotliwości i pozwalają zaoszczędzić do 60%
energii elektrycznej bez utraty wydajności.
Nowe podkłady pod maty
System mat gumowych firmy Kraiburg został
opracowany specjalnie pod kątem wymagań
stawianych
powierzchniom
w
oborach
mlecznych.
Nowe czochradła Typ D 22
Oferta
została
rozszerzona
o
nowe
energooszczędne czochradło typu D22 do
przetwornic
częstotliwości.
Dzięki
oszczędnościom energii elektrycznej inwestycja
zwraca się w ciągu ok. 5 lat.
Arntjen Farm Control SBE do inteligentnego
sterowania
systemem
hodowli
bydła
mlecznego
System sterowania, który idealnie nadaje się do
obory mlecznej. Przez cały czas masz wgląd
poprzez swój smartfon i możesz sprawdzić i
kontrolować kurtyny, wentylatory, oświetlenie,
kamery i wiele więcej.
Zadzwoń i umów się na osobiste spotkanie z
naszym przedstawicielem handlowym lub
naszymi dealerami. Stworzymy pakiety usług i
oferty indywidualnie dostosowane do Ciebie.

Arntjen Team
PS: I nasza krowa "Antje" za darmo. Wszystko
na temat naszej metalowej krowy można
znaleźć na Stronie 12.3.

Czekamy na Państwa telefony. Tel. +48 (0) 445 01 00

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

W oparciu o naszą listę kontrolną sprawdźcie Państwo, czy w Waszej oborze panują
optymalne warunki.
Punkty kontrolne
Nie czuć zapachu amoniaku.
Krowy oddychają spokojnie z częstotliwością 10 - 30 oddechów na minutę;
nie sapią i nie są zestresowane.
Ściany, okna i dachy są suche, nie zbierają się na nich skropliny.
Wskaźnik wymiany powietrza zimą wynosi 4 - 6 razy na godzinę.
Wskaźnik wymiany powietrza latem wynosi 60 - 100 razy (na każdą krowę przypada ponadto otwór
w ścianie bocznej o pow. 0,6 m² oraz otwór kalenicowy o pow. 0,15 m²).
W oborze jest wystarczająca liczba wentylatorów, zamontowanych również nad stołem paszowym,
tak aby nie dopuścić do wzrostu temperatury powyżej 25°C.

Spełnia

Krowy mają swobodny dostęp do stołu paszowego.
Na każdą krowę przypada 65 - 75 cm miejsca przy stole paszowym.
Krowy zawsze mają swobodny dostęp do czystej wody.
Woda jest wolna od zarazków i bakterii, ma świeży zapach.
Kolejne poidła są oddalone od siebie o maks. 15 m.
Na każdą grupę krów przypadają min. 2 poidła.
Jedno poidło przypada na maks. 20 krów; na każde zwierzę przypada 8 - 10 cm długości koryta.
Dopływ wody w poidle wynosi 20 - 30 l/min.
Temperatura wody zawsze wynosi od 8 do 15 stopni Celsjusza.
Poidła są codziennie opróżniane i kontrolowane; co tydzień są dokładnie czyszczone.
Boksy mają długość od 250 do 300 cm.
Szerokość boksów wynosi od 115 do 125 cm.
Wysokość rygla karkowego wynosi Ø wys. kłębu – 20 cm.
Boksy są miękkie i czyste.
Można wykonać test: Czy podczas klękania materiał jest wystarczająco miękki?
Po wejściu do boksu krowy szybko się kładą; 2 godz. po karmieniu leży ponad 90% krów.
U mniej niż 30% zwierząt występują miejsca pozbawione sierści,
u mniej niż 10% występują odleżyny lub stany zapalne na stawie skokowym.
Szerokość korytarzy wynosi 3 - 4,5 m.
Po rzędzie boksów (maks. 20 boksów) występuje przejście o szerokości 2,5 - 3,5 m, w zależności
od umiejscowienia poideł.
Krowy pewnie stąpają po suchej i czystej posadzce, która jest oczyszczana kilka razy w ciągu dnia.
Posadzka na stanowisku udojowym nie jest gładka.
Krowy nie ślizgają się, również w okresie rui.
W szczelinach rusztowych nie gromadzi się łajno; może ono swobodnie spływać.
Szerokość korytarza paszowego wynosi 4 - 5 m.
Cała obora, łącznie z poczekalnią, jest dobrze oświetlona (150 - 200 luksów), nie ma miejsc
z wyraźnie jasnym / ciemnym oświetleniem.
Program regulacji oświetlenia: 16 godz. jasno i 8 godz. ciemno.
Stół paszowy ma gładką powierzchnię i jest położony 10 - 20 cm wyżej od podłoża.
Krowy mają swobodny dostęp do stołu paszowego i miejsce o szerokości 65 - 75 cm.
Tylko nieliczne zwierzęta mają guzy na stawie kolanowym.
Żadna krowa nie ma spuchniętego karku (zbyt nisko zamocowana drabina paszowa).
Wszystkie krowy mają swobodny dostęp do szczotek / czochradeł.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące poszczególnych punktów lub wątpliwości przy zaznaczaniu odpowiedzi,
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 (61) 445 01 00 lub na e-mail: polska@arntjen.com
Jesteśmy do dyspozycji !!

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.

2.1 Bramy rolowane Arntjen z drążkiem
2.2. Arntjen „Brama-Roleta“ zwijana

3.Arntjen ISO Świetlik M4

2.3-2.4 Arntjen „Brama-Roleta“składana
2.5 Arntjen Siatka wiatrochronna

ARNTJEN-LED-LIGHT®

3.1/3.4 Typ Germany / Simplex i osprzęt
3.2-3.4 Typ Germany / Vari-Tec i osprzęt
3.5-3.7 Świetlik połówkowy/jednostronny
3.8 Klapy wentylacyjne, Siatki ochronne przed ptakami

3.9-3.10 Oświetlenie ARNTJEN-LED-LIGHT® 50-200 W
3.11 ARNTJEN-LED-Control-Box
3.12 NIGHT-LIGHT LED 10 W
3.12 Lampy LED, Reflektor, Lampa drogowa 23-60W

2. Bramy-Rolety

2. Arntjen Bramy

3. Świetliki/Lampy

1.1-1.27 Systemy kurtyn Arntjen z jedno-/ dwuczęściowymi plandekami, rurą centralną / nawojową,
końcowym / środkowym napędem podnoszącym i rurowym. Plandeki przepuszczające światło i
nieprzezroczyste w różnych kolorach Linki prowadzące w formie rurek i siatek
1.28-1.29 Okna przesuwne Arntjen ISO

1 . Curtain

1. Kurtyny Arntjen zgodne z Dyrektywą Maszynową WE

4.1 - 4.7 Arntjen® Fresh Air Fans Ø 1,60–7 m, sterowanie ręczne i automatyczne
4.8-4.10 Wentylatory pionowe, regulatory, przetwornice częstotliwości
4.10 Wentylator sufitowy Milkhouse Fan

4. Wentylatory

4. Wentylatory

5.2-5.3 Euro-Soft-Bed
5.4-5.5 Kraiburg Materace legowiskowe/ Wykładziny podłogowe
5.6 Materace PE Erri-Comfort®

5. Roll Maty

5. Materace legowiskowe/ Wykładziny podłogowe
5.1 Roll-Mat HR20
5.1 Roll-Mat HR25 perfekt
5.1 Roll-Mat HR33 comfort ++

8.1 Arntjen Budki dla cieląt: małe, duże, grupowe

9. Arntjen Wygrodzenia obór dla krów, młodzieży, cieląt
9.1-9.18 Przegrody legowiskowe i osprzęt
9.19-9.27 Drabiny zatrzaskowe i osprzęt
9.28-9.31 Drabiny działowe i osprzęt, Boksy dla cieląt

10. Mieszadła do gnojowicy*

10.1 Mieszadła do gnojowicy* do szamb, systemów kanałów, lagun, zbiorników gnojowicy, podrusztowe
z napędem ciągnikowym lub silnikiem elektrycznym

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

8. Arntjen Budki dla cieląt

9. Wygrodzenia

7. Arntjen Czochradła dla krów

7.1 First Class Czochradło elektryczne dla krów, First Class Czochradło elektryczne dla cieląt
7.1 Czochradło mechaniczne - Zestaw szczotek ze sprężynami

10. Mieszadła

6.1-6.2 Arntjen Poidła ze stali nierdzewnej z szybkim odpływem, ochrona przed mrozem, z przewodem
grzejnym lub systemem ogrzewania
6.3 Arntjen Poidła przechylne ze stali nierdzewnej, mrozoodporne,lub z systemem ogrzewania
6.4-6.5 Poidła ISO, mrozoodporne, z systemem ogrzewania
6.6-6.7 Pojedyncze poidła z przewodem grzejnym, z systemem ogrzewania, osprzęt

6. Poidła

6. Arntjen Poidła ze stali nierdzewnej

12. Specjalne produkty*
12.1 Budowa hal z naszym partnerem (sterowanie smartfonem lub tabletem)
12.2 Arntjen Farm Control SBE
*) wymagane dodatkowe dokumenty
12.3 Dekoracyjna krowa „Antje“gratis!
Produkt został wyprodukowany zgodnie z przepisami niemieckimi. W pozostałych krajach mogą obowiązywać inne,
bądź uzupełniające przepisy, za co Arntjen nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12. Produkty specjalne

11.1 Mieszadła zatapialne do studzienek, szamb, zbiorników na gnojowicę
11.1 Pompy zatapialne do studzienek, szamb, zbiorników na gnojowicę
11.2 Urządzenia do usuwania obornika w oborach z boksami
(napęd przy pomocy bębna Ø 62 cm,120cm, 160cm )
Napędy linowe na torach betonowych, na podłodze szczelinowej

11. Pompy do gnojowicy

11. Pompy elektryczne / Zgarniacze obornika *

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

...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, 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
Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

6. Poidła

20
20
10

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

plandeki, rygle drewniane obniżone przed konstrukcją hali
(4) rurki prowadzące zewnętrzne, wewnętrzna siatka wsporcza

Wysokość
powierzchni otwarcia
Öffnungshöhe

20
30

Wysokość
otwierania
plandeki

7. Czochradła

(2) rurki prowadzące: Rygle drewniane przed konstrukcją hali

5

5
Konstrukcja nośna
Unterkonstruktion
5

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

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

s1875
s1876

s1877
s1878

s1879
s1880

s1881
s1882
s1883
s1885

Napęd środkowy:

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

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

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.

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

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

1. Curtain Strona 1

3. Świetliki/Lampy

biała zielona
s1873
s1874

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

4. Wentylatory

biała
s1867
s1868

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

5. Roll Maty

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.

6. Poidła

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
s5049
plandeki: do 2,70m, rozstaw 0,75m
Rozstaw zewn.: Wysokość otwierania
s5211
plandeki: do 2,00m, rozstaw 1,00m
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

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.

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).
System sterowania kurtyny z włącznikiem automatycznym/
/ręcznym, czujnik temperatury, wiatru, deszczu.
Sterowanie napędem elektrycznym: Strona 22 - 24

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.

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

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

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.

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
s5048
s5049
s5050
s5051

s1952
s1953
s1954
s1955

s1941
s1942
s1943
s1944
s1946
s1947
s1949
s1950
s1948
s1951

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

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

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

6. Poidła

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

7. Czochradła

- 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.

8. Budki dla cieląt

System kurtyn Arntjen C2/K/270

Kurtyna Arntjen C2/K/270

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.

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
Rozstaw rurek wewn.*
plandeki
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.

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

4. Wentylatory

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
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

s1440

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.

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

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).

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

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

1. Curtain Strona 11

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

5. Roll Maty
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.

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%.

12. Produkty specjalne

Wysokość powierzchni otwarcia
= wymiar pośredni drewnianego rygla

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

Dual/W/K 400

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

Dla osłony M2017 (strona
wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

7. Czochradła

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

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

5. Roll Maty

4. Wentylatory

1 x osłona końcowa 110 do systemu:

8. Budki dla cieląt

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

Folia
PE

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

9. Wygrodzenia

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
biała

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

4. Wentylatory

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
biała

PCV
przezro
czysta
zielona

PCV
przezro
czysta
czarna

PCV
biała

4. Wentylatory

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

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

Dla osłony M2017 (strona
wewnętrzna)
do systemów jak wyżej

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
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

6. Poidła
7. Czochradła

s5652 s5653 s5654 s5655 s5656
s5647 s5648 s5649 s5650 s5651
s5820

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

9. Wygrodzenia

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

Folia
PE

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

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

Artykuł

2. Bramy-Rolety

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Wys. otwierania

konstrukcji dolnej

Zewnętrzny – rozstaw ok. 2,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Wysokość otwarcia plandeki do: 2,70 m

3. Świetliki/Lampy

s1504
s5189

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

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

Kurtyna 2,00 m / 2,70 m

s5187

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

s5188

s1507
s5190

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

konstrukcji dolnej

Wys. otwierania

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

s1877

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

s1788

s1879
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

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

s1878
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

s1880
s1791

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

1. Kurtyny Strona 18

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

s1497

6. Poidła

Wewnętrzny- rozstaw ok. 1,00 m
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270

7. Czochradła

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

8. Budki dla cieląt

Wysokość otwarcia plandeki do: 2,00 m

9. Wygrodzenia

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

System rurek prowadzących
Wyposażenie

10. Mieszadła

System rurek prowadzących
Wyposażenie

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

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

1. Curtain Strona 22

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

1. Curtain Strona 23

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
(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

1. Curtain Strona 25

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
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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
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

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

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

Napęd elektryczny EWA 50/150N
230 V/50Hz

s1967

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

s1968

z elementem montażowym

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

-

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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11. Pompy do gnojowicy

Napęd – wciągarka ręczna

12. Produkty specjalne

Instalacja okna przesuwnego z wykorzystaniem
tradycyjnej techniki.

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.

10. Mieszadła

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

s1376
02417
02411
02930

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

00857
00858
00856
09110
09111

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

s1488

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.

1. Curtain Strona 29

5. Roll Maty
6. Poidła

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.

7. Czochradła

09347
s1491
05249
s1492

8. Budki dla cieląt

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

9. Wygrodzenia

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

Płyta świetlika ISO 16 mm 1)

10. Mieszadła

05625
s1489
03162
s1490

11. Pompy do gnojowicy

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

12. Produkty specjalne

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

4. Wentylatory

Płyta świetlika ISO 10 mm 1)

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Bramy Arntjen
Firma Arntjen oferuje systemy bram przeznaczone do wielu zastosowań. Bramy składane
charakteryzują się praktyczną i bezpieczną techniką zamykania, którą można sterować
również zdalnie. Tego rodzaju bramy sprawdzają się w praktyce od wielu lat. Na metr
wysokości bramy potrzeba dodatkowo ok. 17 cm w celu składania, ponieważ brama
podnoszona przy otwieraniu składa się u góry. W przypadku wysokich budynków nie stanowi
to problemu.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

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.

2. Bramy Strona 0

10. Mieszadła
11. Pompy do gnojowicy

Zimą i w okresach przejściowych, kiedy dni są chłodne
i bardziej wietrzne, zdalnie sterowane bramy są idealnym
rozwiązaniem umożliwiającym utrzymanie pożądanej
temperatury w oborze oraz uniknięcie przeciągów
niekorzystnych dla ludzi i zwierząt.

12. Produkty specjalne

Miejsca często uczęszczane powinny być wyposażone
w bramy rolowane z drążkiem. Te bramy także mogą być
sterowane zdalnie. Zapewniają one stabilność również
przy silnym naporze wiatru. Ponadto są wyposażone
w zabezpieczenia krawędzi zamykających. Dzięki temu
ryzyko nieszczęśliwych wypadków zmniejsza się.

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

6. Poidła

Bramy rolowane są dostępne w różnych
wersjach. Prosta wersja otwierana ręcznie jest
przeznaczona dla otworów, które nie muszą być
otwierane i zamykane zbyt często, tj. dla hal
magazynowych, obór dla młodego bydła itp.

3. Świetliki/Lampy

2. Bramy-Rolety

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

4. Wentylatory

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

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Wysokość przejazdu:
- Bramy całkowicie zwijają się do góry.
- Wysokość przejazdu jest w pełni zachowana.
Elastyczność:
- Szerokość i wysokość bram można zmniejszyć
na miejscu.
- Kompletny montaż z zewnątrz.
- Napęd z prawej lub lewej strony.
Wyposażenie:
- Boczne prowadnice w stabilnych profilach w
kształcie litery U.
- Solidny zewnętrzny silnik przekładniowy
pod napięciem 400 V (230 V na zamówienie).
- Przycisk sterujący.
- Bramy są stabilne i ciężkie, dlatego używając
zdalnego sterowania należy zabezpieczyć
krawędzie zamykające.
- Bramy o długości powyżej 5,00 m wyposażono we
wzmocniony wałek nawojowy.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.01.22

2. Bramy Strona 1

3. Świetliki/Lampy
5. Roll Maty

4. Wentylatory

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

6. Poidła

04469
04470
04471
04472
04473
04474
08238
08239
03900
03901
03902
03903
03904
03905
08240
08241
08242
08243
08244
08245
08246
08247
08248
08249
03906
03907
03908
03909
03910
03911
08250
08251
03912
03913
03914
03915
03916
03917
08252
08253

7. Czochradła

Stabilność:
- Ciężkie rury stabilizują bramę również przy silnym
naporze wiatru.

z usztywnieniem (rury poprzeczne
dopasowane do plandeki) z prowadnicą
boczną
Materiał
- plandeka PCV
biała lub zielona
- plandeka PCV przezroczysta
przejrzysty, zielona przezr. lub czerń
przezr.
- siatka wiatrochronna
zielona
Długość x Wysokość
Wymiar otworu
3,50 x 2,50 m
"
"
3,50 x 3,00 m
"
"
3,50 x 3,50 m
"
"
3,50 x 4,00 m
"
"
3,50 x 4,50 m
"
"
3,50 x 5,00 m
"
"
3,50 x 5,50 m
"
"
3,50 x 6,00 m
Wymiar otworu
4,00 x 2,50 m
"
"
4,00 x 3,00 m
"
"
4,00 x 3,50 m
"
"
4,00 x 4,00 m
"
"
4,00 x 4,50 m
"
"
4,00 x 5,00 m
"
"
4,00 x 5,50 m
"
"
4,00 x 6,00 m
Wymiar otworu
4,50 x 2,50 m
"
"
4,50 x 3,00 m
"
"
4,50 x 3,50 m
"
"
4,50 x 4,00 m
"
"
4,50 x 4,50 m
"
"
4,50 x 5,00 m
"
"
4,50 x 5,50 m
"
"
4,50 x 6,00 m
Wymiar otworu
5,00 x 2,50 m
"
"
5,00 x 3,00 m
"
"
5,00 x 3,50 m
"
"
5,00 x 4,00 m
"
"
5,00 x 4,50 m
"
"
5,00 x 5,00 m
"
"
5,00 x 5,50 m
"
"
5,00 x 6,00 m
Wymiar otworu
5,80 x 2,50 m
"
"
5,80 x 3,00 m
"
"
5,80 x 3,50 m
"
"
5,80 x 4,00 m
"
"
5,80 x 4,50 m
"
"
5,80 x 5,00 m
"
"
5,80 x 5,50 m
"
"
5,80 x 6,00 m

8. Budki dla cieląt

Bramy rolowane Arntjen
z drążkiem

9. Wygrodzenia

Bramy rolowane Arntjen
z drążkiem

Nr art.

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Bramy rolowane Arntjen
z drążkiem

B

Napęd ręczny łańcuchowy (maks. 4 x 4m)
Napęd elektryczny 400 V ze skrzynką
przekładniową, 3 stopniowy przełącznik
klawiszowy góra / dół
Napęd elektryczny 400 V ze skrzynką
przekładniową, 3 stopniowy przełącznik
klawiszowy góra / dół, ze zdalnym sterowaniem,
zabezpieczeniem krawędzi zamykających z
profilem gumowym i zaporą świetlną
Wymiary ram i wymagana przestrzeń:
H: Wysokość otwarcia
patrz wyżej
L: Długość otwarcia
patrz wyżej
A: Strona napędu (silnik i mocowanie) ~ 30 cm
B: Strona łożyska (łożysko i mocowanie) ~15 cm
C: Instalacja górna (wał i pokrycie)
~ 42 cm
D: Instalacja boczna (profile U łącznie
z pierścieniami uszczelniającymi)
~ 15 cm

H

L

D

s3674
s3672
07759

07760

Plandeka lub siatka są wymiarowane odpowiednio do wielkości otworu.
Na szerokości zachowuje się dodatkowo ok. 20 cm materiału, zaś docelową
szerokość można dopasować na miejscu montażu.
Wszystkie profile są dostarczane w długościach fabrycznych i należy
je dopasować bezpośrednio na miejscu montażu.
W przypadku dłuższych bram wałek nawojowy może nieznacznie zwisać.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.01.22

2. Bramy Strona 1.1

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

D

3. Świetliki/Lampy

A

W przypadku montażu od zewnątrz
wymagane jest użycie osłony blaszanej
z osłoną krawędzi
(na każdy metr długości pow. otw.)
C Napędy:

4. Wentylatory

Bramy rolowane Arntjen
z drążkiem

Nr art.

5. Roll Maty

Opis

6. Poidła

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

7. Czochradła

Arntjen

Typ I

Typ III: kolor zielony wsp. ca. 80% +/- 430 gr/m²

Przy zamawianiu z listy artykułów należy wybrać
drugi co do wielkości wymiar pow. otwierania.
Po obu stronach bramy jest doliczana zakładka
10 cm.
Bramy są dostarczane w wymiarach seryjnych
i na miejscu montażu można je łatwo dopasować.
Poniżej dolnej rury pozostaje szpara, którą zakrywa
luźno wisząca folia.
Maksymalna długość powierzchni wynosi 5,00 m.
Całkowita powierzchnia jest ograniczona do 20 m².
W przypadku dłuższych bram wałek ze stali
może nieznacznie zwisać.
Widok z zewnątrz (na rys. Widoczne
jest wyposażenie specjalne – cena za zapytaniem)

Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"

Długość x Wysokość
3,00 x 3,00 m
"
3,00 x 4,00 m
"
3,00 x 5,00 m
3,50 x 3,00 m
"
3,50 x 4,00 m
"
3,50 x 5,00 m
4,00 x 3,00 m
"
4,00 x 4,00 m
"
4,00 x 5,00 m
4,50 x 3,00 m
"
4,50 x 4,00 m
"
4,50 x 4,50 m
5,00 x 3,00 m
"
5,00 x 4,00 m

Biała Zielona
s3596 s3612
s3597 s3613
s3598 s3614
s3599 s3615
s3600 s3616
s3601 s3617
s3602 s3618
s3603 s3619
s3604 s3620
s3605 s3621
s3606 s3622
s3607 s3623
s3608 s3624
s3609 s3625

Siatka
Typ I Typ III
s3628 s3644
s3629 s3645
s3630 s3646
s3631 s3647
s3632 s3648
s3633 s3649
s3634 s3650
s3635 s3651
s3636 s3652
s3637 s3653
s3638 s3654
s3639 s3655
s3640 s3656
s3641 s3657

Napęd ręczny z korbą
do 3 m wysokości pow. otw.
do 5 m wysokości pow. otw.

s3660
s3671

Alternatywnie:
Napęd ręczny z łańcuchem
do 4 m wysokości bramy
do 5 m wysokości bramy

s3661
s3676

Folia / siatka jest wycinana na wymiar odpowiednio do wielkości
otworu. Do wymiarów otworu jest doliczane na wysokość 30 cm,
zaś na szerokość 20 cm. Wszystkie dostarczane profile mają długość
fabrykacyjną i należy je dopasować na miejscu montażu.

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.

2. Bramy Strona 2

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

Długość x Wysokość
Wymiar
3,00 x 3,00 m
"
"
3,00 x 4,00 m
"
"
3,00 x 5,00 m
Wymiar
3,50 x 3,00 m
"
"
3,50 x 4,00 m
"
"
3,50 x 5,00 m
Wymiar
4,00 x 3,00 m
"
"
4,00 x 4,00 m
"
"
4,00 x 5,00 m
Wymiar
4,50 x 3,00 m
"
"
4,50 x 4,00 m
"
"
4,50 x 4,50 m
Wymiar
5,00 x 3,00 m
"
"
5,00 x 4,00 m
Siatka wiatr., wałek ze stali u góry
i na dole, zawieszka z folii na dole,
materiały mocujące.
Bez napędu (patrz poniżej)

kolor zielony wsp. ca. 92% +/- 340 gr/m²

Folia PCV

3. Świetliki/Lampy

Folia PCV, wałek ze stali u góry
i na dole, zawieszka z folii na dole,
materiały mocujące.
Bez napędu (patrz poniżej)

7. Czochradła

Brama o prostej konstrukcji, zwijana u góry
dla otworów rzadziej używanych. Otwieranie
i zamykanie za pomocą wciągarki ręcznej.
Wykonana z plandeki PVC zielonej lub białej,
albo siatki wiatrochronnej:

8. Budki dla cieląt

Arntjen „Brama – Roleta”
zwijana

9. Wygrodzenia

Arntjen „Brama-Roleta“ zwijana

Nr art.

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

Sp. z o.o.

6. Poidła

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
Sp. z o.o.

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

2. Tore

(wyposażenie dodatkowel)

do Arntjen „BramyRolety“

kolor zielony wsp. ca. 92% +/- 340 gr/m²

Typ III: kolor zielony wsp. ca. 80% +/- 430 gr/m²
Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"
"
Wymiar
"
Przy zamawianiu z listy artykułów należy wybrać drugi co do
wielkości wymiar pow. otwierania.
Po obu stronach bramy jest doliczana zakładka
10 cm.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

długość x wysokość
3,00 x 3,00 m
3,00 x 4,00 m
3,00 x 5,00 m
3,50 x 3,00 m
3,50 x 4,00 m
3,50 x 5,00 m
4,00 x 3,00 m
4,00 x 4,00 m
4,00 x 5,00 m
4,50 x 3,00 m
4,50 x 4,00 m
4,50 x 4,50 m
5,00 x 3,00 m
5,00 x 4,00 m

Uwaga! Fracht
zewnętrzny
+ 50,00 €
s3683
s3684
s3685
s3686
s3687
s3688
s3689
s3690
s3691
s3692
s3693
s3694
s3695
s3696

Wszystkie dostarczane profile mają długość fabryczną i należy
je dopasować na miejscu montażu.

8. Kälberiglu

Bramy są dostarczane w wymiarach seryjnych
i na miejscu montażu można je łatwo dopasować.
Poniżej dolnej rury pozostaje szpara, którą zakrywa luźno
wisząca folia.

3. Lichtfirst/Leuchten

Brama o prostej konstrukcji, zwijana u góry, przeznaczona
do wejść rzadziej używanych. Otwieranie i zamykanie za
pomocą korby ręcznej.
Wykonana z plandeki PVC zielonej lub białej,
albo siatki wiatrochronnej:

Boczne szyny
prowadzące

4. Ventilatoren

Arntjen „Brama-Roleta” zwijana

Typ I

Nr art.

Opis

5. Bodenbeläge

Artykuł

6. Tränken

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

7. Kuhbürste

Arntjen

9. Stalleinrichtung

Maksymalna długość powierzchni wynosi 5,00 m. Całkowita
powierzchnia jest ograniczona do 20 m².
W przypadku dłuższych bram wałek ze stali
może nieznacznie zwisać.

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

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

2. Bramy Strona 2.1

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Spezial Produkte

11. E.-Pumpen/-Entmistung

10. Güllerührwerke

Widok z zewnątrz (na rys. widoczne
są szyny prowadzące po obu stronach bramy)

Wykonana z plandeki PVC zielonej lub białej,
albo siatki wiatrochronnej:
Typ I

Kolor zielony wsp. ca. 92% +/- 340 gr/m²

Typ III: Kolor zielony wsp. ca. 80% +/- 430 gr/m²

W zamówieniu należy podać wymiary otworu
oraz sposób mocowania (patrz następna
strona). Według tych danych wylicza się
wymiary plandeki.
W przypadku dłuższych bram wałek nawojowy
może nieznacznie obwisać.
Powierzchnie otwierania o dł. ponad 6 m
za zapytaniem. W związku z naporem wiatru
rolety te muszą być na dole dodatkowo napięte.

Widok od środka

Biała Zielona
s3500 s3524
s3501 s3525
s3502 s3526
s3503 s3527
s3504 s3528
s3505 s3529

Wymiar
"
"
"
"
"

Długość x Wysokość
3,00 x 2,50 m
"
3,00 x 3,00 m
"
3,00 x 3,50 m
"
3,00 x 4,00 m
"
3,00 x 4,50 m
"
3,00 x 5,00 m

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4,00 x 2,50 m
4,00 x 3,00 m
4,00 x 3,50 m
4,00 x 4,00 m
4,00 x 4,50 m
4,00 x 5,00 m

s3506
s3507
s3508
s3509
s3510
s3511

s3530
s3531
s3532
s3533
s3534
s3535

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

5,00 x 2,50 m
5,00 x 3,00 m
5,00 x 3,50 m
5,00 x 4,00 m
5,00 x 4,50 m
5,00 x 5,00 m

s3512
s3513
s3514
s3515
s3516
s3517

s3536
s3537
s3538
s3539
s3540
s3541

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

6,00 x 2,50 m
6,00 x 3,00 m
6,00 x 3,50 m
6,00 x 4,00 m
6,00 x 4,50 m
6,00 x 5,00 m

s3518
s3519
s3520
s3521
s3522
s3523

s3542
s3543
s3544
s3545
s3546
s3547

Napęd ręczny z korbą
do 3 m wysokości pow. otw.
do 5 m wysokości pow. otw.

s3660
s3671

Alternatywnie:
Napęd ręczny z łańcuchem
do 4 m wysokości bramy
do 5 m wysokości bramy

s3661
s3676

Napęd elektryczny:
Napęd rurowy z 1 przełącznikiem
Napęd rurowy ze sterowaniem
i 1 przełącznikiem
Napęd rurowy ze sterowaniem,
1 przełącznikiem i pilotem zdalnego
sterowania

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

s3663
s3664
s3665

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

2. Bramy Strona 3

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

Folia PCV

3. Świetliki/Lampy

Folia PCV, wałek, szyny prowadzące,
rolki, materiały mocujące.
Bez napędu (patrz poniżej)

4. Wentylatory

Do zamykania bram wjazdowych, napędzana
ręcznie lub elektrycznie, także z pilotem zdalnego
sterowania.

5. Roll Maty

Arntjen „Brama – Roleta”
składana

6. Poidła

Arntjen „Brama-Roleta“
składana

Nr art.

7. Czochradła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

8. Budki dla cieląt

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

9. Wygrodzenia

Sp. z o.o.

10. Mieszadła

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

Wys. pow. - 10 cm =
=wysokość folii

Wysokość
Wymiar folii:
Długość pow. -10 cm Pow.
Wysokość pow. -10 cm

Długość pow.

Długość pow. –10 cm =
= długość folii
2. Składanie powyżej
powierzchni otwarcia:
Jeśli brama ma się składać
powyżej otworu, należy
dostawić ramę drewnianą,
która zapewni przestrzeń
potrzebną do składania.
Rama ta wyznacza
wysokość powierzchni.
Na metr wysokości bramy
potrzeba ok. 17 cm
dla procesu składania.

Rama drewniana
Krawędziak 10x10

Długość pow.

Na metr
wysokości
bramy 17 cm
dla procesu
składania

Wysokość
dla przejazdu

Wysokość
pow. – 10 cm =
= wysokść folii

Długość pow. – 10 cm = długość folii
3. Mocowanie
pomiędzy dwoma
ścianami albo
w ramie bramy:
Szyny aluminiowe
znajdują się
w ramie bramy.
Wys. pow.
Wymiar folii:
Długość pow. – 25 cm
Wysokość pow. – 10 cm

Długość pow.

Belka sufitowa
albo rama
bramy

Wys. pow. –

– 10 cm =

wysokość folii

Typ I
s3548
s3549
s3550
s3551
s3552
s3553

Typ III
s3572
s3573
s3574
s3575
s3576
s3577

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4,00 x 2,50 m
4,00 x 3,00 m
4,00 x 3,50 m
4,00 x 4,00 m
4,00 x 4,50 m
4,00 x 5,00 m

s3554
s3555
s3556
s3557
s3558
s3559

s3578
s3579
s3580
s3581
s3582
s3583

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

5,00 x 2,50 m
5,00 x 3,00 m
5,00 x 3,50 m
5,00 x 4,00 m
5,00 x 4,50 m
5,00 x 5,00 m

s3560
s3561
s3562
s3563
s3564
s3565

s3584
s3585
s3586
s3587
s3588
s3589

Wymiar
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

6,00 x 2,50 m
6,00 x 3,00 m
6,00 x 3,50 m
6,00 x 4,00 m
6,00 x 4,50 m
6,00 x 5,00 m

s3566
s3567
s3568
s3569
s3570
s3571

s3590
s3591
s3592
s3593
s3594
s3595

Napęd ręczny z korbą
do 3 m wysokości pow. otw.
do 5 m wysokości pow. otw.

s3660
s3671

Alternatywnie:
Napęd ręczny z łańcuchem
do 4 m wysokości bramy
do 5 m wysokości bramy

s3661
s3676

Napęd elektryczny:
Napęd rurowy z 1 przełącznikiem
Napęd rurowy ze sterowaniem
i 1 przełącznikiem
Napęd rurowy ze sterowaniem,
1 przełącznikiem i pilotem zdalnego
sterowania

s3663
s3664
s3665

Siatka jest wycinana na wymiar odpowiednio do wielkości otworu i rodzaju
mocowania (patrz rys. po lewej stronie).
Nie ma możliwości skracania siatki na miejscu!
Wszystkie dostarczane profile mają długość fabrykacyjną i należy je
dopasować na miejscu montażu.

Długość pow. – 25 cm =
= długość folii
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.

2. Bramy Strona 4

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

"
"
"
"
"

Długość x Szerokość
3,00 x 2,50 m
3,00 x 3,00 m
3,00 x 3,50 m
3,00 x 4,00 m
3,00 x 4,50 m
3,00 x 5,00 m

Wymiar
"
"
"
"
"

3. Świetliki/Lampy

Siatka

4. Wentylatory

Siatka wiatrochronna, wałek, szyny
prowadzące, rolki, materiały
mocujące.
Bez napędu (patrz poniżej)

1. Mocowanie
na zewnątrz
albo od wewnątrz
na ramie bramy:
Szyny aluminiowe
pokrywają się
z ramą bramy.

5. Roll Maty

Arntjen „Brama – Roleta”
składana

6. Poidła

Sposoby mocowania:

Nr art.

7. Czochradła

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

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

Nr art.

Arntjen siatki wiatrochronne
do mocowania na stałe

Siatka
wiatrochronna
typ III

Siatka
wiatrochronna
typ 220

10 cm
Niewielkie siatki
(siatki okienne) można
mocować za pomocą
specjalnych uchwytów.
W przypadku większych
powierzchni zalecamy
użycie tzw. mereżki
z łatą dachową.
Na powierzchniach
powyżej 2 m wysokości
powinno się używać
specjalnych napinaczy.

Wymiar
zamawiany

02677

m²

02678

Szerokość do: 1,00 m / mb
„
„ 1,50 m / mb
„
„ 2,00 m / mb
„
„ 3,00 m / mb

02679
04199
04201
04202

Mereżka dla rury lub łaty
m
Mereżka z kantami typ I / typ III
m
Szycie brzegu Typ 220
m
bez materiału
Keder z mereżką z kantami
m
Uchwyt (ucho) Ø18mm stal.ocynk. szt.
Szyna typ A, aluminiowa
m
dł. 5,50 m lub 2,75 m
Wkręty
szt.
6 x 40 nierdz. z łbem soczewkowym
Napinacz ze stali nierdz.
szt.
z 25 mm pasem, dł. 0,80 m
z uchwytem podłogowym
i ogniwem łańcucha

02680
02681
00851
02682
02683
00831
04033
s3673

* Ze względów produkcyjno - technicznych siatki są spawane
przy większych powierzchniach.
Zapytaj o szczegóły.

9. Wygrodzenia

Siatka
wiatrochronna
typ I

m²

4. Wentylatory

Siatka wiatrochronna typ I
kolor zielony
Wsp. ca. 92% +/- 340 gr/ m² *
Siatka wiatrochronna typ III
kolor zielony
Wsp. ca. 80% +/- 430 gr/ m² *
Siatka wiatrochronna typ 220
kolor zielony
Wsp. ca. 90% +/- 250 gr/ m²

5. Roll Maty

Arntjen Siatka wiatrochronna

6. Poidła

Opis

7. Czochradła

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

8. Budki dla cieląt

Arntjen

10. Mieszadła

10 cm

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.

2. Bramy Strona 5

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

Wymiar powierzchni otwarcia + 20 cm =
= wymiar zamawiany

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

Świetlik kalenicowy Arntjenna hali udojowej
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

3. Świetlik Strona 0

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Według
odpowiednich
norm
wielkość
otworu
w przeliczeniu na jedną krowę powinna wynosić
0,15 m2, przy czym decydującą rolę odgrywa tutaj forma
tego otworu.

3. Świetliki/Lampy

Odprowadzanie zużytego powietrza z obory jest tak samo ważne jak dopływ świeżego powietrza.
Należy jednak uważać, żeby znieczyszczone powietrze nie trafiło z powrotem do obory. W tym celu
niezbędne
jest
zastosowanie
odpowiedniego systemu regulującego
cyrkulację powietrza tak, aby na bieżąco
pozbywać się zużytego powietrza z parą
wodną, bakteriami, amoniakiem, CO 2
i innymi szkodliwymi gazami. Aby krowy
czuły się komfortowo, a produkcja mleka
była na najwyższym poziomie konieczne
jest
zachowanie
pełnej
świeżości
powietrza, bez szkodliwych substancji.
Latem cyrkulacja powietrza opiera się
głównie
na
wentylacji
poprzecznej.
Większość zużytego powietrza uchodzi
przez
otwarte
kurtyny po
stronie
przeciwnej do kierunku wiatru. Ogrzane
powietrze, które gromadzi się nad linią
okapową, czyli w trójkącie nachylenia
dachu, powinno uchodzić przez kalenicę
lub być odsysane.
Jesienią, zimą i wiosną, kiedy kurtyny
są częściej zamknięte, zużyte powietrze
w głównej mierze odprowadzane jest
przez kalenicę.
Dlatego szczególną uwagę należy poświęcić na dobór
odpowiedniego świetlika kalenicowego, który będzie
dostosowany do budynku i zapewni jak najlepszą
cyrkulację powietrza w oborze.

4. Wentylatory

Oświetlenie i wentylacja – podwójny zysk!
Wentylacja wolnostanowiskowych obór boksowych

5. Roll Maty

Świetliki kalenicowe Arntjen

6. Poidła

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

7. Czochradła

Sp. z o.o.

8. Budki dla cieląt

Polska

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

9. Wygrodzenia

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

Nr art.

Opis

Świetlik Arntjen ISO M4
typu Germany / Simplex

3. Świetliki/Lampy

Świetlik ISO M4 (DBGM)
typu Germany / Simplex

Otwarta kalenica
Świetlik ISO (DGBM)
Ile kosztuje otwarta kalenica?
Ile kosztuje świetlik / świetlik kalenicowy?
Przykład:
Otwarty świetlik 120,- do 150,- Euro/mb
Świetlik ISO od ok. 120,- Euro/mb
Jak widać, świetlik ISO / świetlik kalenicowy
nie jest droższy!
Inne zalety:
- dobra wentylacja
- większy dostęp światła dziennego
- sucha obora
Na obszarach, gdzie występują obfite opady śniegu,
ze świetlików należy regularnie usuwać zalegający śnieg,
ponieważ w innym wypadku obciążenie śniegiem i wodą
lub śniegiem i lodem, którego nie jesteśmy w stanie oszacować,
wywiera nacisk na przegrody wietrzne i może spowodować
uszkodzenia. W celu zapewnienia na tych obszarach
zwiększonej
stabilności
należy
zastosować
materiał
wzmacniający,
wchodzący
w
skład
wyposażenia
ponadstandardowego świetlika ISO. W razie większego
obciążenia śniegiem możemy przygotować odrębną ofertę!

5. Roll Maty
6. Poidła
7. Czochradła

Doskonałe odprowadzanie powietrza
Zabezpieczenie obory przed deszczem
Lepsze oświetlenie budynku
Większy komfort dla zwierząt
Niższe koszty oświetlenia
Szpara wylotowa do 72 cm (typ LA 80)
Wysoka wiatrownica
Wlot światła 100 - 350 cm
Rozproszenie światła dzięki płycie świetlikowej „Opal”
Wysokiej jakości profile aluminiowe
Złącza śrubowe ze stali nierdzewnej

s0406
s0407
s0408
s0409
s0410
s0411
s0412
s0910
s0911
s0912
s0913
s0413
s0414
s0415
s0416
s0417
s0418
s0419
s0916
s0917
s0918
s0919
s0922
s0923
s0924
s0925
s0926
s0927
s0928
s0929
s0930
s0931
s0932
s0357

8. Budki dla cieląt













Typ

100 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
125 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
150 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
175 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
200 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
225 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
250 cm. . . . . . . . . .LA 40 . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . .
100 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
125 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
150 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
175 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
200 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
225 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
250 cm. . . . . . . . . .LA 60 . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . .
100 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
125 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
150 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
175 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
200 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
225 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
250 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . .
Szczotka 80 mm
za mb. świetlika
Dopasowuje się do pokrycia dachu i zabezpiecza
przed wiatrem i śniegiem.
W komplecie: szyna aluminiowa i wkręty

9. Wygrodzenia

Rozstaw płatwi

4. Wentylatory

stabilna aluminiowa konstrukcja dolna
z rozstawem kabłąków 105,7 cm i
podwójny, jednoczęściowy profil w kształcie litery H
w tym aluminiowa wiatrownica, w formie „Z”
w tym 10 mm płyta ISO „Opal” (biała / przezroczysta)
chroniąca przed promieniowaniem UV
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna wynosi
1,057 metra!

Klapy wentylacyjne: Patrz strona 3.8
Ważne informacje dla niniejszego świetlika:
- Ceny obowiązują dla nachylenia dachów 20-24°
- Pokrycie dachu „W5" bezpośrednio na płatwiach
- W przypadku innych nachyleń dachów, wyższych nadbudówek dachowych,
innych konstrukcji nośnych dachu, wyższych lub innych pokryć dachowych
(dachów krytych esówką, izolowanymi płytami warstwowymi) itd.:
Patrz świetlik ISO M4 typu Germany / Vari-Tec
Prosimy o zamówienie odrębnej oferty.
Długość świetlika: Długość świetlika, jaką podaje się w zamówieniu jest wynikiem
sumy długości otworów oraz zakładek na końcach; przy czym długość ta zostaje
zaokrąglona do długości, która jest podzielna przez segmenty budowlane.
1. Długość powierzchni otwartej
2. Długość świetlika
3. Segmenty

2.
3.

1

2

3

4

1.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

3. Świetlik Strona 1

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

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

Sp. z o.o.

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

typu Germany / Vari-Tec

Otwarta kalenica
(wzór zastrz.)

Ile kosztuje otwarta kalenica?
Ile kosztuje świetlik / świetlik kalenicowy?
Przykład: Otwarty świetlik 120,- do 150,- Euro/mb
Świetlik ISO od ok. 120,- Euro/mb
Tak więc Świetlik ISO / świetlik kalenicowy
nie jest droższy!
Jak widać, świetlik ISO / świetlik kalenicowy
nie jest droższy!
Inne zalety: - dobra wentylacja
- większy dostęp światła dziennego
- sucha obora
Na obszarach, gdzie występują obfite opady śniegu,
ze świetlików należy regularnie usuwać zalegający śnieg,
ponieważ w innym wypadku obciążenie śniegiem i wodą
lub śniegiem i lodem, którego nie jesteśmy w stanie
oszacować, wywiera nacisk na przegrody wietrzne i może
spowodować uszkodzenia. W celu zapewnienia na tych
obszarach zwiększonej stabilności należy zastosować
materiał wzmacniający, wchodzący w skład wyposażenia
ponadstandardowego świetlika ISO. W razie większego
obciążenia śniegiem możemy przygotować odrębną ofertę!

Szczotka 80 mm

za mb. świetlika

Osłony szczytowe patrz Stroan 4, klapy wentylacyjne Strona 8

Podane ceny obowiązują dla rozstępu płatwii:
100-250cm oraz nachylenia dachu 15-29°
275-400cm oraz nachylenia dachu 20-24°
- Pokrycie dachu "W5" (fala 5) bezpośrednio na płatwiach
- Dla innych nachyleń dachów, wyższych nadbudówek dachowych, innych
konstrukcji nośnych dachu, większych lub innych pokryć dachowych (dachów
krytych esówką, płytami warstwowymi) lub kalenic z klapami wentylacyjnymi itd.
Proszę zamówić ofertę.
Długość świetlika: Długość świetlika jaką podaje się w zamówieniu
jest wynikiem sumy długości otworów oraz zakładek na końcach;
przy czym długość ta zostaje zaokrąglona do długości, która jest podzielna
przez segmenty budowlane.

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.

3. Świetlik Strona 2

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

Dopasowuje się do pokrycia dachu i zabezpiecza
przed wiatrem i śniegiem.
W komplecie: szyna aluminiowa i wkręty

8. Budki dla cieląt

W celu zapewnienia łatwego montażu:
- 2-częściowy profil świetlika w szczycie
- wiatrownica na dwóch przęsłach
- mocowanie szczotki za pomocą wkrętów

s0367
s0368
s0291
s0292
s0293
s0294
s0295
s0296
s0297
s0298
s0299
s0369
s0370
s0302
s0303
s0304
s0305
s0306
s0307
s0308
s0309
s0310
s0371
s0372
s0313
s0314
s0315
s0316
s0317
s0318
s0319
s0320
s0321
s0357

9. Wygrodzenia

- Szpara wylotowa do 80 cm
- opcjonalnie 8 cm otwór na szczycie świetlika

100 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
125 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
150 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
175 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
200 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
225 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
250 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
100 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
125 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
150 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
175 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
200 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
225 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
250 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
100 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
125 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
150 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
175 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
200 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
225 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
250 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
275 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
300 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
325 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
350 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .

4. Wentylatory

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja
z rozstawem kabłąków 105,7 cm i
2-częściowy profil świetlika w szczycie
w tym aluminiowa wiatrownica w formie „Z”
w tym 10 mm płyta ISO „Opal” (biała /
/ przezroczysta), gładka (przezroczysta)
na żądanie, chroniąca przed
promieniowaniem UV
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
do wyboru z otworem na szczycie świetlika
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna
ma 1,057 metra!
Sprawdź statykę przed złożeniem zamówienia
Rozstaw płatwi
Typ

Szczotka

Świetlik ISO

3. Świetliki/Lampy

Świetlik ISO M4 (wzór zast.)

10. Mieszadła

Arntjen Świetlik ISO M4
typu Germany / Vari-Tec

2-częściowy profil świetlika

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

świetlik ISO (DGBM)
Ile kosztuje otwarta kalenica?
Ile kosztuje świetlik / świetlik kalenicowy ?
Przykład: Otwarty świetlik 120,- do 150,- Euro/mb
Świetlik ISO od ok. 120,- Euro/mb
Jak widać, świetlik ISO / świetlik kalenicowy
nie jest droższy!
Inne zalety:
- Dobra wentylacja
- większy dostęp światła dziennego
- Sucha)
Na obszarach, gdzie występują obfite opady śniegu,
ze świetlików należy regularnie usuwać zalegający śnieg,
ponieważ w innym wypadku obciążenie śniegiem i wodą
lub śniegiem i lodem, którego nie jesteśmy w stanie
oszacować, wywiera nacisk na przegrody wietrzne i może
spowodować uszkodzenia. W celu zapewnienia na tych
obszarach zwiększonej stabilności należy zastosować
materiał wzmacniający, wchodzący w skład wyposażenia
ponadstandardowego świetlika ISO. W razie większego
obciążenia śniegiem możemy przygotować odrębną ofertę!
1. Długość powierzchni otwartej
2. Długość świetlika
3. Segmenty

3.

1

2

3

4

Długość świetlika: Długość świetlika jaką podaje się w zamówieniu
jest wynikiem sumy długości otworów oraz zakładek na końcach;
przy czym długość ta zostaje zaokrąglona do długości, która jest podzielna
przez segmenty budowlane.

1.
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.

3. Świetlik Strona 3

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

otwarta kalenica

5. Roll Maty

Szpara wylotowa do 80 cm.
W celu zapewnienia łatwiejszego montażu:
- wiatrownica na dwóch przęsłach
- montowanie szczotki za pomocą wkrętów

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja
z rozstawem kabłąków 105,7 cm i
2-częściowy profil świetlika w szczycie
w tym aluminiowa wiatrownica, w formie „Z”
w tym 16 mm płyta ISO, gładka (przezroczysta),
chroniąca przed promieniowaniem UV
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna wynosi
1,057 metra!
Rozstaw płatwi
Typ
100 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0456
125 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0457
150 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0458
175 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0459
200 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0460
225 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0461
250 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0462
275 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0463
300 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0464
325 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0465
350 cm . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
s0466
100 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0469
125 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0470
150 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0471
175 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0472
200 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0473
225 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0474
250 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0475
275 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0476
300 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0477
325 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0478
350 cm . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
s0479
100 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0482
125 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0483
150 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0484
175 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0485
200 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0486
225 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0487
250 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0488
275 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0489
300 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0490
325 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0491
350 cm . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
s0492
Szczotka 80 mm
za mb. świetlika
s0357
Dopasowuje się do pokrycia dachu i zabezpiecza
przed wiatrem i śniegiem.
W komplecie: szyna aluminiowa i wkręty
Podane ceny obowiązują dla rozstępu płatwii:
100-250cm oraz nachylenia dachu 15-29°
275-400cm oraz nachylenia dachu 20-24°
- Pokrycie dachu „W5" bezpośrednio na płatwiach
- W przypadku innych nachyleń dachów, wyższych nadbudówek dachowych,
innych konstrukcji nośnych dachu, większych lub innych pokryć dachowych
(dachów krytych esówką, izolowanymi płytami warstwowymi) lub kalenic
z klapami wentylacyjnymi itd. prosimy złożyć zamówienie na odrębną ofertę.

6. Poidła

Świetlik ISO M4 (DBGM)
typu Germany / Vari-Tec
z 16 mm płytą świetlikową

7. Czochradła

Świetlik Arntjen ISO M4
typu Germany / Vari-Tec

2.

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

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

Artykuł

Nr art.

Opis
Świetliki ISO - Osprzęt:

Dopłata za wiatrownice
w kolorach antracytowym,
brązowym i czerwonym:
dla LA 40
dla LA 60
dla LA 80

za mb. świetlika
za mb. świetlika
za mb. świetlika

06147
06148
06149

Wsporniki w formie „Z“

dla dachu zachodzącego, dopłata za szt.

00423

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

(4 płyty z wkrętami na 2 szczyty)
Szp. wylotowa (100-200) LA40
Szp. wylotowa (225-300) LA40
Szp. wylotowa (325-400) LA40
Szp. wylotowa (100-200) LA60
Szp. wylotowa (225-300) LA60
Szp. wylotowa (325-400) LA60
Szp. wylotowa (100-200) LA80
Szp. wylotowa (225-300) LA80
Szp. wylotowa (325-400) LA80

zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw

Narzędzia do montażu świetlika bez klapy.
Narzędzia do montażu świetlika z klapą.

s0495
s0496
s0497
s0498
s0499
s4002
s4003
s4004
s4005

03382
03383

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

3. Świetlik Strona 4

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

6. Poidła
12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

Klapy wentylacyjne Patrz Strona 8

7. Czochradła

Osłony szczytowe, w kolorze:
antracyt / brąz / czerwony

8. Budki dla cieląt

s0397
s0398
s0399
s0400
s0401
s0402
s0403
s0404
s0405

9. Wygrodzenia

zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw
zestaw

10. Mieszadła

Osłony szczytowe

(4 płyty z wkrętami na 2 szczyty)
Szp. wylotowa (100-200) LA40
Szp. wylotowa (225-300) LA40
Szp. wylotowa (325-400) LA40
Szp. wylotowa (100-200) LA60
Szp. wylotowa (225-300) LA60
Szp. wylotowa (325-400) LA60
Szp. wylotowa (100-200) LA80
Szp. wylotowa (225-300) LA80
Szp. wylotowa (325-400) LA80

5. Roll Maty

Osłony szczytowe, aluminium

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Nr art.

ISO Świetlik M4 „połówkowy”
typu Germany / Vari-Tec

4. Wentylatory
5. Roll Maty

Płyta falista

6. Poidła

Podparcie
wiatrownicy

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja
z rozstawem kabłąków 105,7 cm
w tym wiatrownica alu w formie „Z”
w tym 10 mm płyta ISO „Opal” (biała / przezroczysta)
chroniąca przed promieniowaniem UV,
gładka (przezroczysta) na zamówienie
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna ma 1,057 metra!
Rozstaw płatwi
LA18
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
Szczotka 80 mm
za mb. świetlika
Dopasowuje się do pokrycia dachu i zabezpiecza
przed wiatrem i śniegiem.
W komplecie: szyna aluminiowa i wkręty.

7. Czochradła

Typ Germany / Vari-Tec
z płytą 16 mm

Na obszarach, gdzie występują obfite opady śniegu,
ze świetlików należy regularnie usuwać zalegający
śnieg, ponieważ w innym wypadku obciążenie śniegiem
i wodą lub śniegiem i lodem, którego nie jesteśmy
w stanie oszacować, wywiera nacisk na przegrody
wietrzne i może spowodować uszkodzenia. W celu
zapewnienia na tych obszarach zwiększonej stabilności
należy zastosować materiał wzmacniający, wchodzący
w skład wyposażenia ponadstandardowego świetlika
ISO. W razie większego obciążenia śniegiem możemy
przygotować odrębną ofertę!

za mb. świetlika

Szczotka 80 mm

Długość świetlika: Długość świetlika jaką podaje się w zamówieniu
jest wynikiem sumy długości otworów oraz zakładek na końcach;
przy czym długość ta zostaje zaokrąglona do długości, która jest
podzielna przez segmenty budowlane.
1. Długość powierzchni otwartej
2. Długość świetlika
3. Segmenty

Ważne dla całego programu kalenic Arntjen:
- Ceny obowiązują dla nachylenia dachów 15-29°
- Pokrycie dachu "W5" (fala 5) bezpośrednio
na płatwiach
- Dla innych nachyleń dachów, wyższych nadbudówek
dachowych, innych konstrukcji nośnych dachu,
większych lub innych pokryć dachowych (dachów
krytych esówką, płytami warstwowymi)
lub kalenic z klapami wentylacyjnymi itd.
Proszę zamówić ofertę.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

8. Budki dla cieląt

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja z rozstawem
kabłąków 105,7 cm
w tym aluminiowa wiatrownica w formie „Z”
w tym 16 mm płyta ISO chroniąca
przed promieniowaniem UV, gładka (przezroczysta)
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna ma 1,057 metra!
Rozstaw płatwi
LA18
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm

3. Świetlik Strona 5

2.
3.

1

2

3

4

1.

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

9. Wygrodzenia

Wiatrownica

3. Świetliki/Lampy

Świetlik ISO M4 połówkowy
(wzór zastrz.)
typu Germany / Vari-Tec

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

3. Świetliki/Lampy

Świetlik ISO M4 jednospadowy
(wzór zastrz.)
typu Germany / Vari-Tec

5. Roll Maty
6. Poidła

ISO-Świetlik M4 jednospadowy
typu Germany / Vari-Tec

4. Wentylatory

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja
z rozstawem kabłąków 105,7 cm
w tym wiatrownica alu w formie „Z”
w tym 10 mm płyta ISO „Opal” (biała /
/ przezroczysta) chroniąca
przed promieniowaniem UV,
gładka (przezroczysta) na zamówienie
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna
ma 1,057 metra!
Rozstaw płatwi
LA18
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
Szczotka 80 mm
za mb. świetlika
Dopasowuje się do pokrycia dachu i zabezpiecza
przed wiatrem i śniegiem.
W komplecie: szyna aluminiowa i wkręty

Ważne dla całego programu kalenic Arntjen:
- Ceny obowiązują dla nachylenia dachów 15-29°
- Pokrycie dachu "W5" (fala 5) bezpośrednio
na płatwiach
- Dla innych nachyleń dachów, wyższych nadbudówek
dachowych, innych konstrukcji nośnych dachu,
większych lub innych pokryć dachowych
(dachy kryte esówką, płytami warstwowymi)
lub kalenic z klapami wentylacyjnymi itd.
Proszę zamówić ofertę.

8. Budki dla cieląt

stabilna aluminiowa dolna konstrukcja
z rozstawem kabłąków 105,7 cm
w tym aluminiowa wiatrownica w formie „Z”
w tym 16 mm płyta ISO chroniąca
przed promieniowaniem UV,
gładka (przezroczysta) na zamówienie
w tym specjalne śruby ze stali nierdzewnej
bez szczotki
Najmniejsza jednostka konstrukcyjna
ma 1,057 metra!
Rozstaw płatwi
LA18
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
Szczotka 80 mm
za mb. świetlika

9. Wygrodzenia

Na obszarach, gdzie występują obfite opady śniegu,
ze świetlików należy regularnie usuwać zalegający
śnieg, ponieważ w innym wypadku obciążenie
śniegiem i wodą lub śniegiem i lodem, którego
nie jesteśmy w stanie oszacować, wywiera nacisk
na przegrody wietrzne i może spowodować
uszkodzenia. W celu zapewnienia na tych obszarach
zwiększonej stabilności należy zastosować materiał
wzmacniający, wchodzący w skład wyposażenia
ponadstandardowego świetlika ISO. W razie większego
obciążenia śniegiem możemy przygotować odrębną
ofertę!

7. Czochradła

Typ Germany / Vari-Tec
z płytą 16 mm

Długość świetlika: Długość świetlika jaką podaje się
w zamówieniu jest wynikiem sumy długości otworów oraz zakładek
na końcach; przy czym długość ta zostaje zaokrąglona do długości,
która jest podzielna przez segmenty budowlane.
1. Długość powierzchni otwieranej
2. Długość świetlika
3. Segmenty

2.
3.

1

2

3

4

1.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

3. Świetlik Strona 6

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

1 . Curtain

Sp. z o.o.
Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Artykuł

Nr art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Świetliki ISO połówkowe
i jednospadowe – Osprzęt:

4. Wentylatory

Dopłata za wiatrownice
w kolorach: antracytowym,
brązowym, czerwonym
LA 40 dla LA 18

2. Bramy-Rolety

Polska

Internationale Farmtechnik

za mb. świetlika

Osłony szczytowe, aluminium
(2 płyty z wkrętami na 2 szczyty)
Szp. wylotowa (100-200) LA 40 dla LA 18
zestaw
Narzędzia do montażu świetlika bez klapy

03382

Narzędzia do montażu świetlika z klapą

03383

5. Roll Maty

Arntjen

6. Poidła

Klapy wentylacyjne Patrz Strona 8

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

3. Świetlik Strona 7

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

Osłona szczytowa

1 . Curtain

Świetliki ISO - Osprzęt:
Klapy wentylacyjne typ L2
Na dwie strony świetlika z osprzętem
s0360
s0361
s0362

Na jedną stronę świetlika z osprzętem
za mb.

Technika otwierania / zamykania
z wyciągiem linowym
na jednej stronie świetlika

za zestaw

s0084

6. Poidła

Punkt mocowania:
Koniec rury klapy do ok. 20 metrów
Środek rury klapy do ok. 40 metrów

Technika otwierania / zamykania
z napędem elektrycznym

po dwóch stronach świetlika:
(prace elektryczne we własnym zakresie)

Klapy wentylacyjne typ L2 zamknięte

Technika
otwierania /
/ zamykania
z wyciągiem
linowym

Napęd 230 V z dwiema przekładniami,
techniką połączeń i elem. mocującymi
Wyłącznik główny w obudowie
izolowanej
zamykany wyłącznik naprawczy
4-biegunowy, 16 A
1 szt. na instalację lub budynek
Przełącznik podnoszenia kurtyny
230 V otw./zamk.

s0262
s5381

s5382

Technika otwierania / zamykania
z napędem elektrycznym

na jednej stronie świetlika:
(prace elektryczne we własnym zakresie)
Napęd 230 V z dwiema przekładniami,
techniką połączeń i elem. mocującymi
Wyłącznik główny w obudowie
izolowanej
zamykany wyłącznik naprawczy
4-biegunowy, 16 A
1 szt. na instalację lub budynek
Przełącznik podnoszenia kurtyny
230 V otw./zamk.

s0263
s5381

s5382

Siatka ochronna przed ptakami
dla klap wentylacyjnych
ocynkowana, wielkość oczek 19 x 19 mm
LA40
LA60
LA80

Technika otwierania / zamykania z napędem
elektrycznym

za mb.
za mb.
za mb.

s4006
s4007
s4008

Narzędzia do montażu świetlika z klapą

03383

Inne opcje regulacji przepływu powietrza za zapytaniem.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22
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7. Czochradła

LA 18

8. Budki dla cieląt

Klapy wentylacyjne typ L2 otwarte

9. Wygrodzenia

za mb.
za mb.
za mb.

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

10. Mieszadła

LA40
LA60
LA80

2. Bramy-Rolety

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

3. Świetliki/Lampy

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

4. Wentylatory

Sp. z o.o.

5. Roll Maty

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

Barwa neutralna 4000K
szt.
Barwa neutralna 4000K od 10 szt
50 Watt
Biały zimny 5700K
szt.
Biały zimny 5700K
od 10 szt.
100 Watt
Barwa neutralna 4000K
szt.
Barwa neutralna 4000K od 10 szt.
100 Watt
Biały zimny 5700K
szt.
Biały zimny 5700K
od 10 szt.
150 Watt
Barwa neutralna 4000K
szt.
Barwa neutralna 4000K od 10 szt.
150 Watt
Biały zimny 5700K
szt.
Biały zimny 5700K
od 10 szt.
200 Watt
Barwa neutralna 4000K
szt.
Barwa neutralna 4000K od 10 szt.
200 Watt
Biały zimny 5700K
szt.
Biały zimny 5700K
od 10 szt.
5700K = dłuższa żywotność
Zestaw do zawieszenia (do drewna) w tym:
1,5“ rura ocynk., obejmy 1,5“
i śruby

09420
s6097
09421
s6098
09400
s6090
09401
s6091
09402
s6092
09403
s6093
09404
s6094
09405
s6095

Zestaw,

s6087
s6088
s6089
s6096

rura 1m
rura 2m
rura 3m
Zestaw śrub do przymocowania 2 lamp do jednej
rury
Zastosowanie:
Obory, stajnie, ujeżdżalnie, warsztaty, podwórza i silosy,
 barwa 4000K / 5700K
 IP66 ochrona przed pyłem i wodą
 7 lat gwarancji*³

Certyfikaty: CE, TÜV, RoHS
Dane techniczne:

Oświetlenie LED doskonałe dla obór krów mlecznych,
jałówek, cieląt, opasów.
Dobre oświetlenie obory zapewnia większy pobór paszy i
większą produkcję mleka o 15%*¹.
Doświetlanie obory w porach roku o krótszych dniach
powinno wynosić 16 godzin dziennie, intensywność 150-200
luksów.
Długofalowo poprawia to zdrowotność zwierząt i kondycję
pomiędzy wycieleniami.
Oświetlenie główne powinno być montowane nad
przestrzeniami do leżenia i stanowiskami przy stole
paszowym.
Oświetlenie LED Arntjen może być montowane na wiele
sposobów (do ściany, do sufitu, do rur).
Dzięki wysokojakościowym sterownikom LED światło nie
wytwarza efektu „migotania“.
Pozostałe zalety:
 Możliwość ściemniania
 Oszczędność prądu do 70/90%
 Żywotność co najmniej 15 lat (50.000 godz.)
 Brak efektu migotania, brak promieniowania UV, brak
promieniowania podczerwonego
 Niskie wytwarzanie ciepła
 IP 66 – dostosowane do wewnątrz i na zewnątrz
budynków
 Odporne na działanie amoniaku

Dzięki oświetleniu ARNTJEN-LED-LIGHT oszczędzisz prąd
i zarobisz na większej produkcji mleka!*²
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan:II 01.09.22

Lampy:
Typ / źródło światła:
Sterownik
Mocowanie
Montaż
Obudowa lampy
Kolor
Żywotność
Ochrona
Zakres temperatur
Przeznaczenie
Elektrotechnika:
Przyłącze
Napięcie
Ściemnianie
Światło:
Barwa
Wskaźnik oddawania barw
Wydajność czipów
Ciągłość świecenia
Wylot światła

LED Chips od LUXEON
wysokiej jakości od Mean Well
regulowany metalowy wspornik
1. Do ściany
2. opcjonalnie do dachu
3. opcjonalnie na rurze
spec. odlew aluminium
czarny mat
min. 15 lat (50.000 godz.)
IP 66
-40°C do +90°C
wewnątrz/zewnątrz
kable przyłączeniowe (1,20 m)
100 – 240 Volt
tak
4000K / 5700K*⁴
Ra > 85-87
>135 Lumenów / Watt
80% przy 50.000 godz..
kąt wiązki światła120°

11. Pompy do gnojowicy

Oświetlenie obory o szerokości 35m przy
użyciu 2 lamp

3. Świetliki/Lampy

50 Watt

4. Wentylatory

Reflektor LED (kąt nachylenia120°)
z regulowanym wspornikiem montażowym

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

Dzięki oświetleniu Arntjen LED
zyskujesz podwójnie:
1. oszczędnośc prądu do 70/90%
2. zdrowsze krowy, większy pobór paszy,
większa produkcja mleka o 15%

ARNTJEN-LED-LIGHT®

5. Roll Maty

Oświetlenie
ARNTJEN-LED-LIGHT®

6. Poidła

Nr art.

Opis

7. Czochradła

Artykuł

8. Budki dla cieląt

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

9. Wygrodzenia

Sp. z o.o.

10. Mieszadła

Polska

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

*¹ Raport, *² Obliczenia, *³ Gwarancja, *⁴ dłuższa żywotność
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Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Arntjen

1 . Curtain

Polska
Sp. z o.o.

wysokość
Szerokość
budynku

szerokość

8,00 m
Ilość
rzędów
odstęp

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Watt
8,00 m
Ilość
rzędów
odstęp

13m

1

4,50 m

--

--

--

--

17m

2

7,00 m

--

--

--

--

26m

--

--

2

7,00 m

--

--

30m

--

--

3

10,00 m

2

8,30 m

34-36m

--

--

3

8,30 m

2

7,10 m

Poziom naświetlenia ok. 100 - 150 Lux

Tabela 2:

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Watt

Odstęp między lampami
wysokość
Szerokość
budynku

8. Budki dla cieląt

50% 50%

7,00 m
Ilość
rzędów
odstęp

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Watt

7,00 m
Ilość
odstęp
rzędów

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Watt
8,00 m
Ilość
odstęp
rzędów

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Watt
8,00 m
Ilość
odstęp
rzędów

13m

1

8,30 m

--

--

--

--

17m

2

12,50 m

--

--

--

--

26m

3

12,50 m

--

--

--

--

30m

--

--

3

12,50 m

2

12,50 m

34-36m

--

--

3

12,50 m

2

12,50 m

50% 25%
Wyliczenie ilości lamp dla przykładowej obory:

Szerokość: 26m, Długość: 75m, poziom naświetlenia: ok.170-200 Luksów, lampa ARNTJEN-LED-LIGHT® 150 Watt

Ilość rzędów (Tabela 1, szerokość obory wyznacza liczbę rzędów): 2 rzędy
Odstęp między lampami : 7,00 m
Długość obory / odstęp między lampami = 75,00m : 7,00m = 11,00 lamp w każdym rzędzie (ew. zaokrąglić)
11 lamp x 2 (rzędy) = 22 lampy
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22
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Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

9. Wygrodzenia

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Watt

Odstęp między lampami

25%

Poziom naświetlenia ok.170 - 200 Lux

Tabela 1:

10. Mieszadła

Szerokość

4. Wentylatory

Tabele podają wartości orientacyjnie dla zastosowania lamp Arntjen w oborze.

5. Roll Maty

 Przykład dotyczy wyłącznie oświetlenia ARNTJEN-LED-LIGHT®
 Wysokość montażu lampr wynosi 7,00 lub 8,00 m
 Żądany poziom naświetlenia musi być określony przez klienta (patrz tabela).
 W tabelach podano odległość między lampami na linii długości budynku, następnie należy określić wymaganą
liczbę.

6. Poidła

Wymagania:

7. Czochradła

Przykład zastosowania oświetlenia ARNTJEN-LED-LIGHT®

3. Świetliki/Lampy

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

Sp. z o.o.

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

________ m

Szerokość budynku:

________ m

Wysokość stropu:

________ m

Wysokość kalenicy:

________ m

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

07444

Typ 50M Europa z akumulatorem
dodatkowym (na ok. 100 godz.)
Typ 50M America z akumulatorem
dodatkowym (na ok. 100 godz.)

07971

1 grupa światła dziennego/nocnego
max. pobór mocy 11,34 KW (przykład dla
obory 50 m dł., 200 luksów)

08157

max. pobór mocy 5,04 KW

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Typ 100M Europa

07449

Typ 100M Europa z akumulatorem
dodatkowym (na ok. 100 godz.)
Typ 100M America z akumulatorem
dodatkowym (na ok. 100 godz.)

07972

2 grupy światła dziennego/nocnego
max. pobór mocy 13,86 KW
(przykład dla obory 100m dł, 200 luksów)

07871

max. pobór mocy 9,45 KW

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Typ 200M Europa

07450

2 grupy światła dziennego/nocnego
max. pobór mocy 24,57 KW
(przykład dla obory 200m dł., 200 luksów)

Typ 200M Europa z akumulatorem
07973
dodatkowym (na ok. 100 godz.)
Wyłącznik zmierzchowy Typ Europa 06366
(1 szt. na każdą skrzynkę LED-Control-Box)

Wyłącznik zmierzchowy Typ America 08158
(1 szt. na każdą skrzynkę LED-Control-Box)

Odstęp między lampami

50%

50%

25%

50%

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

25%

5. Roll Maty

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Typ 50M Europa

11. Pompy do gnojowicy

Długość budynku:

Po zaprogramowaniu:
- światło dzienne i nocne
- dopasowanie do czasu i jasności światła
naturalnego
- dowolne ustawienie czasu świecenia
- lampy mogą być podzielone na kilka grup
- osobne ustawienia dla każdej grupy
- ściemnianie wszystkich grup
- przełącznik ustawień ręcznych - 0 automatycznych
- wyłącznik główny
- dodatkowy 1 czujnik zmierzchowy na
każdą skrzynkę LED-Control-Box
(zamawiać osobno!)

10. Mieszadła

Typ 50M
Typ 100M, 200M
- Łatwe i intuicyjne programowanie
- Sterowanie można ustawić na ręczne – 0 – w pełni
automatyczne
- Zarówno grupa światła dziennego, jak i nocnego może być
ściemniana w zakresie 10 - 100%.
- Dzięki timerom ustala się czas świecenia światła
dziennego lub nocnego.
- Jako lampy nocne mogą być użyte lampy LED lub
dodatkowe lampy z czerwonym światłem 10W.
- Jeśli naturalne światło dzienne jest niewystarczające,
przełącznik zmierzchowy kontroluje, czy światło w oborze
powinno być włączone w celu uzyskania wymaganej
wartości jasności (Luks).
- W zależności od zastosowania, Arntjen LED Control Box
jest przeznaczony do obór mlecznych o długościach np.
50-100-200 m.
Nasze lampy LED i sterowanie LED Control Box to
wysoka jakość i niskie koszty zakupu.
Ponadto: wyższa wydajność krów i oszczędność
kosztów energii.
Aby zwiększyć wydajność krów należy oświetlać obory przy
równomiernej jasności na poziomie 150-200 luksów. Krowy
w okresie laktacji potrzebują 16 godzin światła i 8 godzin
ciemności. Natomiast krowy zasuszone - 8 godzin światła i
16 godzin ciemności. Opłacalność tej inwestycji wynika nie
tylko z wyższej wydajności, ale także z poprawy zdrowia i
płodności zwierząt.
Uzyskaj ofertę: Tel. +48 (61)445-01-00
Pomożemy stworzyć Twój plan oświetlenia.
Potrzebujmey poniższych danych:

każda grupa oświetlenia z regulacją
ściemniania

6. Poidła

ARNTJEN®LED-Control-Box

7. Czochradła

Sterowanie
ARNTJEN®LED-CONTROL-BOX

Nr
art.

8. Budki dla cieląt

Opis

9. Wygrodzenia

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

Inne możliwe zastosowania ARNTJEN-LED-LIGHT®
Wewnątrz i na zewnątrz: zakłady przemysłowe, zakłady produkcyjne,
zakłady przetwórstwa spożywczego, chłodnie, magazyny, parkingi,
oświetlenie uliczne, rolnictwo, stajnie, warsztaty itp.
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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

Artykuł

Opis

Lampy LED

Lampy LED do obory
i gospodarstwa

Lampy LED – dobra
inwestycja!
Lampy LED są trochę droższe od
konwencjonalnych lamp. Jednak
to tylko cena zakupu. Po
uwzględnieniu kosztów energii,
instalacji i konserwacji koszt ten
szybko się zwróci.

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

Lampa nocna LED do pomieszczeń
wilgotnych
2200 lumenów, LED22S, ok. 23W 1
(L1200) wymiar zewnętrzny 122 cm
Lampa nocna LED do pomieszczeń
wilgotnych
4000 lumenów, LED40S, ok. 41W 1
(L1200) wymiar zewnętrzny 122 cm
Lampa nocna LED do pomieszczeń
wilgotnych
6000 lumenów, LED40S, ok. 48W 1
(L1500) wymiar zewnętrzny 150 cm

07674

Promiennik zewnętrzny LED
z czujnikiem ruchu
2500 lumenów, LED25, ok. 35W
do oświetlenia podwórka

07677

07675

07676

2

Promiennik
zewnętrzny LED
Reflektor LED
8000 lumenów, LED80, ok. 60W
do oświetlenia dużego podwórka

07678
3

A co po zużyciu lampy LED?
Lampy LED zalicza się do
zwykłego złomu elektrycznego,
a nie do odpadów
niebezpiecznych, jak na przykład
świetlówki konwencjonalne czy
lampy energooszczędne
zawierające rtęć.

Reflektor LED

10. Mieszadła

Zero kosztów konserwacji!
Ze względu na długą żywotność
w zasadzie nie przewiduje się
wymiany żarówek.
Wskazówka:
Ciepło lampy LED musi być
dobrze odprowadzone. Przedłuża
to trwałość przy dużej mocy
światła.

Lampa drogowa LED
3100 lumenów, LED35, ok. 24W
ściemniana,
wsuwana na maszt Ø 76 mm

Pokrywa
Barwa światła
Godziny świecenia
Napięcie
IP
Producent

: 1 poliwęglan satynowany
: 4000 K
: ± 50 000 godzin*
: 230 V (sieć 220 - 240 V)
: 1 IP65 / 2 IP54 / 3 IP65 / 4 IP66
: Europejski producent markowy

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

07679
4

Dane techniczne (lampa nocna do pomieszczeń wilgotnych,
promiennik zewnętrzny, reflektor, lampa drogowa):

Lampa drogowa
LED

5. Roll Maty

szt. 08961

6. Poidła

Żarówki LED nie emitują
promieniowania UV
i podczerwieni!
Widmo światła LED znajduje się
w widzialnym zakresie dla oka,
nie ma promieniowania UV ani
podczerwieni. Dlatego obudowy
z tworzywa sztucznego nie są
"łamliwe" i wytwarza się łagodne
oświetlenie. Dzięki temu światło
LED nie przyciąga owadów.

Lampa nocna LED
do wilgotnych
pomieszczeń

NIGHT-LIGHT LED 10W
(czerwone światło)

7. Czochradła

Żarówki LED są wytrzymałe!
Pod względem drgań, uderzeń
i wstrząsów żadne inne lampy nie
są tak odporne jak ledowe.

ARNTJEN NIGHT
LIGHT LED

8. Budki dla cieląt

Żarówki LED mają dużą
żywotność!
Około 50 000 godzin świecenia
przy 6 godzinach dziennie
oznacza żywotność 20-25 lat.
Po tym czasie wydajność na
poziomie około 70% pierwotnej
jasności.

NIGHT-LIGHT LED
Lampy LED 10W wytwarzają przyjemne
czerwone światło, które nie zakłóca
spokoju krów i umożliwia rolnikowi
bezpieczny obchód obory.
± 25 000 godzin pracy

9. Wygrodzenia

Żarówki LED są
energooszczędne!
Żarówka LED 20W ma taką samą
moc jak świetlówka
konwencjonalna 36W.

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

3. ARNTJEN-LED-LIGHT® strona 12

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

Zalety:

Nr
art.

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

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

4. Wentylatory Strona 0

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

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

2. Bramy-Rolety

1 . Curtain

Alternatywą dla powyższego systemu są wielkowymiarowe wentylatory podsufitowe, zapewniające
obieg świeżego powietrza w oborze. Wentylatory te
posiadają średnicę od 4 do 7 m i są montowane pośrodku
obory, wywołując ruch powietrza. Strumień powietrza jest
skierowany w dół, tak aby po dotarciu do podłoża rozchodził
się we wszystkich kierunkach. Wiatr rozprzestrzenia
się poziomo i osiągając prędkość 1 – 2,5 m/s przynosi
zwierzętom przyjemne ochłodzenie. Niska prędkość obrotowa
(75 – 140 obr./min.) zapewnia niezwykle wydajną
energetycznie cyrkulację powietrza.
Silnik magnetyczny Arntjen® Fresh Air Fan nie ma
przekładni (brak potrzeby kontrolowania oleju) i ma w
przybliżeniu taki sam pobór mocy jak mały wentylator
powietrza obiegowego. Jest bezpośrednio napędzany
i miesza więcej powietrza, dlatego można zaoszczędzić
nawet 85% kosztów energii.
By prawidłowo ocenić opłacalność inwestycji w wentylatory
trzeba mieć na względzie długotrwałą pracę urządzeń.
W przeciwieństwie do wolnowiszących małych wentylatorów
osiowych, system dużych wentylatorów zapewnia cyrkulację
powietrza w całej oborze. To rozwiązanie przynosi też
dodatkowe korzyści. Zapobiega skupianiu się gorącego
powietrza pod sufitem, chroni przed ptakami i owadami
(unikają one pionowych ruchów powietrza) oraz cicho
pracuje. Wentylatory można wykorzystywać także zimą, pod warunkiem zamontowania napędu
bezstopniowego. Poprzez zastosowanie niskich prędkości obrotowych wentylatory spychają ciepło
oddawane przez zwierzęta z powrotem na dół, gdzie podczas zimy może ono zostać dobrze
zaabsorbowane.

5. Roll Maty

Wolnowiszące wentylatory osiowe.
Wentylatory o średnicy od 0,6 do 2 m, napędzane za pomocą pasa
klinowego, zapewniają przepływ powietrza wzdłuż obory. Montuje się je
pionowo nad krowami. Małe wentylatory muszą pracować z większą
prędkością obrotową, tak aby cyrkulacja powietrza była odczuwalna także
poza zakresem 10 m. Większe obroty wymagają jednak większych
nakładów energii elektrycznej. Dlatego montaż kilkunastu małych
wentylatorów w oborze może wiązać się ze sporymi kosztami.
Duże zużycie energii elektrycznej jest niewątpliwie wadą, duża liczba
silników wymaga dużych nakładów energii. Intensywna cyrkulacja powietrza
skutkuje też dużym natężeniem hałasu.

6. Poidła

Produkcja mleka przynosi korzyści finansowe wyłącznie wtedy, gdy krowy są w stanie zachować pełną
wydajność mleczną nawet w warunkach bezwietrznych i przy wysokich temperaturach. Zwierzęta
odczuwają dyskomfort, gdy temperatura w oborze przekracza 20°C. Krowy stają się leniwe, mniej jedzą,
częściej dyszą, żeby oddać ciepło. Gdy temperatura wzrasta z 20° do 30°C, krowy pobierają o ok. 1,5
kg mniej suchej paszy, a produkcja mleka spada o 3-5 litrów dziennie. By zapobiec zbyt wysokim
temperaturom w oborze stosuje się kurtyny, świetliki kalenicowe oraz odpowiednio izolowane pokrycie
dachowe.
Latem, gdy temperatury w ciągu dnia przekraczają 20°C, należy zapewnić krowom dodatkową, aktywną
wentylację. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż wentylatorów obiegowych. Chronią one zwierzęta przed
gorącym powietrzem. W razie zbyt suchego powietrza stosuje się też dodatkowe nawilżanie. Krowy
tolerują wiatr o prędkości 6 – 7m/s. Jednak wystarczający dla nich efekt chłodzenia jest odczuwalny
już przy prędkości wynoszącej 1 – 2,5 m/s.

7. Czochradła

Odpowiednia wentylacja zapewnia produkcję mleka bez narażania krów na stres
cieplny!

8. Budki dla cieląt

Duże wentylatory

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. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

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

Artykuł

Nr
art.

Opis

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

Duże wentylatory sufitowe

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air
Nowa generacja z silnikami
magnetycznymi, bez przekładni
- Silniki magnetyczne 0,5 – 1,2 kW

5. Roll Maty

4. Wentylatory

- z przemiennikiem częstotliwośc
- Większa moc dzięki bezpośredniemu
napędowi
- Bez przekładni, brak kontroli oleju
- Niskie zużycie prądu
- Aerodynamiczne łopatki śmigieł "Three
surface" (dla lepszej wydajności)
- Wentylator sufitowy Ø 4 – 7 metrów
- Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy
- Niedrogie sterowania:
- Załączanie ręczne
- Automatyka klimatyzacji do
bezstopniowej regulacji prędkości
obrotowej z czujnikiem temperatury

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa Ø 7 metrów

2. Bramy

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

3. Świetliki/lampy

Arntjen

s2539

20-35 m
Silnik magnetyczny
kW: 1,2
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: maks. 2,5
Obrotów na min.
: 75

15-30 m
1,0
400 / 50
maks. 2,5
: 85

Obrotów na min.

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: America Ø 6 metrów
Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

kW: 1,0
V / Hz: 230 1ph / 60

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa Ø 5 metrów
Odległość zawieszenia WENTYLATOR :

Silnik magnetyczny
kW:
Silnik magnetyczny V / Hz:
Pobór prądu
A:
Obrotów na min.
:

Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

s2555

kW: 0,8
V / Hz: 230 1ph / 60

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa Ø 4 metry

s2542

12-17 m
Silnik magnetyczny
kW: 0,5
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: maks. 1,5
Obrotów na min.
: 110
Odległość zawieszenia WENTYLATOR :

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: America Ø 4 metry
Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.

s2556

kW: 0,5
V / Hz: 230 1ph / 60

Zestawy zawieszenia
Zestawy sterowania
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

s2541

12-22 m
0,8
400 / 50
maks. 2
105

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: America Ø 5 metrów

Wentylatory Fresh Air ARNTJEN® są jedyne
w swoim rodzaju!
Te nowe wentylatory wyposażono w silniki
magnetyczne bez przekładni! Falowniki do regulacji
prędkości zamontowane są bezpośrednio na
jednostkach napędowych. Dzięki aerodynamicznym
łopatkom śmigieł (Three surface) osiąga się wyjątkowy
stosunek siły do mocy. Wentylator Fresh Air pobiera
tylko około 18% energii wentylatora osiowego!
Oznacza to, że oszczędność energii wynosi nawet
82% (patrz tabela 1, 4.Strona 5).

s2554

4. Strona 5
4. Strona 6

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 1

7. Czochradła

s2540

Wentylatory Fresh Air ARNTJEN
znacznie tańsze i zużywają mniej prądu dzięki Odległość zawieszenia WENTYLATOR :
kW:
wielu udoskonaleniom technicznym (patrz tabela 1 Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny V / Hz:
4.Strona 5).
Pobór prądu
A:

8. Budki dla cieląt

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
są obecnie Typ: Europa Ø 6 metrów

9. Wygrodzenia

kW : 1,2
V / Hz: 230 1ph / 60

10. Mieszadła

Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

s2553

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

®

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: America Ø 7 metrów

12. Produkty specjalne

Wentylacja: Duże wentylatory sufitowe zapewniają
odpowiednią wentylację w oborze, są ciche i generują
niewielkie koszty energii. Powietrze zużyte, z parą
wodną szybciej wymieniane jest na czyste powietrze
zawierające tlen. Przy delikatnym przepływie powietrza
krowy mają lepszy komfort i spożywają więcej paszy.

6. Poidła

Odległość zawieszenia WENTYLATOR :

1. Kurtyna

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

Opis

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

3. Świetliki/lampy

Nowa generacja z silnikami
magnetycznymi, bez przekładni
- Silniki magnetyczne 0,5 – 1,2 kW

- z przemiennikiem częstotliwości
- Większa moc dzięki bezpośredniemu
napędowi
- Bez przekładni, brak kontroli oleju
- Niskie zużycie prądu
- Aerodynamiczne łopatki śmigieł "Three
surface" (dla lepszej wydajności)
- Wentylator sufitowy Ø 4 – 7 metrów
- Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy
- Niedrogie sterowania:
- Załączanie ręczne
- Automatyka klimatyzacji do
bezstopniowej regulacji prędkości
obrotowej z czujnikiem temperatury

4. Wentylatory

Duże wentylatory sufitowe
Typ: 2 Airstream (2 kierunki obrotów)

Nr
art.

2. Bramy

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

5. Roll Maty

Arntjen

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
s5821
Typ: 2 Airstream Europa Ø 7 metrów

Odległość zawieszenia WENTYLATOR: 15-30 m
Silnik magnetyczny
kW: 1,0
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: maks. 2,5
Obrotów na min.
: 85

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

s5826

Typ: 2 Airstream America Ø 6 metrów
Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

kW: 1,0
V / Hz: 230 1ph / 60

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
s5823
Typ: 2 Airstream Europa Ø 5 metrów
Odległość zawieszenia WENTYLATOR:12-22

Silnik magnetyczny
kW:
Silnik magnetyczny V / Hz:
Pobór prądu
A:
Obrotów na min.
:

m
0,8
400 / 50
maks. 2
105

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

s5827

Typ: 2 Airstream America Ø 5 metrów
Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

Wentylacja letnia
Wysokie obroty

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: 2 Airstream Europa Ø 4 metry

Wentylacja zimowa
Niskie obroty

Duże wentylatory sufitowe: Wentylatory Fresh Air
ARNTJEN® mają średnicę od 4 do 7 metrów. Bardzo
niskie zapotrzebowanie na energię (od 0,5 do 1,2 kW).
Wentylatory Fresh Air ARNTJEN® wytwarzają stały
przepływ powietrza o dużej objętości. Powietrze
tłoczone jest do ziemi i rozchodzi się poziomo na
zewnątrz. W ten sposób powietrze w oborze miesza
się zapewniając krowom optymalne warunki.

s5824

Odległość zawieszenia WENTYLATOR: 12-17 m
Silnik magnetyczny
kW: 0,5
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: maks. 1,5
Obrotów na min.
: 110

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
s5828
Typ: 2 Airstream America Ø 4 metry
Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

kW: 0,5
V / Hz: 230 1ph / 60

Zestawy zawieszenia
Zestawy sterowania

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

kW: 0,8
V / Hz: 230 1ph / 60

4. Strona 5
4. Strona 7

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 2

8. Budki dla cieląt

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
s5822
Typ: 2 Airstream Europa Ø 6 metrów

9. Wygrodzenia

kW : 1,2
V / Hz: 230 1ph / 60

10. Mieszadła

Silnik magnetyczny
Silnik magnetyczny

7. Czochradła

s5825

Typ: 2 Airstream America Ø 7 metrów

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

6. Poidła

Odległość zawieszenia WENTYLATOR : 20-35 m
Silnik magnetyczny
kW: 1,2
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: maks. 2,5
Obrotów na min.
: 75

12. Produkty specjalne

Wentylatory Fresh Air ARNTJEN® typ: 2 Airstream
mogą obracać się w dwóch kierunkach. Dzięki
specjalnemu sterowaniu możliwa jest zmiana ze
standardowego wentylowania w kierunku podłoża na
wentylację w przeciwnym kierunku (charakteryzuje się
ciągłym przepływem powietrza).

1. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Nr
art.

Duże wentylatory sufitowe
z silnikiem przekładniowym

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
z silnikiem przekładniowym

3. Świetliki/lampy

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

- Silniki przekładniowe 1,0 – 1,8 KW
- Aerodynamiczne łopaty śmigła "Three

surface" (dla lepszej wydajności)

- Wentylator sufitowy Ø 5 – 7 metrów
- Z wbudowanym filtrem

4. Wentylatory

przeciwzakłóceniowym

- Niedrogie sterowania:
- Załączanie ręczne
- Automatyka klimatyzacji do

6. Poidła

z falownikiem i wyłącznikiem
ochronnym silnika
Odstęp wentylatorów wymiar osi: 25-35 m
Silnik
kW: 1,8
Silnik
V: 400
Silnik
Hz: 50
Pobór prądu
A: max. 3,5
Obroty/min.
: 73
Wysokość całkowita cm: 89,1
Masa całkowita
kg: 100

s2559

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air Fan
z przekładnią
Typ: Europa VS Ø 5 metrów

s2560

7. Czochradła

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air Fan
z przekładnią
Typ: Europa VS Ø 6 metrów

z falownikiem i wyłącznikiem
ochronnym silnika
Odstęp wentylatorów wymiar osi: 20-30 m
Silnik
kW: 1,5
Silnik
V: 400
Silnik
Hz: 50
Pobór prądu
A: max. 3,5
Obroty/min.
: 86
Wysokość całkowita cm: 89,1
Masa całkowita
kg: 95

8. Budki dla cieląt

Wentylacja: Duże wentylatory sufitowe zapewniają
odpowiednią wentylację w oborze, są ciche i generują
niewielkie koszty energii. Powietrze zużyte, z parą
wodną szybciej wymieniane jest na czyste powietrze
zawierające tlen. Przy delikatnym przepływie powietrza
krowy mają lepszy komfort i spożywają więcej paszy.

s2558
5. Roll Maty

bezstopniowej regulacji prędkości
obrotowej z czujnikiem temperatury
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air Fan
z przekładnią
Typ: Europa VS Ø 7 metrów

z falownikiem i wyłącznikiem
ochronnym silnika
Odstęp wentylatorów wymiar osi: 15-22 m
Silnik
kW: 1,0
Silnik
V: 400
Silnik
Hz: 50
Pobór prądu
A: max. 3,0
Obroty/min.
: 98
Wysokość całkowita cm: 89,1
kg: 85
silnikiem Masa całkowita

Duże
wentylatory
sufitowe
z
przekładniowym: Wentylatory Fresh Air ARNTJEN®
mają średnicę od 5 do 7 metrów. Wentylatory Fresh Zestawy zawieszenia
Air ARNTJEN® wytwarzają stały przepływ powietrza
o dużej objętości. Powietrze tłoczone jest do ziemi Zestawy sterowania
i rozchodzi się poziomo na zewnątrz. W ten sposób
powietrze w oborze miesza się zapewniając krowom
optymalne warunki.

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

patrz 4. Strona 5
patrz 4. Strony 6

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 3

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy

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. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Typ Europa "SB"

3. Świetliki/lampy

Typ Europa "SB"

Nowa generacja z silnikami
magnetycznymi, bez przekładni
- Silniki magnetyczne 0,9 – 1,1 kW

2,5m i 3,0m
1,6m
(wentylatory o średnicy 2,5m i 1,6m dostępne także
z kratą ochronną)
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

Jak widać na poniższej fotografii, powietrze może być
kierowane np. do karmionych paszą krów.
Wentylatory Fresh Air ARNTJEN® można regulować
bezstopniowo pod kątem 0-90°.
Zestawy zawieszenia są identyczne jak w przypadku
wielkich wentylatorów.

Regulowany kąt pochylenia w zakresie od 0 do 90°. Ø 1,60m, 2,50m
i 3m. Ø 2,50m i 1,60m dostępne także z kratą ochronną
Przykład dla kąta pochylenia 30°,45°,60°

0 metrów

min. 10 metrów

6. Poidła

s2551

s2552

s5834

s5835

Zestawy zawieszenia

patrz 4. Strona 5

Zestawy sterowania

patrz 4. Strona 6

max. 25 metrów

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

s2550

Typ: Europa"SB" Ø 3 metry
bez kraty zabezpieczającej
Max. zasięg wyrzutu powietrza m: 25
Silnik magnetyczny
kW: 0,9
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: 2,2
Obrotów na min.
: 165
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa "SB" Ø 2,50 metra
bez kraty zabezpieczającej
Max. zasięg wyrzutu powietrza m: 20
Silnik magnetyczny
kW: 1,1
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: 3,7
Obrotów na min.
: 230
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa "SB" Ø 2,50 metra
bez kratą zabezpieczającą
Max. zasięg wyrzutu powietrza m: 20
Silnik magnetyczny
kW: 1,1
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: 3,7
Obrotów na min.
: 230
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa "SB" Ø 1,60 metra
z kratą zabezpieczającą
Max. zasięg wyrzutu powietrza m: 20
Silnik magnetyczny
kW: 1,0
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: 2,5
Obrotów na min.
: 500
ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Typ: Europa "SB" Ø 1,60 metra
z kratą zabezpieczającą
Max. zasięg wyrzutu powietrza m: 20
Silnik magnetyczny
kW: 1,0
Silnik magnetyczny V / Hz: 400 / 50
Pobór prądu
A: 2,5
Obrotów na min.
: 500

7. Czochradła

Tam, gdzie wielkie wentylatory Fresh Air ARNTJEN®
nie pasują, istnieje możliwość zastosowania małych,
odchylanych wentylatorów Fresh Air. Sprawdzą się
one
w
małych
i
niskich
pomieszczeniach,
zabudowanych lub zastawionych obszarach obory
przez silosy, skrzynie, ściany itd.

4. Wentylatory

- z przemiennikiem częstotliwości
- Większa moc dzięki bezpośredniemu
napędowi
- Bez przekładni, brak kontroli oleju
- Jeszcze mniejsze zużycie prądu
- Aerodynamiczne łopatki śmigieł "Three
surface" (dla lepszej wydajności)
- Zintegrowany filtr przeciwzakłóceniowy
- Niedrogie sterowania:
- Załączanie ręczne
- Automatyka klimatyzacji do
bezstopniowej regulacji prędkości
obrotowej z czujnikiem temperatury

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 4

5. Roll Maty

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

8. Budki dla cieląt

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air

Nr
art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy

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. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

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

Artykuł

Opis

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

2. Bramy
3. Świetliki/lampy

Wyposażenie dodatkowe:
wentylatory sufitowe

Nr
art.

Wyposażenie dodatkowe:

Wentylatory Fresh Air Fan z silnikiem
magnetycznym wyposażone są w
zintegrowany filtr przeciwzakłóceniowy w
falowniku!
W przypadku stosowania bardzo
wrażliwej techniki w innych urządzeniach
w budynkach inwentarskich możliwa jest
konieczność zastosowania dodatkowych
filtrów przeciwzakłóceniowych.
Dodatkowe filtry należy zamawiać
osobno:
Filtr przeciwzakłóceniowy w obudowie
izolacyjnej
Typ: Europa
s2545

4. Wentylatory

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

ARNTJEN® Wentylator Fresh Air
Zestawy do zawieszenia

6. Poidła

s2531

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

s2532

9. Wygrodzenia

06913
06914
06915
08973

10. Mieszadła

Zestaw do zawieszenia na
krawędziakach:
Płyta podstawowa z ramieniem
mocowania rury prostokątnej, 2
kątowniki ze śrubami, podkładki i 1
Odwiedź naszą stronę internetową www.arntjen.com drążek gwintowy M12/1000 (A4)
i obejrzyj nasze filmy na YouTube, by dowiedzieć się łącznie z odciągiem linowym
Zestaw do zawieszenia na
więcej o działaniu i funkcjonowaniu wentylatorów dźwigarach stalowych:
sufitowych ARNTJEN®.
Płyta podstawowa z ramieniem
mocowania rury prostokątnej, 1
przeciwpłyta ze śrubami, podkładki i 2
drążki gwintowe M12/1000 (A4) łącznie
z odciągiem linowym
Rura prostokątna dla zestawu
zawieszanego
(obowiązkowo wymagana)
długość 1,00 m
długość 2,00 m
długość 3,00 m
długość 6,00 m

Tabela 1: Tanie i oszczędzające prąd
1 wentylator Fresh
Air Ø 7 m
załączanie ręczne

Koszty nabycia
4.811,10 €
4.484,50 €
cennik
Pobór mocy
1,2 KW
1,2 KW
Koszty stałe
ca. 625,00 €
ca. 583,00 €
Koszty energii na
0,28 €
0,28 €
godzinę 1
Koszty energii dla
414,00 €
414,00 €
1500 godzin
Koszty ogółem w
1.039,00 €
997,00 €
roku
1 Cena prądu 0,92 PLN/kWh (w Niemczech)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

6 wentylatorów
osiowych Ø1,27m
załączanie ręczne
4.834,70 €
6,6 KW
ca. 630,00 €
1,52 €
2.277,00 €
2.907,00 €

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 5

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

1 wentylator Fresh
Air Ø 7 m
automatyka
klimatyzacji

11. Pompy do gnojowicy

Stan na dzień 01.05.2018

1. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Ręczny

Automatyka (T)

s2535
08188

s2561
s2544

03050
08188

07990
07991
07992

Załączanie ręczne do 5 wentylatorów szt. s2534

Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2544
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2535
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Przewód sterowniczy ekranowany
kat. 7
Typ: America, przewód do transmisji
danych od układupołączeń do
wentylatora 1-2-3-…
Automatyka klimatyzacji (T)
szt.
Typ America z czujnikiem temperatury

Konserwacja: ograniczona do minimum (patrz
Wskazówka: Dla ochrony elektrycznej
instrukcje obsługi i konserwacji).
wszystkie wentylatory Fresh Air
ARNTJEN® muszą być
Niższe
zużycie
wentylatora
dzięki
silnikom
wyposażone w wyłączniki
magnetycznym i napędowi bez przekładni.
różnicowoprądowe (RCD) czułe
Gwarancja: Oprócz ustawowej gwarancji producent
na
prąd stały.
oferuje dodatkową gwarancję – w sumie 5 lat.

Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 6

3. Świetliki/lampy

s2535

ARNTJEN Wentylator
Fresh Air
Sterowanie typu America

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.

4. Wentylatory

s2544

5. Roll Maty

Wyłącznik główny w obudowie
szt.
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt.
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Przewód sterowniczy ekranowany m
kat. 7
Typ Europa, przewód do transmisji
danych od układu połączeń do
wentylatora 1-2-3-…
Automatyka klimatyzacji (T)
szt.
Typ Europa z czujnikiem temperatury
Wyłącznik główny w obudowie
szt.
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt.
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów Ø do 7 metrów
Przewód słabego prądu/danych
m
Typ Europa, ISTY 2x2x0,8 ekranowany
Przewód czujnika temperatury
Przewód sterowniczy ekranowany m
kat. 7
Typ Europa, przewód do transmisji
danych od układu połączeń do
wentylatora 1-2-3-…
Przewód prądowy 5x4 mm²
m
Typ Europa
Przewód prądowy 5x6 mm²
m
Typ Europa
Przewód prądowy 5x10 mm²
m
Typ Europa
®

6. Poidła

Sterowanie może być ręczne lub automatyczne dla
jednego lub kilku obszarów obory. Sterowanie
automatyczne steruje prędkością obrotową przy
pomocy czujników temperatury (T).

Załączanie ręczne do 5 wentylatorów szt. s2534

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

7. Czochradła

Sterowania typu Europa i America

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air
Sterowania typu Europa

8. Budki dla cieląt

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

Nr
art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy

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. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Automatyka (T)

Fresh Air
Sterowanie typ:
2 Airstream America

Załączanie ręczne (2 Airstream)
szt. s5838
do 5 wentylatorów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2544
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2535
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Przewód sterowniczy ekranowany kat. 7
m
Typ: America, przewód do transmisji danych
od układu połączeńdo wentylatora 1-2-3-…
Automatyka klimatyzacji (T) (2 Airstream) szt.
Typ America z czujnikiem temperatury

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

Sterowanie może być ręczne lub automatyczne dla
jednego obszaru obory. Sterowanie automatyczne
steruje prędkością obrotową przy pomocy czujników
temperatury (T).

Załączanie ręczne (2 Airstream)
szt. s5838
do 5 wentylatorów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2544
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2535
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Przewód sterowniczy ekranowany kat. 7 m 08188
Typ Europa, przewód do transmisji danych
od układu połączeń do wentylatora 1-2-3-…
Automatyka klimatyzacji (T) (2 Airstream) szt. s5839
Typ Europa z czujnikiem temperatury
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2544
izolowanej
16 A do 4 wentylatorów, Ø do 7 metrów
Wyłącznik główny w obudowie
szt. s2535
izolowanej
25 A do 7 wentylatorów Ø do 7 metrów
Przewód słabego prądu/danych
m 03050
Typ Europa, ISTY 2x2x0,8 ekranowany
Przewód czujnika temperatury
Przewód sterowniczy ekranowany kat. 7
m 08188
Typ Europa, przewód do transmisji danych
od układu połączeń do wentylatora 1-2-3-…
Przewód prądowy 5x4 mm²
m 07990
Typ Europa
Przewód prądowy 5x6 mm²
m 07991
Typ Europa
Przewód prądowy 5x10 mm²
m 07992
Typ Europa
ARNTJEN® Wentylator

6. Poidła

Sterowania typ: 2 Airstream

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air
Sterowania typ:
2 Airstream Europa

7. Czochradła

ARNTJEN® Wentylator
Fresh Air

Ręczny

Nr
art.

Opis

8. Budki dla cieląt

Artykuł

2. Bramy

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

9. Wygrodzenia

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

10. Mieszadła

Arntjen

Wielu rolników zdecydowało się już na wentylator
ARNTJEN®Fresh Air
– a Ty?
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 7

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Niskie zużycie energii, aerodynamiczne łopatki śmigieł, duża
wydajność, mniej napraw i konserwacji, mniej ptaków
i owadów w oborze = czysta pasza, świeże powietrze
w oborze, brak stresu cieplnego to większa produkcja mleka
i bezproblemowy rozród.

11. Pompy do gnojowicy

Wentylatory Fresh Air ARNTJEN® są jedyne w swoim rodPzaju:

1. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Nr
art.

m3/h:
mm:
KM/KW:
Volt/Hz:
A:
mm:
mm:
kg:

IE3

Typ E.S.-140 R/R FU (1,5 KM)
natężenie przepływu
Średnica wirnik
Silnik
Silnik
Silnik
Wysokość/Długość całk
Głębokość całkowita
Masa całkowita

m3/h:
mm:
KM/KW:
Volt/Hz:
A:
mm:
mm:
kg:

IE3

Model E.S./FU
Zastosowanie
przetwornicy
częstotliwości
pozwala
zaoszczędzić energię nawet do 60%. Arntjen oferuje
przetwornice częstotliwości optymalnie przystosowane do
użytku w oborach dla bydła. Szczególną zaletą urządzeń
jest prostota użytkowania i obsługi.
Każdy wentylator musi być wyposażony w wyłącznik ochronny
silnika!

Przykładowa konfiguracja:
4 wentylatory E.S.-140 R/R FU
4 samoczynne wyłączniki silnikowe MSS/4,0
1 automatyka CTG-150AV / FU
1 przetwornica częstotliwości Fcontrol FSDM 16 AM
Samoczynne wyłączniki silnikowe pozwalają na załączanie
i wyłączenie wentylatorów.

m3/h:
mm:
KM/KW:
Volt/Hz:
A:
mm:
mm:
kg:

Typ E.S.-80 R/R FU (0,5 KM)

natężenie przepływu
Średnica wirnik
Silnik
Silnik
Silnik
Wysokość/Długość całk
Głębokość całkowita
Masa całkowita

m3/h:
mm:
KM/KW:
Volt/Hz:
A:
mm:
mm:
kg:

3. Świetliki/lampy

08255

41306
1270
1,5/1,1
400/50
3,3
1380/1380
330
52

Typ E.S.-100 R/R FU (0,75 KM)

natężenie przepływu
Średnica wirnik
Silnik
Silnik
Silnik
Wysokość/Długość całk
Głębokość całkowita
Masa całkowita

08256

72411
1752
2,0/1,5
400/50
4,1
1930/1930
450
97

IE2

08254

18633
780
0,75/0,55
400/50
1,9
960/960
330
34

IE2

09332

15655
660
0,5/0,37
400/50
1,6
800/800
330
30

Akcesoria:
Samoczynny wyłącznik silnikowy MSS/2,5 1
1,6 – 2,5 A (dla każdego wentylatora 80/100)
Samoczynny wyłącznik silnikowy MSS/4,0 1

02300

Samoczynny wyłącznik silnikowy MSS/6,3 1

08142

2,5 – 4 A (dla każdego wentylatora 140)

4 – 6,3 A (dla każdego wentylatora 200)
Zestaw podwieszenia łańcucha dla
wentylatora cyrkulacji pow.
(2 łańcuchy à 2,30m z zamocowaniem)

02298

s2522

Dodatkowe części zamocowania do wyboru:

Łańcuch ocynkowany 5 mm
m
Śruba sześciokątna do drewna
szt.
8x80 nierdzewna
Podkładka 8,4 x 2,4 nierdzewna
szt.
Ogniwo złączne 6 mm nierdzewne
szt.
2 śruby sześciokątne 8 mm
kpl.
z nakrętkami i podkładkami nierdzewnymi dla
podwieszenia łańcuchowego wentylatora
cyrkulacji pow.

00314
00246
00869
03131
s2523

Samoczynne wyłączniki silnikowe należy przy montażu nastawić odpowiednio do
poboru prądu przez silnik!

1

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

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 8

4. Wentylatory

natężenie przepływu
Średnica wirnik
Silnik
Silnik
Silnik
Wysokość/Długość całk
Głębokość całkowita
Masa całkowita

5. Roll Maty

Typ E.S.-200 R/R FU (2,0 KM)

6. Poidła

Silnik trójfazowy
z korpusem, obustronną kratą, łopatą
wirnikową ze stali szlachetnej,
z dopuszczeniem CE
(urządzenie kompletnie zmontowane)

8. Budki dla cieląt

Bezstopniowe sterowanie dzięki automatyce FanControl i przetwornicy częstotliwości lub urządzeniu ET
10 bez przetwornicy częstotliwości.

Wentylatory model E.S./FU
napędzane paskiem klinowym

7. Czochradła

Wentylator model E.S./FU
do przetwornic częstotliwości

9. Wygrodzenia

Opis

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy

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. Kurtyna

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.

Regulacja może się odbywać
ręcznie lub za automatycznie

Przetwornica częstotliwości dla
wentylatorów cyrkulacji powietrza model
E.S./FU

Przetwornica częstotliwości dla 400V / 3 fazy

- z funkcją regulacji i wielofunkcyjnym ekranem LCD z
wyświetlaczem tekstu
- z zabudowanym filtrem sinusoidalnym o działaniu
wielobiegunowym
- wysoki współczynnik sprawności, także przy obciążeniu
częściowym, z zabudowanym filtrem sieciowym
- obojętny na wahania napięcia w sieci i co za tym idzie niewielkie zakłócenia sieci
- możliwa eksploatacja wentylatorów równolegle
- do instalacji wentylatorów i przetwornic częstotliwości
stosować wyłącznie przewody ekranowane!
- przy eksploatacja przetwornicy częstotliwości jest
dozwolona wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego
zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego
(bezzwłoczna instalacja w skrzynce bezpieczników)!
Przykład obliczenia modelu przetwornicy częstotliwości:
Prąd znamionowy wentylatora x ilość wentylatorów + 10%
np.: 4 wentylatory E.S.-140 R/R FU
= 4 x 3,3 A + 10% = 14,5 A = FSDM 16 AM

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

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 9

3. Świetliki
10. Mieszadła

Automatyka CTG-150AV / FU
+ czujnik temperatury

11. Pompy do gnojowicy

Fan-Control Typ M/FU
(regulator manualny)

Fan-Control typu M/FU
05509
(ręczny)
w obudowie ISO IP65 dla pomieszczeń
wilgotnych z włącznikiem/wyłącznikiem
i sterownikiem
s2562
Automatyka CTG-150AV / FU
Z czujnikiem temperatury,
reguluje prędkość obrotową
wentylatorów w zależności od
temperatury
Przełącznik obejścia S-D-25
09341
Ręczny wyłącznik główny z funkcją
obejścia
(dostępny dodatkowo)
Prąd znamionowy: max. 25 A
Przetwornica częstotliwości FSDM 8 AM 08257
Napięcie pracy:
400V / 3 fazy
Prąd znamionowy: max. 8 A
Regulacja:
5-stopniowa
Stopień ochrony:
IP 54
Przetwornica częstotliwości FSDM 16 AM 08975
Napięcie pracy:
400V / 3 fazy
Prąd znamionowy: max. 16 A
Regulacja:
5-stopniowa
Stopień ochrony:
IP 54
Przetwornica częstotliwości FSDM 22 AM 08976
Napięcie pracy:
400V / 3 fazy
Prąd znamionowy: max. 22 A
Regulacja:
5-stopniowa
Stopień ochrony:
IP 54

4. Wentylatory

dodatkowe, patrz poniżej!)

5. Roll Maty

do użytku z przetwornicą
częstotliwości (wyposażenie

6. Poidła

Fan-Control i automatyka
CTG-150AV / FU to
bezstopniowe sterowanie
wyposażone w przetwornicę
częstotliwości.

7. Czochradła

Automatyka Fan-Control
i przetwornica częstotliwości do
bezstopniowej regulacji
wentylatorów osiowych E.S./FU

Nr
art.

8. Budki dla cieląt

Opis

9. Wygrodzenia

Artykuł

2. Bramy

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

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

Arntjen

1. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

Artykuł

Nr
art.

Opis
Sterowanie
termostatyczne dla
wentylatorów Model E.S.

Arntjen

z pokrętłem, oddzielnym czujnikiem
temperatury, zintegrowanym
stycznikiem;
przeznaczone dla trójfazowych
regulatorów transfomatora
Przełącznik termostatyczny ET 10-8 A

03073

ze stycznikiem 400 V / 8 A
Przełącznik termostatyczny ET 10-15 A

03074

ze stycznikiem 400 V / 15 A
Przełącznik termostatyczny ET 10-24 A

2. Bramy

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

4. Wentylatory

Arntjen

03075

Wentylator sufitowy Ø 1,40 m
m3/h:
mm:
Watt:
Wolt:
Amper:

Poziom ciśnienia akustycznego (dB):

Wentylator na hale udojowe
Fan PV600
Wentylator sufitowy Ø 1,40 m

Regulator SEA transf.
6-stopniowy 3,15 A
dla maks. 6 wentylatorów

21250
1400
90
230
0,4
42

6. Poidła

Przepustowość
Średnica wirnika
Silnik
Silnik
Silnik

04062
7. Czochradła

Regulator ET 10:
Kiedy temperatura
w pomieszczeniu przekracza
ustawioną wartość, wentylator uruchamia się i
pracuje z mocą 100%(bez regulacji prędkości
obrotowej).

04061

Wentylator na hale
udojowe Fan PV600

5. Roll Maty

ze stycznikiem 400 V / 24 A

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

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

4. Wentylatory Strona 10

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

 Odpowiedni dla hal udojowych i małych
pomieszczeń
 Regulowany przez transformatory lub wyłącznik
światła
 Izolacja neoprenem (kauczukiem) IP55, ochrona
przed wilgotnym i zapylonym otoczeniem
 Ciężka żeliwna obudowa
 Śmigła aluminiowe
 Przyłącze prądowe 230 V, 90 W
 Wydajność: 21.250 m²/h
 Długość śmigieł 48 cm
(możliwość skrócenia do 15 cm)

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

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

W przypadku obydwóch mat stałe
obciążenie powierzchni oraz stabilność
formy zostały bardzo dobrze ocenione podczas badania DLG. Nie odnotowano żadnych odkształceń.
Również czopki znajdujące się na spodzie nie wykazują żadnego znaczącego zużycia.
Dobre samopoczucie krów przyniesie Państwu istotne korzyści, a właściwa inwestycja w komfort krów
szybko się zwróci.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

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

5. Roll-Mat Strona 0

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia

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

10. Mieszadła

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

11. Pompy do gnojowicy

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

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

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

3. Świetliki/Lampy

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Roll – Mat HR20

Test ogólny

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

Bydło
(płeć żeńska)

Odkształcalność/Elastyczność
Stałe obciążenie bieżnika

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

s2049
s2085

03285

Wiertło / do żelbetu SDS plus
8 x 160 mm (1 szt./100 zamoc.)
Wiertło HSS 8,4 x 117 mm
( 1 szt. na 100 zamoc.)

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

8. Budki dla cieląt

m²
m

04646
─

m²
m

s2080
─

Dla uszczelnienia od przodu i na krawędziach przecięcia
listwy uszczelniające
HR20/25 Szer. 1,5 cm , wys. 2,5 cm
m
HR33 Szer. 2,5 cm , wys. 2,5 cm
m
Zestaw do mocowania w komplecie:
1 kołek rozprężny z łbem płaskim ze stali nierdz.,
1 podkładka ze stali nierdzewnej,
( 3 zest. na mb )
1 zest.
100 zest.
1szt.
10 szt.
1 szt.
10 szt.

03019
05239

s2021
s2045
02451
s2046
05207
s2084

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

5. Roll-Mat Strona 1

4. Wentylatory

s2050

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

5. Roll Maty

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

03016
05209

9. Wygrodzenia

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

m²
m²

6. Poidła

Zawsze czysta – zawsze miękka

7. Czochradła

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

3. Świetliki/Lampy

Do obór wolnostanowiskowych – boksowych

10. Mieszadła

Komfortowa mata
na legowiska
Roll-Mat HR20

Bydło
(płeć żeńska)

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Artykuł

Nr art.

Opis

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Dane Arntjen-Euro-Soft-Bed

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

s2108
s2109
s2110
s2111
s2112

s2113
s2114
s2115
s2116
s2117
s2140

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

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

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

5. Roll-Mat Strona 2

6. Poidła

5. Roll Maty

s2103
s2104
s2105
s2106
s2107

7. Czochradła

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

s2098
s2099
s2100
s2101
s2102

8. Budki dla cieląt

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

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

4. Wentylatory

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

9. Wygrodzenia

Z szyną Alu Gumat (stabilną szyną
mocującą i uszczelniającą)

3. Świetliki/Lampy

1. Mocowanie przy pomocy śrub
i kołków rozporowych

10. Mieszadła

Arntjen-Euro-Soft-Bed

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

Dane Arntjen-Euro-Soft-Bed

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

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

5. Roll Maty

s2147
s2148
s2149
s2150
s2151

s2152
s2153
s2154
s2155
s2156

s2157
s2158
s2159
s2160
s2161
s2162

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

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

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

5. Roll-Mat Strona 3

6. Poidła

s2142
s2143
s2144
s2145
s2146

7. Czochradła

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

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

4. Wentylatory

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

8. Budki dla cieląt

Z szyną Alu Gumat (stabilną szyną
mocującą i uszczelniającą)

3. Świetliki/Lampy

2. Mocowanie przy pomocy kotew
śrubowych

9. Wygrodzenia

Arntjen-Euro-Soft-Bed

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1. Curtain

Polska
Sp. z o.o.

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

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

. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

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

2. Bramy-Rolety

Arntjen

___________

WYMIARY
Grubość
ca. 7cm

Szerokość

Długość

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

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

180 cm

WYMIARY
Grubość
Ca. 6 cm

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

Szerokość

Długość

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

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

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

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

5. Roll-Mat Strona 4

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

11. Pompy do gnojowicy

WELA
WELA Puzzle
WELA LongLine

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

Grubość

12. Produkty specjalne

WYMIARY

10. Mieszadła

WELA

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

WINGFLEX

7. Czochradła

KEW Plus LongLine
Zawiera:
KEW LongLine (pokrycie)

6. Poidła

5. Roll Maty

KEW Plus LongLine

1. Curtain

Polska

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

Sp. z o.o.

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

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

2. Bramy-Rolety

Arntjen

______________________________________________________________________________________________________________________________

WYMIARY

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

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

KIM

GRUBOŚĆ
ca. 3 cm

KIM Puzzle

ca. 3 cm

KIM LongLine

ca. 3 cm

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

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

__________________________________________________________________________

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

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

5. Roll-Mat Strona 5

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

7. Czochradła
11. Pompy do gnojowicy

WYMIARY
GRUBOŚĆ
24 mm

10. Mieszadła

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

8. Budki dla cieląt

_______________________________________________________________________________________________________________________________

profiKURA-P und KURA-P

9. Wygrodzenia

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

12. Produkty specjalne

WYMIARY

6. Poidła

5. Roll Maty

KIM

. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

KKM

Artykuł

Nr art.

Opis

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

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

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

3. Świetliki/Lampy

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

4. Wentylatory

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

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

5. Roll Maty

Arntjen

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia



10. Mieszadła



11. Pompy do gnojowicy



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

5. Roll-Mat Strona 6

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

12. Produkty specjalne



6. Poidła

Miękkie i izolujące ciepło legowisko
dopasowuje się do ciała krowy.

Picie wody jak w naturze
Kiedy krowa podchodzi do poidła, natychmiast zanurza pysk
w wodzie i pije dużymi łykami. To instynktowne zachowanie, tak
samo by się zachowywała w naturalnych warunkach.
Głowa
zwierzęcia
powinna
być
wysunięta
lekko
do przodu –osiąga się to tylko wtedy, gdy krawędź koryta nie
wystaje więcej niż 80 cm nad powierzchnię stanowiska.
W mniejszej misce poidła z zaworem, napływająca woda
wytryskuje i krowa niepotrzebnie musi połykać powietrze.
Aby temu zapobiec, krowa powinna pić ze stojącego zbiornika
wody, znajdującego się w odpowiedniej odległości od zaworu.
Wymagana głębokość wody wynosi minimum 15 cm,
czego celem jest nie tylko udostępnienie niezbędnej ilości wody,
ale też niedopuszczenie do tego, aby krowa wraz z wodą piła
brud, który w ciągu dnia gromadzi się na dnie koryta. Dla
zachowania odpowiednich warunków wszystkie poidła powinny
być codziennie czyszczone.

było osiągnięcie dopływu przynajmniej 50 l/min.

Koryto o długości 2 m umożliwia jednoczesne pojenie wielu krów,
co odpowiada naturalnemu zachowaniu zwierząt stadnych.
Krowy nie powinny jednak wypijać z koryta całej wody.
W tym celu wymagany jest duży zawór pływakowy, o przekroju
1 do 1½ cala oraz ciśnienie wody 3 - 5 barów, tak aby możliwe

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

6. Poidła Strona 0

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

3. Świetliki/Lampy
12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Popularna norma dla obliczenia ilości i wielkości koryt w oborze wynosi 8 - 10 cm długości koryta na krowę.
Jednakże sama ilość to za mało. Dzięki celowemu rozmieszczeniu i właściwemu podziałowi stanowisk można
również w znacznym stopniu zwiększyć ich dostępność. Krowy już ze swojej natury są zwierzętami wygodnymi.
Dlatego droga do poidła dla każdej krowy nie powinna być dłuższa niż 15 m.

4. Wentylatory

Krowa mleczna, podobnie jak wszystkie inne zwierzęta, do produkcji mleka potrzebuje paszy i wody.
Mimo, iż woda jest jednoznacznie tańszym surowcem, jest równie ważna, ponieważ mleko zawiera aż 87% wody!
Do produkcji 1l mleka krowy potrzebują około 3l wody, a latem nawet 4l. Oznacza to,
że na jedną krowę przypada od 80 do 170 litrów wody dziennie. Ograniczenie dostępu do wody obniża
mleczność krów!

5. Roll Maty

Najkorzystniejszy sposób pojenia krów – nieograniczony dostęp do czystej wody!

6. Poidła

Poidła Arntjen

7. Czochradła

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

8. Budki dla cieląt

Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-442 85
Faks: +48 (0 prefiks) 61-

9. Wygrodzenia

Arntjen

1. Kurtyna

Polska
Sp. z o.o.

- Zabezpieczenia przed mrozem:
- Pływak 1" pod wodą
- Czujnik US: ochrona przed mrozem przez płynącą
wodę (do około -30° C zależnie od stanowiska)
- Przewód przelotowy / grzejny 1"
- Elektryczne ogrzewanie dodatkowe: ochrona do około
- 20°C

Zawory pływaka nadają się do wody z sieci publicznej lub wody domowej
niezbyt agresywnej i zawierającej żelazo.

Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan. 01.10.22

s4021
s4022
s4023
s4024

s6059
s6060

s4025
s4026
s4027
s0392
s0101
05474

osprzętem, montowane pod poidłem (wymagane
transformatory - patrz strona 6.6)
Dla poidła 2016W/S-SH
05356
Długość zewnętrzna 112 / M6060/180W,24V
"
"
"
212 / M6061/180W,24V
05357
"
"
" 312 u. 412 / M6062/360W,24V
05358

Wspornik dla dodatkowego ogrzewania
Taśma uszczelniająca teflonowa dla ok.30
zwojów gwintu.
Zawór zwrotny 1"
(wymagany przy przyłączeniu sieci)
Komplet węży dla modelu 2016W/S
Przyłącze 1": Końcówki węży, opaski i wąż
1,50 m na ciśnienie do 10 bar
Reduktor ciśnienia, mosiądz chromowany,
- Ciśnienie przednie do 15 bar
- Ciśnienie tylne 0,5-4 bar
włącznie z manometrem 0-10 bar
Przyłącze ¾"
Przyłącze 1"

6. Poidła Strona 1

s4028
03785
03599
s0393

s0203
s0204

Dalszy rozwój, zmiany
konstrukcyjne i cenowe zastrzeżone.

5. Roll Maty
6. Poidła

s4017
s4018
s4019
s4020

7. Czochradła

Poidło 2016W/S
Z pływakiem 1", przyłącze dla czujnika
ochrony przed mrozem i obudowa pływaka
plus 8 cm (stal nierdzewna)
Długość zewnętrzna około:
112 cm
212 cm
312 cm
412 cm
Poidło 2016W/SH z przewodem przelotowym
/ grzejnym (wspawanym)
(Wymagane urządzenia grzejne strona 6.5)
Z pływakiem 1", przyłącze dla czujnika
ochrony przed mrozem i obudowa pływaka
plus 8 cm (stal nierdzewna)
Długość zewnętrzna około:
112 cm
212 cm
312 cm
412 cm
Przyłącze wody od góry, przez obudowę
pływaka, rurę 1“ i nakrywkę zamykającą 1“, z
gwintem wewnętrznym
dla poideł typu S
dla poideł typu SH
Zestaw montażowy, w którego skład
wchodzą:
Pręty gwintowane M12 (stal nierdzewna),
nakrętki i podkładki (stal nierdzewna)
dla poidła 112 cm i 212 cm
dla poidła 312 cm
dla poidła 412 cm
Automatyczny czujnik mrozu
jednostka US z osprzętem
Kolanko rurowe wypływowe 1" 90º
z tulejką,
Mosiężny zawór kulkowy 1" I/A
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe z

4. Wentylatory

- Spód wanny zagięty pod kątem 45°
- pływak 1"
- przyłącze przelewowe 1"
- korek gumowy, Ø150 mm
Wyposażenie dodatkowe:
- Przewód przelotowy / grzejny 1" wspawany.
- Inne akcesoria patrz poniżej

8. Budki dla cieląt

- Długość 1,12 / 2,12 / 3,12 / 4,12 metra
- Zasilanie z dołu lub z góry
- Stabilne mocowanie ścienne:
test obciążenia ponad 1000 kg dla poidła 2,12 metra
- Zabezpieczenie przed rozpryskiem na ścianę
- Obudowa pływaka z szybką blokadą / odblokowaniem
- Duży otwór odpływowy Ø 150 mm z króćcem rurowym
- Zamknięcie korkiem gumowym:
zabezpieczony przed wyciągnięciem przez zwierzęta
- Fazowane krawędzie:
minimalne niebezpieczeństwo obrażeń
- Brak krawędzi brudnych – łatwe czyszczenie

3. Świetliki/lampy

Arntjen Poidło
do montażu ściennego
Modele 2016W/S - SH

9. Wygrodzenia

Arntjen Poidło
do montażu ściennego
Model 2016 stal nierdzewna

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące

Nr
art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy

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

Sp. z o.o.

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

4 warianty ochrony przed mrozem:
- zawór pływakowy 1" podwodny
- czujnik mrozu US: ochrona
przed mrozem poprzez przepływ
wody (do ok. - 30°C w zależności
od lokalizacji)
- przewód przepływowo - grzejny 1"
- Elektryczne ogrzewanie dodatkowe:
ochrona do około - 20°C

Zawory pływakowe są przystosowane do wody
z sieci publicznej lub wody z własnych ujęć
domowych, która nie wykazuje nadmiernych
właściwości korodujących, ani nie zawiera zbyt
dużej ilości żelaza.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

6. Poidła Strona 2

3. Świetliki/Lampy

s6059
s6060
s0249
06023

5. Roll Maty

4. Wentylatory

s0389
s4032
s4033

6. Poidła

s0386
s4030
s4031

7. Czochradła

- do montażu ściennego
- dno wanny pod kątem 45°
- pływak 1"
- przyłącze przelewowe 1"
- gumowy korek do poidła, Ø 150 mm
Wyposażenie dodatkowe:
- rury stojakowe ze stopą
- przewód przepływowo - grzejny 1" (przyspawany)
- inny osprzęt
Poidło korytowe 2011/S:
pływak 1", przyłącze czujnika mrozu,
osłona pływaka plus 8 cm (ze stali nierdz.)
Długość zewn. ok.:
112 cm
212 cm
312 cm
Poidło korytowe 2011/SH:
przewód przepływowy / grzejny (przyspawany),
(niezbędne przyrządy grzejne – strona 6.5),
pływak 1", przyłącze czujnika mrozu,
osłona pływaka plus 8 cm
Długość zewn. ok.:
112 cm
212 cm
312 cm
Przyłącze wody od góry, przez obudowę pływaka,
rurę 1“ i nakrywkę zamykającą 1“, z gwintem
wewnętrznym
do poideł typu S
do poideł typu SH
Zestaw rurek stojakowych ze stopą
ocynk. (4 szt.) ze śrubami (ze stali nierdz.)
Śruba T-kotwicowa nierdzewna, z nakrętką Ø12
mm (do mocowania w betonie)
Automatyczny czujnik mrozu
jednostka US z osprzętem
Kolanko rury odpływowej 1" 90º z tulejką,
nakrętką 1" i podkładką uszczelniającą 1"
Mosiężny zawór kulowy 1" I/A
Dodatkowa grzałka elektryczna
z osprzętem, montowana pod poidłem korytowym
(niezbędne transformatory, patrz strona 6.6)
dla poidła korytowego 2011/S-SH
Długość zewn. ok. 112 /M6060/180W, 24V
" " "
"
212 /M6061/180W, 24V
" " "
"
312 /M6062/360W, 24V
Mocowanie grzałki
Taśma teflonowa uszczelniająca
dla ok. 30 zwojów gwintu
Zawór zwrotny 1"
2 x gwint wewnętrzny
(zakres stosowania: 1 x na zasilaniu*,
1x na przewodzie obiegowym)
* wymagany przy podłącz. sieciowym
Komplet węży dla modelu 2011/S
Przyłącze 1": końcówki węża, opaski zaciskowe
i 1,50 m węża na ciśnienie robocze do 10 barów
Reduktor ciśnienia
mosiądz chrom., 2 x gwint wewn. wg P-OT58
UNI,18/8A/5/304, (obudowa z tw. szt.)
- ciśnienie na wejściu do 15 barów
- ciśnienie na wyjściu 0,5 - 4 barów
w tym manometr 0 - 10 bar
Przyłącze ¾"
Przyłącze 1"

s0392
s0101
05474

05356
05357
05358
s4028
03785

8. Budki dla cieląt

- poidło korytowe ze stali nierdzewnej
- wygięta blacha na krawędziach
na zewnątrz (nie gromadzi się brud);
łatwe czyszczenie
- regulowany poziom wody
- przyłącze pływaka 1" (od dołu)
- duży otwór odpływowy, Ø 150 mm
z króćcem
- gumowy korek do poidła (zabezpieczony
przed wyciągnięciem przez zwierzęta)
- przyłącze przelewowe
- osłona pływaka z funkcją szybkiego
blokowania / odblokowywania

Szybkoodpływowe poidło korytowe
Arntjen Model 2011/S - SH

9. Wygrodzenia

Szybkoodpływowe poidło
korytowe Arntjen
Model 2011 ze stali nierdz.

Nr
art.

03599

s0393

s0203
s0204

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

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Artykuł

Nr
art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Poidło korytowe Arntjen
Komfort Model 2003/K
- wykonane z blachy stalowej nierdz.
- przechylne
- dno wanny pod kątem 45°

Poidło korytowe 2003/K

ze sztangą do przechylania i 2 zawleczki
wym. zewn.: ca. 120 cm, wanna: 100 cm
ca. 220 cm, wanna: 200 cm

1 zestaw konsoli przyściennych

s4034
s0235
s0205

ocynk. z wieczkiem ochronnym

1 zestaw konsoli podłogowych

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

s0206

4. Wentylatory

Arntjen

ocynk. z wieczkiem ochronnym

Zawór pływakowy 1" mosiądz

Przyłącze górne
Przyłącze dolne
Zawór pływakowy 1" mosiądz

s0231
s5354

Przyłącze górne
Przyłącze dolne
Zestaw elementów hydraulicznych dla
modelu 2003/K: (zestaw)

s0233
s5353
s0202

Kolanko odpływowe 1" 90º

s0101

Zestaw do montażu konsoli
przyściennych; w tym :

s0114

z zaciskiem, nakrętką 1" i podkładką
uszczelniającą 1"

2 sztangi nagwintowane 12 mm / 1 m
12 nakrętek M12
12 podkładek M12

Zestaw do montażu konsoli podł.
do betonu (8 śrub kotw. 12 x 113 mm):

Zawór pływakowy 1", w tym piłka i sztanga

Śruba kotwic. 12 x 113 mm
Śruba kotwic. 12 x 113 mm

Zawory pływakowe są przystosowane do wody z sieci
publicznej lub wody z własnych ujęć domowych,
która nie wykazuje nadmiernych właściwości
korodujących ani nie zawiera zbyt dużej ilości żelaza.

Śruba T-kotwicowa nierdz z nakrętką
Ø 16mm

szt.
opak. 25 szt.

Zestaw do montażu konsoli podł.
do rusztów (2 śruby T-kotwicowe):

Grzałka dodatkowa 80 W, 24V
Mocowanie grzałki

s0115
00515
s0670
s0116
00526
03607
s4028

Odpowiednie transformatory (Patrz strona 6.6)

Mocowanie dodatkowej
grzałki elektrycznej
(ze stali nierdzewnej)
przy późniejszym montażu.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

6. Poidła Strona 3

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

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

Osprzęt poideł:

9. Wygrodzenia

przyłącze 1": mufa, kolanko 90°, zaciski
do węża oraz 1,50 m węża dla ciśnienia
roboczego do 10 bar

10. Mieszadła

Automatyczny system
mrozoodporny
( US - system do ok. – 30°C )
z zaworem pływakowym
1" mosiądz

11. Pompy do gnojowicy

Zawór
pływakowo – kulowy,
1" mosiądz

6. Poidła

ok. 9.000 I/h, ciśnienie 3 - 5 bar
z automatycznym systemem
mrozoodpornym (US - system do – 30°C) i
złączki mosiężne / stal nierdzewna, przyłącze
1" gwint zewn.;
w tym podwyższona obudowa
pływaka z blachy nierdzewnej

12. Produkty specjalne

Poidło z konsolami podłogowymi

5. Roll Maty

ok. 9.000 I/h, ciśnienie 3 - 5 bar
złączki mosiężne / stal nierdzewna, przyłącze
1" gwint zewn.;
w tym płaska obudowa pływaka
z blachy nierdzewnej

Sp. z o.o.
Email: polska@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Watermaster 96/90

Poidła Watermatic dwuściankowe,
izolowane, z zaworem pływakowym,
wężem doprowadzającym, zatyczką
odpływu i taśmą uszczelniającą
Pływak: 60 – 75 l/min. przy 3,5 bar
Watermatic 300 dla 30 - 40 krów
dł. 0,91 m x szer. 0,55 m x wys. 0,66 m
Pojemność: 31 l
Watermatic 1501 dla 10 - 15 krów
dł. 0,85 m x szer. 0,36 m x wys. 0,46 m
Pojemność: 16 l
Do obór reprodukcyjnych i porodówek.
Watermatic 1001 dla 5 - 10 krów
dł. 0,62 m x szer. 0,36 m x wys. 0,46 m
Pojemność: 11 l
Do obór reprodukcyjnych i porodówek.

Watermatic
300/150

Watermatic 100

OmniFount 3/2

OmniFount 1
Ochrona przed mrozem:
(w zależności od eksploatacji / przepływu):
Watermaster / Watermatic bez ogrzewania
- 3° do - 7°C, po ~ 6 godz. na zewnątrz powstaje lód
Watermaster / Watermatic z ogrzewaniem
- 7° do - 10°C, nie zamarza, obrzeże lodowe na zewnątrz
- 30°C, 60 cm od grzałki - wolne od lodu
OmniFount 3 (zawsze z ogrzewaniem)
- 30°C, lód nie powstaje, serwis nie jest konieczny

Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

Poidła OmniFount 240 V
dwuściankowe, izolowane, wewn. ścianka
ze stali szlachetnej, z ogrzewaniem
(Kontrolowane elementy grzejne
sterowane termostatem i kabel grzejny),
zaworem pływakowym, wężem
doprowadzającym, zatyczką odpływu i
taśmą uszczelniającą
Pływak: 60 – 75 l/min. przy 3,5 bar
OmniFount 3 / 240 V dla 30 - 40 krów
650 W; Pojemność: 38 l
dł. 0,80 m x szer. 0,56 m x wys. 0,66 m
OmniFount 2 / 240 V1 dla 10 - 15 krów
450 W; Pojemność: 8 l
dł. 0,72 m x szer. 0,37 m x wys. 0,46 m
Do obór reprodukcyjnych i porodówek.
OmniFount 1 / 240 V1 dla 5 - 10 krów
250 W; Pojemność: 6 l
dł. 0,51 m x szer. 0,37 m x wys. 0,46 m
Do obór reprodukcyjnych i porodówek.
1UWAGA – dłuższy termin dostawy.

6. Poidła Strona 4

4. Wentylatory
5. Roll Maty

05892

06046

6. Poidła

05893

7. Czochradła

Watermaster 600

05397

05398

05894

05895
9. Wygrodzenia

Watermaster 1200

05396

10. Mieszadła

Dwuściankowe, izolowane poidła korytowe z wysokiej
jakości polietylenu dla krów dojnych, bydła opasowego
oraz cieląt.
Zakres stosowania:
Obszary narażone na bardzo niskie temperatury,
w oborach i na zewnątrz.
Gwarancja na poidła z polietylenu: 5 lat pełnej gwarancji,
kolejne 5 lat – gwarancja zmniejszana corocznie o 20%.

Poidła Watermaster dwuściankowe,
izolowane, z zaworem pływakowym,
wężem doprowadzającym, zatyczką
odpływu i taśmą uszczelniającą
Pływak: 60 – 75 l/min. przy 3,5 bar
Watermaster 1200 dla 50 - 60 krów
1 strona zamykana, większy przepływ
po otwartej stronie zapewnia jeszcze
lepszą ochronę przed mrozem,
dł. 3,66 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m
Pojemność: 227 l
Watermaster 600 dla 25 - 30 krów
dł. 1,83 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m
Pojemność: 106 l
Watermaster 961 dla 40 - 50 krów
dł. 2,44 m x szer. 0,84 m x wys. 0,56 m
Pojemność: 284 l
Specjalnie do niskiego ciśnienia wody,
zawór czerwony
Watermaster 901 dla 35 - 40 krów
dł. 2,29 m x szer. 0,84 m x wys. 0,56 m
Pojemność: 114 l
Watermaster 541
dł. 1,37 m x szer. 0,84 m x wys. 0,56 m
Pojemność: 68 l

3. Świetliki/Lampy

Poidła korytowe ISO

Poidło korytowe ISO

Zalecane wymiary, wskazówki techniczne niewiążące.

Nr art.

8. Budki dla cieląt

Opis

05399

05896

11. Pompy do gnojowicy

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

05897

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

1. Kurtyna

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.

Nr art.

Opis

Poidła z tworzywa sztucznego
Dwuściankowe, izolowane poidła korytowe z wysokiej
jakości polietylenu dla krów dojnych, bydła
opasowego oraz cieląt.
Zakres zastosowania: obszary narażone na bardzo
niskie temperatury, w oborach i na zewnątrz.
Gwarancja dla poidła z polietylenu: 5 lat pełnej
gwarancji, kolejne 5 lat – gwarancja zmniejszana
(corocznie o 20%)
Gwarancja dla wewn. ścianki ze stali nierdzewnej:
Pełna gwarancja 10 lat

Poidła korytowe ISO

CattleMaster 240 V
Dwuściankowe izolowane
z wewn. ścianką ze stali nierdzewnej
i z ogrzewaniem (sterowane termostatem
elementy grzejne umieszczone pod korytem ze
stali nierdzewnej oraz kabel grzejny do zaworu
pływakowego i węża doprowadzającego)
wraz z zaworem pływakowym, wężem
doprowadzającym, zatyczką odpływu, taśmą
uszczelniającą
Pływak: 60 - 75 l/min. przy 3,5 bar
CattleMaster 1440 / 240 V1
948 W, pojemność: 227 l
dł. 3,70 m x szer. 0,60 m x wys. 0,41 m
CattleMaster 840 / 240 V1
948 W, pojemność: 132 l
dł. 2,18 m x szer. 0,60 m x wys. 0,41 m
CattleMaster 480 / 240 V1
648 W, pojemność: 76 l
dł. 1,30 m x szer. 0,60 m x wys. 0,41 m

1)

3. Świetliki/lampy

Poidła korytowe ISO

08222

4. Wentylatory

Artykuł

2. Bramy

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

08223
08224

5. Roll Maty

Arntjen

Dostawa Ex Works, UWAGA - dłuższy termin dostawy.

Pływak do 2019 r.

Pływak od 2020 r.

05404

Pływak (kulka, ramię, osłona zaworu) ¾",
z tw. Sztucznego (Model od 2020 r.)

09353

Zawór czerwony
dla ciśnienia wody o wartości 2,7 - 4,1 bara,
Wydajność: 75 l/ min. przy 3,5 bara
Zawór zielony
dla ciśnienia wody o wartości 4,1 – 5,7 bara,
Wydajność: 60 l/min. przy 3,5 bara
Osprzęt do Watermaster i Watermatic

05405

Ogrzewanie zanurzeniowe 240V / 500W
termostat sterowany, w tym kabel i wtyczka
do obudowy pływaka

08047

Kabel grzejny 240V/30W
termostat sterowany, długość 1,80 m
Ścianka działowa kolanko z nyplem podwójnym

05401

Zatyczka odpływu 3”

05454
09433

Zatyczka odpływu z silikonu 2”
(w obudowie pływaka)
do Watermaster 600, 54D, 96
Do modeli OmniFount / CattleMaster
Zatyczka odpływu do OmniFount

2,7 - 4,1 bar
(wyposażenie
dodatkowe)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

Pręt grzejny 300W / 240V
Przewód grzejny 48W / 240V
Mocowanie zaworu

05451

Termostat

05452

4,1 - 5,7 bar
(wyposażenie
podstawowe)

6. Poidła Strona 5

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

05453

05448
08225
05449
05450

Zatyczka odpływu do CattleMaster

Zawór z wkładem

05406

9. Wygrodzenia

Rury termiczne

Pływak (kulka, ramię, osłona zaworu) ¾",
z tw. Sztucznego (Model do 2019 r.)

05403

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

10. Mieszadła

Kabel grzejny

05402

11. Pompy do gnojowicy

Ogrzewanie zanurzeniowe

Rura termiczna 1,2 m górna
doprowadzenie od dołu przez strefę zamarzania,
zewn. 30 cm, wewn. 20 cm
Rura termiczna 0,6 m przedłużenie
doprowadzenie od dołu przez strefę zamarzania,
zewn. 30 cm, wewn. 20 cm

12. Produkty specjalne

CattleMaster

6. Poidła

Osprzęt do wszystkich modeli:

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

Nr art.

Model 600

Dwupływakowe poidło
korytowe
Model 620

02728

Pływakowe poidło korytowe model 600
ze stali szlachetnej, z zaworem pływakowym
dla 50 l/min. Zasilanie wody do 5 bar,
przystosowane do montażu ściennego
i rurowego, z podłączeniem przelotowym
z prawej i lewej strony R ¾", z dużym odpływem

03605

Dwupływakowe poidło korytowe model 620
ze stali szlachetnej, z zaworem pływakowym
dla 50 l/min. Zasilanie wody do 5 bar,
z konsolami do montażu ściennego,
z podłączeniem przelotowym R ¾",
z 2 dużymi odpływami
Dodatkowe ogrzewanie 80 W, 24 V
dla modelu 600 i 620,
wymagane po 1 szt.
Przewód grzejny przeciwmroźny 2 m, 20 W,
24 V do ogrzewania przewodu spustowego
(rura stalowa)

03606

Transformator pojedynczy 230 V / 24 V / 100 W

02730

Transformator podwójny

230 V / 24 V / 200 W

Transformator zbiorczy

230 V / 24 V / 400 W

02731
03608

Ochrona przed mrozem – termostat,
model 389 do automatycznego włączania
i wyłączania transformatorów
maks. do 16 A / 230 V
Ochrona
przed mrozem –
przewód grzejny

Ochrona
przed mrozem
– termostat

Urządzenie podgrzewające
3000 W / 230 V model 303

03607

03604

04641

02725

Model 303

Urządzenie
podgrzewające
Model 311

Urządzenie
podgrzewające

9. Wygrodzenia

regulacja termostatem, zapobieganie zamarzaniu
wody w izolowanych przewodach obiegowych
o maks. długości 150 m (1/2" lub 3/4"),
z pompą obiegową (230 V / 100 W), podłączenia
przygotowane do montażu na płycie podstawowej,
zawór nadciśnieniowy,
zawór odpowietrzający i zwrotny, zawór klapy
zwrotny (wymaga zainstalowania wyłącznika
ochronnego 30mA)

Urządzenie
podgrzewające

Urządzenie podgrzewające
3000 W / 400 V model 311

05291

Urządzenie podgrzewające
6000 W / 400 V model 312

04642

z jednostką regulującą temperaturę powrotną
do zapobiegania zamarzaniu wody
w izolowanych przewodach obiegowych
o maks. dł. 250 m (3/4" lub 1"), wysokowydajna
pompa obiegowa (230 V / 400 W), podłączenia
przygotowane do montażu na płycie podstawowej,
zawór nadciśnieniowy, zawór odpowietrzający i
zwrotny, zawór klapy zwrotny (wymaga
zainstalowania 2 wyłączników ochronnych 30mA)

(patrz model 311),
z 2 prętami grzejnymi 3000 W do przewodów
obiegowych o maks. długości 350 m

Model 312

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

6. Poidła Strona 6

4. Wentylatory

03604

10. Mieszadła

Transformatory

02729

Szt.

5. Roll Maty

Pływakowe poidło

Korytowe poidło zaworowe model 500
Mocowane do ściany lub rur, napływ wody
do 30 l/min., przyłącze prawe ze śrubami R 3/4",
wszystkie części ze stali szlachetnej lub mosiądzu
Grzałka dodatkowa 80 W, 24 V dla modelu 500
Przewód grzejny przeciwmroźny 2 m, 20 W,
24 V do ogrzewania przewodu spustowego
(rura stalowa)

6. Poidła

Model 500

Poidła miskowe i osprzęt

7. Czochradła

Korytowe poidło
zaworowe

8. Budki dla cieląt

Opis

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

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Poidła miskowe i osprzęt

Poidło miskowe model 115
Z dużą emaliowaną miską i regulacją napływu
wody, przyłącze R1/2" od góry i od dołu

02723

Obejma podwójna dla R1 ¼" – 2"

02724

zawór rurowy ze stali nierdzewnej ¾"
Kabłąk mocujący dla R 11/2" – 2"
wymagane 2 szt.

Poidło miskowe
Model 43A

03414
05610
03415

Poidło miskowe Model 41 A podgrzewane,
powłoka żeliwna, wewnątrz emaliowane,
podłączenie R ½" od dołu,
moc grzejna 80 W, 24 V

04634

Poidło miskowe Model 43 A podgrzewane,
z zaworem pływakowym,
powłoka żeliwna, wewnątrz emaliowane,
podłączenie R ½" od dołu,
moc grzejna 80 W, 24 V

04635

Rury cieplne, grubościenne, izolowane,
do montażu podłogowego dla modeli 41 A, 43 A
Rury cieplne

Poidło miskowe
Model 46

Ochrona
przed mrozem –
przewód grzejny

Transformatory

Ochrona przed mrozem
– termostat
Model 389

Wysokość wbudowania 400 mm mod. 344
Wysokość wbudowania 600 mm mod. 346

04636

Wysokość wbudowania 800 mm mod. 345
(dodatkowo 300 mm na zabetonowanie)

04638

Poidło miskowe Model 46 podgrzewane,
mocowanie na ścianie lub rurze, zawór rury,
zewnętrzna regulacja napływu wody,
powłoka żeliwna, emaliowana, przyłącze R ½"
od góry i od dołu, moc grzejna 80 W, 24 V.

04639

Uchwyt montażowy do rur 2" - 3",
wymagane 2 uchwyty
Przewód grzejny do ochrony przed mrozem,
2 m, 20 W, 24 V, do ogrzewania rury stalowej

04640

Transformator 230 V / 24 V / 100 W
dla 1 poidła miskowego

02730

Transformator 230 V / 24 V / 200 W
dla 2 poideł miskowych

02731

Transformator 230 V / 24 V / 400 W
dla 4 poideł miskowych

03608

Ochrona przed mrozem – termostat,
model 389 do automatycznego włączania
i wyłączania transformatorów,
maks. do 16 A / 230 V

04641

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

04637

03604

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

6. Poidła Strona 7

6. Poidła

Poidło miskowe
Model 41A

7. Czochradła

Poidło ze stali nierdzewnej model 1200
Z mosiężnym kolankiem przyłączeniowym,
łączenie z góry i z dołu,
mosiężny zawór rurowy ½"

03609

8. Budki dla cieląt

Poidło ze stali nierdz.
Model 1200

02732

9. Wygrodzenia

Poidło miskowe
Model 115

Poidło miskowe model 370
do pojenia cieląt, owiec; lekko pracujący zawór
rurowy, z regulacją napływu wody, można
stosować jako poidło narożne, przyłącze R ½"
od góry, miska z żeliwa,
w całości emaliowana
Uchwyt mocujący dla R 11/2" – 2"
wymagane 2 szt.

10. Mieszadła

Poidło
miskowe
Model 370

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

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

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

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

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

Budka dla cieląt „Calf Iglu“

Budka dla cieląt typu Maxi

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

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:

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

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 Euro bez VAT ex works. Stan: 01.09.22

06957
06889
03214
03465
06958
06959
06960
06961

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 solidny ze smoczkiem (budki
małe i duże)
Wiaderko ze smoczkiem
Multilock – uchwyt do wiader smoczkowych i
innych akcesoriów

03873
03219
03220
03221
09326

Zasłona z pasów

s4000

Budka grupowa z progiem
Budka typu Maxi z progiem

03224
03466

Drabinka na siano (budki grupowe / Maxi)
Koryto dla grupy / Maxi, tworzywo sztuczne
z mocowaniem na wiadro
Zasłona z pasów

03225
05540

8. Budki dla cieląt Strona 1

03559
07226

s4001

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

8. Budki dla cieląt

Budka dla cieląt
“Calf Iglu” Arntjen

Nr art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Sp. z o.o.

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

rodukty specjalne

Arntjen

Systemy mocowań
Dostępne są systemy przegród z wbudowaną stopą montażową oraz inne mocowania przykręcone śrubami
do rur nośnych.

Mocowanie do rury nośnej
Niniejszy system wymaga zastosowania
większej ilości materiałów, lecz umożliwia
późniejszą regulację szerokości boksu.

Mocowanie do słupka
W tym przypadku każda pojedyncza
przegroda jest wyposażona w słupek.
Nie wymagane są rury nośne, co pozwala
na zastosowanie mniejszej ilości
materiałów i zapewnienie większej ilości
miejsca na głowę krowy.
Regulacja boczna w przypadku
wbetonowanych słupków nie jest możliwa.

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

Mocowanie na konsolach
Trzecią opcję stanowią specjalne konsole
do mocowania kabłąków, co pozwala
na zastosowanie mniejszej ilości materiału
i zapewnia dużo miejsca na ruch głową
zwierzęcia podczas wstawania.

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

9. Wygrodzenia Strona 0

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

Krowy o wysokiej wydajności mlecznej powinny
wypoczywać leżąc przez co najmniej 12 godzin dziennie.
Jest to jedyny sposób, aby zapewnić odpowiednią
przemianę materii zwierząt. Mogą one wówczas
produkować nawet więcej niż 30 litrów mleka dziennie.
W tym celu należy spełnić następujące wymagania:
• Legowisko musi być miękkie, ciepłe i suche.
• Boks legowiskowy powinien ograniczać pozycję leżącą
krowy oraz zapewnić jej ułożenie w wygodnej pozycji,
umożliwiając jej jednak wystarczającą swobodę ruchu,
tak aby krowa chętnie przebywała w boksie.
• Rury nie mogą przeszkadzać krowie we wstawaniu
oraz kładzeniu się.
• Punktowe odleżyny stanowią wyraźny znak, że zwierzę
odczuwa ból oraz jest zestresowane - wymiary, kształt
oraz budowa boksu powinny temu zapobiegać.
Odpowiednia forma przegrody boksu
Celem
przegrody
boksu
legowiskowego
jest
doprowadzenie do ułożenia krowy w pozycji leżącej tak,
aby legowisko było w jak najmniejszym stopniu narażone
na zanieczyszczenie. Krowa musi jednak mieć swobodę
podczas wstawania oraz kładzenia się. Podczas kładzenia
się krowa musi mieć zapewnioną swobodę ruchu, rury
nie mogą jej ocierać, ani uderzać w wystające kości.
Każdy producent gwarantuje wysoką jakość swoich
przegród,
lecz w rzeczywistości
o wiele ważniejsze
jest dopasowanie odpowiedniej przegrody do danego boksu. Przykładowo
jeśli łuki przegrody są dokładnie dopasowane do brzucha zwierzęcia, wówczas
po zastosowaniu w boksie głębokim nie spełniają one swojej roli. Krowa leży
wtedy raz wyżej a raz niżej, w zależności od stanu ściółki. Rura karkowa
ogranicza ruch krowy do przodu podczas wchodzenia do boksu
Boks legowiskowy z deską
oraz wychodzenia. W prawie wszystkich systemach boksów służy ona
także do stabilizacji przegrody w przypadku bocznego nacisku. Krowa odczuwa tym większy komfort podczas
wstawania, im wyżej zamocowana jest rura karkowa. Możliwość przesuwania rury karkowej jeszcze bardziej
zwiększa komfort, lecz powoduje także większe zanieczyszczenie boksu. Z tego względu w przegrodach
zaczęliśmy dodatkowo montować deskę ograniczającą ruch do przodu. Powinna ona zawsze wystawać
15 - 20 cm ponad ściółkę. Wymiary legowiska w boksie wysokim można oczywiście wyregulować w zależności
od wielkości krowy. Najbardziej korzystny wymiar do ogranicznika wynosi od 1,75 – 1,80 m. Zalecana szerokość
boksu wynosi od 1,15 - 1,20 m (w osiach przegrody). Całkowita głębokość boksu przed ścianą nie może być
poniżej 2,60 m, a w przypadku rzędów podwójnych co najmniej 2 x 2,30 m.

8. Budki dla cieląt

Optymalne boksy legowiskowe

9. Wygrodzenia

Wygrodzenia Arntjen

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 (0 prefiks) 61-445 01 00
Faks: +48 (0 prefiks) 61-445 01 01

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

Przegrody legowiskowe - Modele i ich wymiary:
Typ Holstein 2000

169 - 220

 Odpowiednia dla boksów wysokich.
 Forma przegrody dokładnie
dopasowana do leżącej krowy.

~25 cm
112 cm

4. Wentylatory

87 cm

25 cm

170 - 230 cm

 Odpowiednia dla boksów głębokich
oraz boksów wysokich.

~25 cm

 Dobry profil, dopasowany także
do krowy leżącej na słomie nieco niżej.

~25 cm

Typ Schleswig

100 cm
2“

125 cm

 Wysoko posadowiona rura karkowa
daje dużym krowom wiekszą swobodę
ruchów oraz umożliwia im szybkie
wstawanie i kładzenie się.
 Odpowiednia dla boksów głębokich
i wysokich.

25 cm

 Szczególnie duża przestrzeń
z przodu.
184 - 230 cm

Typ Friesland
 Tak jak typ Schleswig, jednak jeszcze
wyżej umieszczona rura karkowa
dla krów rasy Holstein!

~25 cm

135 cm
2“
25 cm

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

Jaka jest odpowiednia długość przegrody
w stosunku do rzędów podwójnych?
Rząd podwójny:

Długość przegrody:
420 - 430 cm

184 cm + 184 cm
430 - 440 cm

184 cm + 200 cm
450 - 460 cm

200 cm + 200 cm
470 - 480 cm

210 cm + 210 cm
510 - 520 cm

230 cm + 230 cm

9. Wygrodzenia Strona 1

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

8. Budki dla cieląt

184 - 230 cm

9. Wygrodzenia

25 cm

7. Czochradła

6. Poidła

120 cm

10. Mieszadła

95 cm

2“

5. Roll Maty

Typ US-Farm

11. Pompy do gnojowicy

2“

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Systemy mocowań przegród
legowiskowych
I. Mocowanie bezpośrednio
do słupka 2“ albo do słupka 2,5“

II. Mocowanie do poziomych rur nośnych
2“

1,5
“

1,5“

4. Wentylatory

2“
lub
2,5“

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

3. Świetliki/Lampy

Arntjen

1,5“

1,5“

1,5“

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.

9. Wygrodzenia Strona 2

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

1,5“

IV. Mocowanie na konsolach betonowych

8. Budki dla cieląt

III. Mocowanie na wspornikach
z rur lub stopach

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

2,5
“

Przestrzeń komfortowa "LB"
Rura karkowa

Przestrzeń komfortowa "LB" rura
karkowa 1,5", 2 miejsca o szerokości
110 cm

s6012

Przestrzeń komfortowa "LB" rura
karkowa 1,5", 2 miejsca o szerokości
115 cm

s6013

Przestrzeń komfortowa "LB" rura
karkowa 1,5", 2 miejsca o szerokości
120 cm

s6014

Przestrzeń komfortowa "LB" rura
karkowa 1,5", 2 miejsca o szerokości
125 cm

s6015

Rura początkowa "LB" 1,5" 50 cm
dla wszystkich szerokości miejsc

s6085

Podpora ścienna rurki 1,5"
Tulejka przyścienna dla 1,5" z
długim zamocowaniem 40 cm
Śruba z łbem soczewkowym cynk.
Rosnące zwierzęta mogą stać wyprostowane. To jest 10x60 na klucz imbusowy
optymalna pozycja, z której mogą się kłaść.
Nakrętka zabezpieczająca 10 mm
Uchwyt kabłąkowy przedłużony
Wysokość rury karkowej może zwiększyć się 1,5"x2"
maksymalnie o 30 cm dzięki rurze karkowej z płytą pośrednią (w krzyżaku
rurowym)
w przestrzeni komfortowej "LB".

00728
07280

Rura karkowa w przestrzeni komfortowej "LB"
zapewnia zwierzętom większą swobodę ruchu. Dzięki
lepszemu prowadzeniu krowy są prawidłowo
pozycjonowane, mniej przeszkadzają krowom obok
i pozostają czystsze.
Zalety: Większy spokój i czystość w oborze.

07524
00888
s6016

110, 115, 120, 125 cm

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 2.1

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

Rura karkowa w przestrzeni komfortowej "LB" Inny materiał do mocowania: Patrz 9. strona 15 - 18
umożliwia diagonalne wychylenie do przodu. Przez to
można przesunąć zacisk rury karkowej do tyłu,
co oznacza zwiększenie stabilności.

2. Bramy-Rolety

Przestrzeń komfortowa "LB"
Rura karkowa

3. Świetliki/Lampy

Nr
art.

Opis

4. Wentylatory

Artykuł

5. Roll Maty

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

6. Poidła

Sp. z o.o.

7. Czochradła

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

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik

8. Budki dla cieląt

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 2000
Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 2000
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 169 cm dla jałówek (12 - 22 m.)

s0581
s0582
s0533
s0537
s0567

II. Osprzęt (mocowanie do rur poz.):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2½“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2½“
Wieczko ochronne PVC 2½“
Słupek z rury ze stopą 2½“ x 120 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Obejma 2½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Rura 2“ (długośc 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 2“
Tulejka przyścienna dla 2“

s0541
s2003
00755
00732
07196
00747
00788
s0558
00728

s0541
s2003
00752
00734
07197
00749
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
Zestaw montażowy do słupka 2.5“ - na zamówienie.
Dłuższe słupki dla boksów głębokich i mufa rdzoochronna dla boksów
głębokich: Patrz 9. strona 18).
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 3

6. Poidła
7. Czochradła

s0583
s0584
s0539
s0538
s0568

8. Budki dla cieląt

Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 169 cm dla jałówek (12 - 22 m.)
I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 120 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

9. Wygrodzenia

II. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do rur poziomych

5. Roll Maty

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 2000
Przegroda podwójna
(kabłąk + obejmy krzyżowe)

10. Mieszadła

I. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do słupka

4. Wentylatory

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm 2003
Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 170 cm dla jałówek (12 - 22 m.)

s0881
s0573
s0572
s0571
s0570
s0569

s0541
s2003
00755
00732
07196
00747
00788
s0558
00728
s0541
s2003
00752
00734
07197
00749
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
Elementy montażowe do słupka 2,5“ i mufa rdzoochronna – na
zamówienie. Dłuższe słupki dla boksów głębokich
(Patrz osprzęt 9. strona 18).
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 4

6. Poidła
7. Czochradła

s0882
s0578
s0577
s0576
s0575
s0574

8. Budki dla cieląt

Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 170 cm dla jałówek (12 - 22 m.)
I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 120 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
II. Osprzęt (mocowanie do rur poz.):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2½“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2½“
Wieczko ochronne PVC 2½“
Słupek z rury ze stopą 2½“ x 120 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Obejma 2½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Rura 2“ (długośc 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 2“
Tulejka przyścienna dla 2“

9. Wygrodzenia

II. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do rur poziomych

5. Roll Maty

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)

10. Mieszadła

I. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do słupka

4. Wentylatory

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm 2003

III. Przegroda legowiskowa –
– na wpornikach z rur

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm
Przegroda pojedyncza
(kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 170 cm dla jałowek (12 - 22 m.)

05407
00702
00701
00700
00699
00698

5. Roll Maty

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm
Przegroda podwójna
(kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów
Długość 170 cm dla jałówek (12 - 22 m.)

s0885
s0723
s0724
s0725
s0726
s0727

IV. Osprzęt (na konsoli betonowej):

V. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do ściany

Wspornik z rur 2", "góra"
Obejma 2" długa (dla rzędu pojedynczego)
Obejma 2" długa (dla rzędu podwójnego)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

s0717
S0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

V. Osprzęt (mocowanie do ściany)
Zestaw montażowy z tulejką przyścienną
"Stabil"

s0800

A

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
2“

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 5

8. Budki dla cieląt

s0717
s0718
S0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

9. Wygrodzenia

S6069

10. Mieszadła

S6068

11. Pompy do gnojowicy

Rzędu pojedynczego
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką (boks
wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką (boks
niski)
Rzędu podwójnego
Wspornik z rur 2", "góra"
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks niski)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

7. Czochradła

III. Osprzęt (na wspornikach z rur):

IV. Przegroda legowiskowa – na konsoli
betonowej

B

4. Wentylatory

Opis

6. Poidła

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Opis

Nr art.

110 cm

Przegroda legowiskowa Typ US-Farm /HF
Przegorda pojedyncza
(Kabłąk + obejma teowa)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm /HF

I. Przegroda legowiskowa - mocowanie
do słupka

s0976
s0977
s0978
s0979

Wygrodzenie boksu legowiskowego
typ US-Farm/HF
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów

s0980
s0981
s0982
s0983

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

Arntjen

s0541
s2003
00753
00734
07197
01435
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
Zestaw montażowy do słupka 2.5“ - na zamówienie.
Dłuższe słupki dla boksów głębokich i mufa rdzoochronna dla
boksów głębokich: Patrz 9. strona 18)
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo zgodnie
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976).

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

9. Wygrodzenia Strona 6

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

7. Czochradła
8. Budki dla cieląt

Obejma przedłużana 1½“ x 2“
Imak deski org. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2½“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2½“
Wieczko ochronna PVC 2½“
Słupek z rury ze stopą. 2½“ 130 cm
Śruba kotwicowa (patrz osprzęt montażowy)
Obejma 2½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Rura 2“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 2“
Tulejka przyścienna dla 2“

9. Wygrodzenia

II. Osprzęt (mocowanie do rur poziomych):

10. Mieszadła

00788
s0558
00728

11. Pompy do gnojowicy

II. Przegroda legowiskowa - mocowanie
do rur poziomych

s0541
s2003
01694
00732
07196
00748

12. Produkty specjalne

Obejma przedłużana 1½“ x 2“
Imak deski org. prog. dla rury 2“
Słupek z rury 2“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą. 2“ x 140 cm
Śruba kotwicowa (patrz osprzęt montażowy)
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

6. Poidła

I. Osprzęt (mocowanie do słupka):

Sp. z o.o.

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

Nr art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm /HF

III. Przegroda legowiskowa - mocowanie
na wsporniku z rur

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm /HF
Przegroda pojedyncza
(Kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów

07031
07032
07033
07034

Przegroda legowiska
Typ US-Farm /HF
Przegroda podwójna
(Kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów

s0972
s0973
s0974
s0975

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

Arntjen

Wspornik z rur 2", "góra"
Obejma 2" długa (dla rzędu pojedynczego)
Obejma 2" długa (dla rzędu podwójnego)
Objma przedłużana 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwicowa
(patrz osprzęt montażowy)

V. Przegroda legowiskowa - mocowanie do ścian
A

B

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

2“

V. Osprzęt (mocowanie do ściany)
Zestaw montażowy z tulejką
przyścienną "Stabil"
Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)

s0717
S0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

s0800

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo zgodnie
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976).

9. Wygrodzenia Strona 7

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

8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia

IV. Osprzęt (na konsoli betonowej):

10. Mieszadła

s0717
s0718
S0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

7. Czochradła

S6069

11. Pompy do gnojowicy

IV. Przegroda legowiskowa – mocowanie
na konsoli betonowej

S6068

12. Produkty specjalne

Rzędu pojedynczego
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką (boks
wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką (boks
niski)
Rzędu podwójnego
Wspornik z rur 2", "góra"
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks niski)
Obejma przedłużana 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Imak deski org. prog. dla rury 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwicowa
(patrz osprzęt montażowy)

6. Poidła

III. Osprzęt (na wsporniku z rur):

Sp. z o.o.

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

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm-Swing,
z rurą karkową, długość 215 cm
Obejma z płaskownika 2", 150 mm
(montaż do posadzki rzędu pojedynczego
Obejma z płaskownika 2", 400 mm
(montaż do posadzki rzędu podwójnego
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma teowa dwuczęściowa stabilna
(A= 2" / B= 1,5")
Rura 1½" (długości po 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½"
Tulejka przyścienna dla 1½"

3. Świetliki/Lampy

06523
s0896
s0891

4. Wentylatory

Dla: Rzędu pojedynczego boks wysoki
Rzędu podwójnego
boks wysoki
Rzędu pojedynczego
boks niski
Rzędu podwójnego
boks niski
Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm-Swing,
długość 215 cm
Obejma z płaskownika 2", 150 mm
(montaż do posadzki rzędu pojedynczego)
Obejma z płaskownika 2", 400 mm
(montaż do posadzki rzędu podwójnego)
Obejma teowa dwuczęściowa stabilna
(A= 2" / B= 1,5")
Rura 1½" (długości po 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½"
Tulejka przyścienna dla 1½"

s0895
00788
s0558
00728

06931
s0896

5. Roll Maty

 Przegroda legowiskowa US-Farm-Swing może być
stosowane jako kabłąk boksu wysokiego
lub niskiego.
 Poręcz karkowa ma uginające się, sprężynujące
działanie.
 W boksach krowy mają dużą swobodę ruchu,
szczególnie w obszarze głowy.
 Kabłąk zapewnia dobre, boczne prowadzenie.
 Przednie ograniczenie na górze stanowi rura karkowa,
a na dole rura ograniczająca lub deska progowa.

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm-Swing

6. Poidła

Przegroda legowiskowa
Typ US-Farm-Swing

Nr art.

s0891
s0541
s0895
00788
s0558
00728

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
Śruba kotwicowa (Patrz 9 strona 17).
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo zgodnie
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976).

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

Typ: US-Farm-Swing
z rurą karkową
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

9. Wygrodzenia Strona 8

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Typ: US-Farm-Swing

Sp. z o.o.

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

I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2”
Słupek z rury 2“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 140 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura 1½“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
II. Osprzęt (mocowanie do rur poz.):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2”
Słupek z rury 2½“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2½“
Wieczko ochronne PVC 2½“
Słupek z rury ze stopą 2½“ 130cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Obejma 2½“ x 2“
Rura 1½“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Rura 2“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 2“
Tulejka przyścienna dla 2“

00788
s0558
00728

s0541
s2003
00753
00734
07197
01435
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Rura przednia (Patrz 9. strona 16)

Zestaw montażowy do słupka 2.5“ - na zamówienie
Dłuższe słupki dla boksów głębokich i mufa rdzoochronna dla boksów
głębokich (Patrz 9. strona 18)
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 9

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

s0541
s2003
01694
00732
07196
00748

5. Roll Maty

s0880
s0759
s0758
s0757
s0756

6. Poidła

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)
Długośċ 230 cm dla krów
Długośċ 220 cm dla krów
Długośċ 210 cm dla krów
Długośċ 200 cm dla krów
Długośċ 184 cm dla krów

7. Czochradła

s0879
s0755
s0754
s0753
s0752

8. Budki dla cieląt

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długośċ 230 cm dla krów
Długośċ 220 cm dla krów
Długośċ 210 cm dla krów
Długośċ 200 cm dla krów
Długośċ 184 cm dla krów

9. Wygrodzenia

II. Przegroda legowiskowa - mocowanie
do rur poziomych

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig 2004

10. Mieszadła

I. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do słupka

Nr art.

Opis

11. Pompy do gnojowicy

Artykuł

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

V. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do ściany

s0884
s0719
s0720
s0721
s0722

III. Osprzęt (na wspornikach z rur):
Rzędu pojedynczego
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką
(boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką
(boks niski)
Rzędu podwójnego
Wspornik z rur 2", "góra"
Wspornik z rur 2" ze stopką
(boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks niski)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

4. Wentylatory

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig
Przegroda podwójna
(kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów

5. Roll Maty

04257
03267
03266
03265
03264

6. Poidła

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig
Przegroda pojedyncza
(kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów

S6068
S6069

s0717
s0718
s0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

IV. Osprzęt (na konsoli betonowej):
Wspornik z rur 2", "góra"
Obejma 2" długa (dla boks wysoki)
Obejma 2" długa (dla boks niski)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

s0717
S0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

V. Osprzęt (mocowanie do ściany)
Zestaw montażowy z tulejką
przyścienną „Stabil”

s0800

A

7. Czochradła

IV. Przegroda legowiskowa – na konsoli
betonowej

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa
Typ Schleswig 2004

8. Budki dla cieląt

III. Przegroda legowiskowa –
– na wpornikach z rur

9. Wygrodzenia

Opis

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

11. Pompy do gnojowicy

Arntjen

B

2“

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976).

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 10

12. Produkty specjalne

Rura przednia (Patrz 9. strona 16)

Sp. z o.o.

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

Nr art.

I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2”
Słupek z rury 2“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 140 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura 1½“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
II. Osprzęt (mocowanie do rur poz.):
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2”
Słupek z rury 2½“ x 160 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2½“
Wieczko ochronne PVC 2½“
Słupek z rury ze stopą 2.5' x 145cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Obejma 2½“ x 2“
Rura 1½“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“
Rura 2“ (długośċ 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 2“
Tulejka przyścienna dla 2“

3. Świetliki/Lampy

s0541
s2003
01694
00732
07196
00748
00788
s0558
00728

s0541
s2003
00753
00734
07197
00750
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Rura przednia (Patrz 9. strona 16)
Zestaw montażowy do słupka 2.5“ - na zamówienie.
Dłuższe słupki dla boksów głębokich i mufa rdzoochronna dla
boksów głębokich: Patrz 9. strona 18.
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 11

4. Wentylatory

s0878
s0813
s0814
s0815
s0816

5. Roll Maty

Przegroda legowiskowa
Typ Friesland
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)
Długośċ 230 cm dla krów
Długośċ 220 cm dla krów
Długośċ 210 cm dla krów
Długośċ 200 cm dla krów
Długośċ 184 cm dla krów

6. Poidła

s0877
s0809
s0810
s0811
s0812

7. Czochradła

Przegroda legowiskowa
Typ Friesland
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długośċ 230 cm dla krów
Długośċ 220 cm dla krów
Długośċ 210 cm dla krów
Długośċ 200 cm dla krów
Długośċ 184 cm dla krów

8. Budki dla cieląt

II. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do rur poziomych

Przegroda legowiskowa
Typ Friesland 2007

9. Wygrodzenia

I. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do słupka
(wysokość montażowa +/- 135 cm
kabłąk Friesland)

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr art.

3. Świetliki/Lampy

Przegroda legowiskowa

Typ Friesland 2007
Przegroda legowiskowa
Typ Friesland
Przegroda pojedyncza
(kabłąk bez osprzętu)
Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów

04256
04253
04252
04251
04250

III. Osprzęt (na wspornikach z rur):

IV. Przegroda legowiskowa – na konsoli
betonowej

Rzędu pojedynczego
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką
(boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką ze stopką
(boks niski)
Rzędu podwójnego
Wspornik z rur 2", "góra"
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks wysoki)
Wspornik z rur 2" ze stopką (boks niski)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Imak deski ogr. prog. dla rury 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

S6068
S6069
s0717
s0718
s0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

IV. Osprzęt (na konsoli betonowej):
Wspornik z rur 2", "góra"
Obejma 2" długa (dla rzędu pojedynczego)
Obejma 2" długa (dla rzędu podwójnego)
Obejma przedłużona 1½“ x 2“
Obejma 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

s0717
S0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

V. Osprzęt (mocowanie do ściany)
Zestaw montażowy
z tulejką przyścienną „Stabil”

s0800

Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)

V. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do ściany
A

B

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Złoty bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

2“

Rura przednia
(Patrz 9. strona 16)
Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo wg DIN EN ISO 1461
(stara norma DIN 50976).
Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

9. Wygrodzenia Strona 12

7. Czochradła

s0883
s0817
s0818
s0819
s0820

8. Budki dla cieląt

Długość 230 cm dla krów
Długość 220 cm dla krów
Długość 210 cm dla krów
Długość 200 cm dla krów
Długość 184 cm dla krów

6. Poidła

5. Roll Maty

Przegroda legowiskowa
Typ Friesland
Przegroda podwójna
(kabłąk bez osprzętu)

9. Wygrodzenia

(wysokość montażowa: +/- 135 cm
kabłąk Friesland)

10. Mieszadła

III. Przegroda legowiskowa –
– na wpornikach z rur

4. Wentylatory

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o

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

Wymiary boksu dla bydła mlecznego
Rodzaj
zwierzęcia
(wiek w
miesiącach)

Wysokość
poręczy
karkowej
(cm)

Masa
(kg)

Szerokość
boksu
(cm)

Długość
kabłąka
(cm)

Cielęta
0,5-2

~50-90

50-60

115

140

260-270

72

Cielęta
2-6

~90-200

60-70

135

165

300-310

76

Młodzież
6-10

~200-350

80-90

160

200

350-360

93

Jałówki
10-18

~350-450

95-105

169

220

390-400

111

Jałówki
18-22

~450-550

105-115

184

235

420-430

120

Duże sztuki
od 22

~550-750

115-125

200-230

260-290

450-520

120-135

Dla przegród 160 cm
I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma 1½“ x 1½“
Imak ogr. prog. dla rury1½“
Słupek z rury 1½“ x 120 cm
Mufa rdzoochronna PVC 1½“
Wieczko ochronne PVC 1½“
Słupek z rury ze stopą 1½“ x 100 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

00788
s0546
00728

s0550
s2005
02090
00730
07195
02091
00788
s0558
00728

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976)

Zalecane wymiary niewiążące.
Wymiary mogą różnić się w zależności
od rasy bydła i warunków budowlanych.
* Wymiar zewnętrzny od strony czołowej.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 13

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

s0548
s2005
02090
00730
07195
02091

5. Roll Maty

s0585
s0586
s0587

6. Poidła

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 1000
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)
Długość 115 cm dla cieląt (½ - 2 m)
Długość 135 cm dla cieląt (2 - 6 m)
Długość 160 cm dla młodzieży (6 - 12 m)
Dla przegród 115 cm i 135 cm:
I. Osprzęt (mocowanie do słupka):
Obejma z pręta 1½“ x 1½“
Imak ogr. prog. dla rury 1½“
Słupek z rury 1½“ x 120 cm
Mufa rdzoochronna PVC 1½“
Wieczko ochronne PVC 1½“
Słupek z rury ze stopą 1½“ x 100 cm
Śruba kotwic. (patrz osprzęt montażowy)
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Złączka dwuczęściowa dla rur 1½“
Tulejka przyścienna 1½“

około 4% nachylenia

Długość
Długość
boksu
boksu
pojedynczego
podwójnego
rzędu
rzędu (cm)
(cm)

s0534
s0535
s0536

11. Pompy do gnojowicy

około 4% nachylenia

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 1000
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długość 115 cm dla cieląt (½ - 2 m)
Długość 135 cm dla cieląt (2 - 6 m)
Długość 160 cm dla młodzieży (6 - 12 m)

7. Czochradła

około 4% nachylenia

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 1000

8. Budki dla cieląt

I. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do słupka

Nr art.

9. Wygrodzenia

Opis

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

Nr art.

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 1000
Przegroda podwójna
(2 kabłąki + obejmy krzyżowe)
Długość 115 cm dla cieląt (½ - 2 m)
Długość 135 cm dla cieląt (2 - 6 m)
Długość 160 cm dla młodzieży (6 - 12 m)

s0585
s0586
s0587

około 4% nachylenia

około 4% nachylenia

Krowy mleczne – wymiary boksów
legowiskowych
Długość
Długość
boksu
boksu
pojedynczego
podwójnego
rzędu
rzędu (cm)
(cm)

Rodzaj
zwierzęcia
(wiek w
miesiącach)

Masa
(kg)

Szerokość
boksu
(cm)

Długość
kabłąka
(cm)

Wysokość
poręczy
karkowej
(cm)

Cielęta
0,5-2

~50-90

50-60

115

140

260-270

72

Cielęta
2-6

~90-200

60-70

135

165

300-310

76

Młodzież
6-10

~200-350

80-90

160

200

350-360

93

Jałówki
10-18

~350-450

95-105

169

220

390-400

111

Jałówki
18-22

~450-550

105-115

184

235

420-430

120

Duże sztuki
od 22

~550-750

115-125

200-230

260-290

450-520

120-135

Zalecane wymiary niewiążące.Wymiary mogą różnić się w
zależności od rasy bydła i warunków budowlanych.

Obejma z pręta 1½“ x 1½“
Imak ogr. prog. dla rury 1½“
Słupek z rury 2“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 120 cm
Śruba kotwicowa
(patrz osprzęt montażowy)
Obejma z pręta 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Złączka dwuczęściowa 1½“
Tulejka przyścienna dla 1½“

s0548
s2005
00755
00732
07196
00747

s0549
00788
s0546
00728

Dla przegrody 160 cm
II. Osprzęt (mocowanie do rur
poziomych):
Obejma 1½“ x 1½“
Imak ogr. prog. dla 1½“
Słupek z rury 2“ x 140 cm
Mufa rdzoochronna PVC 2“
Wieczko ochronne PVC 2“
Słupek z rury ze stopą 2“ x 120 cm
Śruba kotwicowa
(patrz osprzęt montażowy)
Obejma skrzyżna 3-częściowa 1½“ x 2“
Rura 1½“ (długość 6 m)
za mb.
Obejma złączeniowa 1½“
Tulejka przyścienna dla1½“

s0550
s2005
00755
00732
07196
00747

s0561
00788
s0558
00728

Przegrody legowiskowe cynkowane ogniowo
wg DIN EN ISO 1461 (stara norma DIN 50976).

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

9. Wygrodzenia Strona 14

4. Wentylatory
6. Poidła

Dla przegród 115 cm i 135 cm
II. Osprzęt (mocowanie do rur
poziomych):

5. Roll Maty

około 4% nachylenia

s0534
s0535
s0536

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

7. Czochradła

Przegroda legowiskowa
Typ Holstein 1000
Przegroda pojedyncza
(kabłąk + obejmy teowe)
Długość 115 cm dla cieląt (½ - 2 m)
Długość 135 cm dla cieląt (2 - 6 m)
Długość 160 cm dla młodzieży (6 - 12 m)

8. Budki dla cieląt

II. Przegroda legowiskowa – mocowanie
do rur poziomych

3. Świetliki/Lampy

II. Przegroda legowiskowa
mocowanie do rur
poziomych

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Sp. z o.o.

11. Pompy do gnojowicy

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

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik

12. Produkty specjalne

Arntjen

B
A
Obejma

B

B

A

Obejma przedłużona
przedłużona

Obejma
dla podwyższenia
rury karkowej

B

Obejma dla pasa karkowego - przedłużona

Obejma dla pasa karkowego 2"

Obejma skrzyżna 3-częściowa

A

Płytka do pasa

A
B

Obejma równoległa
3-częściowa

B

s0550
s0542
s0553
s0543
s0597
s0598

s0731
s0732
s0805

s0806
04014
s0807
s0808
04226

s0644
s0560
s0561
s0645
s0646
s0562
s0647
s0648

s0649
s0564
s0565
s0650
s0651
s0566
s0652
s0653

Śruby obejmowe, obejmy z płaskownika (Patrz 9. strona 26)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 15

3. Świetliki/Lampy

s0599
s0541
7. Czochradła

A

s0589
s0590
s0591
s0592
s0593
s0594
s0595
s0596

8. Budki dla cieląt

A

9. Wygrodzenia

Obejma rury

s0548
s0549
s0588

10. Mieszadła

B

Obejma z pręta (Wymiar A x B)
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
2½“ x 1½“
Obejma rury
Wymiar
(Śruba obejmowa x Obejma z płaskownika)
VK50...60 x 1½“
VK50...60 x 2“
VK50...60 x 2½“
VK70...80 x 1½“
VK70...80 x 2“
VK70...80 x 2½“
2“ x Ø 102
2“ x 4“
Obejma (Wymiar A x B)
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
2½“ x 1½“
2½“ x 2“
3“ x 1½“
3“ x 2“
Obejma przedłużona (Wymiar A x B)
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
Obejma dla podwyższenia rury karkowej
ca. 0,5, 6, 11 i 16 cm (Wymiar A x B)
1,5" x 1,5"
1,5" x 2,0"
Obejma dla pasa karkowego
zawiera śrubę obejmową i nakrętki
dla obejmy 1,5" x 2" przedłużonej
Obejma dla pasa karkowego 2"
zawiera śrubę obejmową i nakrętki
Płytka do montażu pasa
Sztuka
Pas 50 mm,
Rolka 50 m
poliestrowy, czerwony
Rolka 100 m
Napinacz pasa
Obejma skrzyżna 3-częściowa
(Wymiar A x B)
1“ x 1½“
1½“ x 1½“
2“ x 1½“
2½“ x 1½“
3“ x 1½“
2“ x 2“
2½“ x 2“
3“ x 2“
Obejma równoległa 3-częściowa
(Wymiar A x B)
1“ x 1½“
1½“ x 1½“
2“ x 1½“
2½“ x 1½“
3“ x 1½“
2“ x 2“
2½“ x 2“
3“ x 2“

4. Wentylatory

Osprzęt montażowy

Obejma z pręta

A

Nr art.

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

A

Obejma teowa 2-częściowa
(stabilna)

A

2“ x 1½“

B

2“ x 2“
C 2“ x 2½“
Obejma krzyżowa
Wymiar A x B x C
A
B
1½“ x 1½“ x 1½“
1½“ x 2“ x 1½“
Obejma krzyżowa
1½“ x 2½“ x 1½“
2“ x 2“ x 2“
2“ x 2½“ x 2“
Imak ogranicznika progowego
Mocowany do podłoża
(Boks wysoki)
dla rury 1½“
(Boks wysoki)
dla rury 2“
(Boks wysoki)
Imak ogr. progowego ze śrubą
obejmową (bez śrub dla deski)
Przedłużony imak ogr. progowego
dla rury 1½“
(Boks niski)
Przedłużony imak ogr. progowego
dla rury 2”
(Boks niski)
Mocowanie rur z polietylenu 125 do rury 2"
(Boks wysoki)
Mocowanie rur z polietylenu 125
i deski drewnianej do rury 2" (Boks niski)
Rura ograniczająca PE 125 6 m
szt.
(125 – wymiar zewnętrzny)

Boks wysoki

Boks niski

Mocowanie rury ograniczającej

Rura ograniczająca, złącze PE 125
Tulejka przyścienna dla rury PE 125
Mocowanie rury ograniczającej
dla PE 160 do rury 2"
(Boks wysoki)
Mocowanie rury ograniczającej
dla PE 160 do rury 2"
(Boks niski)
Rura ograniczająca PE 160 6 m
szt.

(160 – wymiar zewnętrzny)

6m

0,20m

s0600
s0532
s0601
s0602
s0663

s0556
s0603

s0895
s0544
s0604

s0557
s0606
s0607
s0545
s0608
00937
s2005
s2003
s0846
s0835
s0887
s0888
05547
s0849
05550
s0848

3. Świetliki/Lampy

S6086
05753
s0890
07487

11. Pompy do gnojowicy

Rura ograniczająca, złącze PE 160
Tulejka przyścienna dla rury PE 160

Tulejka przyścienna
dla rury PE 160

00728
00729

4. Wentylatory

Obejma teowa
2-częściowa

Tulejka przyścienna
dla rury 1½“
dla rury 2“
Obejma teowa 2-częściowa
Wymiar A x B
1“ x 1½“
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
1½“ x 2½“
2“ x 2“
Obejma teowa 2-częściowa stabilna
Wymiar A x B
1½“ x 1½“
1½“ x 2“

5. Roll Maty

B

6. Poidła

Osprzęt montażowy

Tulejka przyścienna
prosta

Imak ogr. progowego
mocowany do podłoża
(bez śrub)

Nr art.

Opis

7. Czochradła

Artykuł

8. Budki dla cieląt

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

9. Wygrodzenia

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

10. Mieszadła

Arntjen

6m

Rura ograniczająca, złącze PE 125 / PE 160
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 16

12. Produkty specjalne

1cm

Imak deski

Kątownik montażowy

Imak rury ściółkowej

Obejma złączeniowa

Złączka do rur
2-częściowa

Śruba kotwicowa

Śruba złączeniowa

Imak deski 120°, 2“
Kątownik montażowy
Wymiar 8 x 12 cm
Imak rury ściółkowej dla śrub 10 mm
Imak rury ściółkowej
Ø 2"
"
" "
Ø 2,5"
"
" "
Ø 3"
Obejma złączeniowa 1½“
Obejma złączeniowa 2“
Złączka do rur 2-częściowa 1½“
Złączka do rur 2-częściowa 2“
Śruba kotwicowa (cynkowane ogniowo)
M10 x 90 mm
szt.
M10 x 90 mm
opak. 50 szt.
M12 x 113 mm
szt.
M12 x 113 mm
opak. 25 szt.
M16 x 109 mm
szt.
M16 x 109 mm
opak. 20 szt.
M16 x 153 mm
szt.
M16 x 153 mm
opak. 10 szt.
Śruba kotwicowa (nierdz A4)
M10 x 90 mm, Niro
opak. 50 szt.
M12 x 86 mm IMC, Niro opak. 25 szt.
M12 x 115 mm, Niro
opak. 25 szt.
M16 x 150 mm, Niro
opak. 20 szt.
Śruba złączeniowa
Wykonanie standardowe
M12 (w tym naboje)
opak. 10 szt.
M12 (w tym naboje)
opak. 100 szt.
M16 (w tym naboje)
opak. 10 szt.
M16 (w tym naboje)
opak. 100 szt.
Płyta kotwicowa 4 x M16

03567
00712

03507
03508
03509
s0558
s0559
s0546
s0547
00941
s0668
00515
s0670
00576
s0671
00577
s0672
s6080
S0669
s6081
s6082

s0661
s0673
s0662
s0674
01440

9. Wygrodzenia

Śruby obejmowe, obejmy z płaskownika (Patrz 9. strona 26).

3. Świetliki/Lampy

Osprzęt montażowy

4. Wentylatory

Nr art.

Opis

5. Roll Maty

Artykuł

6. Poidła

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

7. Czochradła

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

8. Budki dla cieląt

Arntjen

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 17

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Płytka kotwicowa

Słupek z rury 2,5“
i 3“ ze stopą

Przedłużka słupka z rury

Słupki ceowe do wbetonowania

Mufa rdzoochronna

Wieczko ochronne

Tulejki podłogowe

Śruba kotwicowa T

Osłona przeciwkorozyjna

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

00747
00748
01434
00749
01435
00750
00751
01436
01437
01438
01477
00757
01439
00767
06660
00766
06661

00730
00732
00734
08044
01409
00736
01411
00562
00563
00565
01412
01413
00564
00579
00578
06023
00526

Osłona przeciwkorozyjna patrz 9. strona 18.1

9. Wygrodzenia Strona 18

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

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

Słupek czterokątny
ze stopą

00755
01694
00752
00753
00754
01432
01433
00756
04326
s6078

6. Poidła

Słupek z rury
do wbetonowania

Słupek z rury do wbetonowania:
2“ x 140 cm
2“ x 160 cm
2½“ x 140 cm
2½“ x 160 cm
2½“ x 180 cm
2½“ x 200 cm
3“ x 200 cm
VK 80 x 180 cm / 4 mm
VK 100 mm x 200 cm / 5 mm
Płytka montażowa 160 x 80 x 6mm nie
cynkowana, wspawana w słupek, do
montażu słupków (2’’/2,5’’/3’’) w betonie
Słupek z rury ze stopą:
2“ x 120 cm
2“ x 140 cm
2½“ x 100 cm
2½“ x 120 cm
2½“ x 130 cm
2½“ x 145 cm
2½“ x 160 cm
2½“ x 180 cm
3“ x 160 cm
3“ x 180 cm
VK 80 x 140 cm / 4 mm
VK 80 x 160 cm / 4 mm
Przedłużka słupka z rury:
2½“ x 30 cm
Słupek ceowy do wbetonowania:
150 cm pojedynczy
200 cm pojedynczy
150 cm podwójny
200 cm podwójny
Mufa rdzoochronna PVC:
Domyślna długość 18 cm
1½“ (Ø 48 mm)
2“ (Ø 60 mm)
2½“ (Ø 76 mm)
2½“ (Ø 76 mm) długość 41 cm
3“ (Ø 89 mm)
VK 80 mm
Wieczko ochronne PVC:
1“ (Ø 34 mm)
1½“ (Ø 48 mm)
2“ (Ø 60 mm)
2½“ (Ø 76 mm)
3“ (Ø 89 mm)
VK 60 mm
VK 80 mm
Tulejka podłogowa:
Dla słupka z rury 2½“
Dla słupka 4-kątnego VK 80 mm
Śruba T kotwicowa nierdz. z nakrętką
Wymiar 24 x 20 cm, M12
Wymiar 24 x 20 cm M16

7. Czochradła

Osprzęt montażowy

8. Budki dla cieląt

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

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Opis

Montaż:

cynkowanych ogniowo

5. Roll Maty

Masa bitumiczna dająca powłokę
ochronną zawierająca rozpuszczalniki,
bez fenolu, na bazie bituminu 1K
(1 składnik)
Zużycie na żelazie:
2-krotne malowanie ok. 0,40 l/m²
Karta charakterystyki bezpieczeństwa
produktu
Pojemnik z białej blachy 10 litrów netto 07794
"
" "
"
25 "
netto 07795

4. Wentylatory

Ilack Silolack

Masa z żywicy epoksydowej odporna
na chemikalia, pokrywająca rysy i
pęknięcia, zawierająca rozpuszczalniki
2 K (2 składniki)
Zużycie na żelazie:
2-krotne malowanie ok. 0,35 kgl/m²
Karta charakterystyki bezpieczeństwa
produktu
Pojemnik z białej blachy 5 kg
netto 07796
"
" "
"
10 "
netto 07797

Ryczałt przy najmniejszej ilości

6. Poidła

Epoxy Universal

7. Czochradła

W oborze panują trudne warunki dla słupków
metalowych. W tym surowym środowisku cynkowanie
ogniowe
choć
kosztowne,
zapewnia
doskonałe
zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów stalowych
w konstrukcji stalowej. Nasze wygrodzenia przeznaczone
są na długi okres eksploatacji, ale agresywne kwasy lub
ługi atakują także odporne powierzchnie. Pokrycie
bituminem lub żywicą epoksydową stanowi łatwy
i niedrogi sposób zabezpieczenia słupków itd. przed rdzą
na długi okres czasu. W ten sposób już podczas montażu
można zabezpieczyć wszystkie części wygrodzeń,
np. części stykające się z kiszonką, ściółką, obornikiem,
gnojowicą,
kwasami
i
podobnymi
materiałami.
Dwie warstwy bituminu łatwo i skutecznie uszczelniają
powierzchnie metalowe. Regularnie odnawiane znacznie
przedłuża trwałość wygrodzeń w oborze dzięki szczelnej
warstwie ochronnej. Ponadto bitumin jest materiałem,
który jest nieszkodliwy dla zwierząt i środowiska.

3. Świetliki/Lampy

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie antykorozyjne
elementów stalowych cynkowanych antykorozyjne
elementów stalowych
ogniowo w oborze

07808

Przy wartości zlecenia poniżej 200,- €

W Niemczech wysyłka powyższych
produktów następuje bezpośrednio
loco fabryka. Koszty wysyłki według
tabeli kosztów transportu Arntjen.
Informacje na temat możliwości wysyłki
zagranicę można otrzymać na
zapytanie.

Regularne czyszczenie zwiększa trwałość rur, drabiny
paszowej, kabłąków boksów legowiskowych itd. Najlepiej
oczyścić
wygrodzenia
myjką
wysokociśnieniową
i skontrolować przy tym warstwę ochronną, czy nie ma
uszkodzeń.
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan 01.03.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia strona 18.1

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

Konserwacja:

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

Sp. z o.o.

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

Bezpieczne drabiny
paszowe dla krów






4. Wentylatory
5. Roll Maty



6. Poidła



Podstawowe zalety:
Bardzo solidna konstrukcja
Prosta, centralna obsługa
Umieszczona wewnątrz górna blokada
Wszystkie rury chwytne zamykane
centralnie
Wszystkie rury chwytne otwierane
centralnie
Możliwość odblokowania poszczególnych
stanowisk
Zabezpieczenie dla palców poprzez
umieszczone klapy wewnątrz
Szczególnie ciche, dzięki głowicom
z tworzywa sztucznego i odbojom
gumowym
Zabezpieczenie transponderowe
Konstrukcja uniemożliwia wyciąganie
kolczyków usznych

Wymiar (w osiach)
Szerokość stanowiska żywieniowego

Wymiary: Bezpieczne drabiny paszowe
są dostarczane wyłącznie dla dużego bydła.
Długość (odległość między osiami elementów)

Dzięki sprytnej kombinacji różnych elementów
i zamocowań wchodzących w skład naszego
systemu konstrukcji zespołowej istnieje
możliwość wyposażenia w drabiny paszowe
wszystkich typowych odległości między słupami
konstrukcyjnymi.
Przykłady - patrz tabela:

500 cm
495 cm
439 cm
435 cm
355 cm
325 cm
300 cm
283 cm
262 cm
225 cm
214 cm
199 cm
150 cm
136 cm

(8 stanowiska) ok. 60 cm
(7 stanowiska) ok. 70 cm
(7 stanowiska) ok. 60 cm
(6 stanowiska) ok. 70 cm
(5 stanowiska) ok. 70 cm
(5 stanowiska) ok. 65 cm
(4 stanowiska) ok. 75 cm
(4 stanowiska) ok. 70 cm
(4 stanowiska) ok. 65 cm
(3 stanowiska) ok. 75 cm
(3 stanowiska) ok. 70 cm
(3 stanowiska) ok. 65 cm
(3 stanowiska) ok. 60 cm
(2 stanowiska) ok. 65 cm

Dźwignia blokująca do 20 m

Długość
Rozstawienia
wiązarów

Ilość
stanowisk
żywieniowych
ogółem

Element
A

Element
B

Mocowanie
drabiny
paszowej

600 cm

9

325 cm

262 cm

5 - 10cm *

500 cm

8

500 cm

- cm

0 - 5 cm

500 cm

7

283 cm

214 cm

0 - 5 cm

475 cm

7

262 cm

199 cm

5 - 10cm *

450 cm

7

439 cm

- cm

5 - 10cm *

450 cm

6

225 cm

225 cm

0 - 5 cm

440 cm

7

439 cm

- cm

0 - 5 cm

sp2472860
sp2472720
sp2472760
sp2472620
sp2472520
sp2472500
sp2472440
sp2472420
sp2472400
sp2472340
sp2472320
sp2472300
sp2472240
sp2472200
sp2292500

Inne akcesoria: Patrz strona 9.25 - 9.27.
(z magazynu w Rastede)
Uwaga:
Drabiny paszowe "SP" bezpośrednio od producenta w Holandii.
Wartość zamówienia do 3.699,99 €: rzeczywisty koszt (za
zapytaniem)
Wartość zamówienia powyżej 3.700,00 €: darmowa dostawa w
Niemczech
Alternatywnie przy zamówieniu przez oddział w Rastede:
Dostawa do magazynu w Rastede (D): w transporcie łączonym
bezpłatnie
Dostawa do klienta: zgodnie z tabelą dostaw Arntjen.

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.

9. Wygrodzenia Strona 19

7. Czochradła






8. Budki dla cieląt

Bezpieczna drabina paszowa posiada otwór
na łeb zwierzęcia zarówno na górze
jak i na dole. Dolny otwór na łeb umożliwia
uwolnienie się zwierzęcia w awaryjnych
przypadkach, gdy zwierzę nie może
już dosięgnąć górnego otworu. Dzięki
pomysłowej konstrukcji technicznej wszystkie
ustawienia mechanizmu blokującego można
dokonać przy użyciu jednej dźwigni blokującej.

9. Wygrodzenia

Bezpieczne drabiny
paszowe dla krów

*) Uwaga: Do mocowań drabin paszowych
od 5 - 10 cm, należy zamówić dłuższe łączniki.

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

11. Pompy do gnojowicy

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

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Drabina paszowa
zatrzaskowa dla krów

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

Nasze drabiny paszowe zatrzaskowe nie mają
żądnych wystających części. Cały mechanizm
zamykający jest umieszczony w profilu górnym.
Elementy wykonane z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, połączone z mechanizmem
zatrzaskowym, redukują do minimum hałas
związany z zatrzaskiwaniem i zwalnianiem.

Każde zwierzę można
zwalniać oddzielnie,
po prostu przez naciśnięcie
przycisku.

Rura zatrzaskowa
z zabezpieczeniem
transpondera zapobiega
zahaczeniu obroży
zwierzęcia.

Wymiar* (w osiach)
Szerokość stanowiska żywieniowego
325 cm (5 stanowisk) ok. 65 cm
300 cm (4 stanowiska) ok. 75 cm
282 cm (4 stanowiska) ok. 70 cm
262 cm (4 stanowiska) ok. 65 cm
248 cm (4 stanowiska) ok. 65 cm
225 cm (3 stanowiska) ok. 75 cm
214 cm (3 stanowiska) ok. 70 cm
198 cm (3 stanowiska) ok. 65 cm
184 cm (3 stanowiska) ok. 65 cm
150 cm (2 stanowiska) ok. 75 cm
134 cm (2 stanowiska) ok. 65 cm
Dźwignia blokująca

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

Istotne zalety funkcji blokowania wewnętrznego:
 Mechanizm posiada bardzo małe opory ruchu
i charakteryzuje się dużą niezawodnością
blokowania zwierząt.
 Każde zwierzę można zwolnić po prostu
przez naciśnięcie przycisku, nie narażając się
na urazy dłoni.
 Ruchoma rura zatrzaskowa wyposażona
jest w element wykonany z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego i gumowany element
ograniczający w celu zredukowania hałasu
powstającego przy zatrzaskiwaniu.
 Zwierzęta nie mogą się samodzielnie uwolnić.
 Mechanizm zatrzaskowy jest niezawodny,
ponieważ jest on zlokalizowany w miejscu
optymalnie zabezpieczonym.
 Rura zatrzaskowa posiada zabezpieczenie
zapobiegające wciągnięciu lub zahaczeniu
obroży zwierzęcia.
 Wysokości konstrukcyjne i szerokości stanowisk
żywieniowych są dostosowane do wymiarów
zwierząt.

sp2461500
sp2461440
sp2461420
sp2461400
sp2461360
sp2461340
sp2461320
sp2461300
sp2461260
sp2461240
sp2461200
sp2292680

* Inne długości na zamówienie
Uwaga: W przypadku elementów mocujących drabiny paszowej
o wymiarze 9 - 19 cm i 19 - 29 cm należy zamówić dłuższe
łączniki (patrz strona 9.21)
Inne akcesoria: Patrz strona 9.25 - 9.27 (z magazynu w Rastede).
Uwaga:
Drabiny paszowe "SP" bezpośrednio od producenta w Holandii.
Wartość zamówienia do 3.699,99 €: rzeczywisty koszt (za zapytaniem)
Wartość zamówienia powyżej 3.700,00 €: darmowa dostawa w Niemczech
Za pomocą jednej dźwigni
można obsługiwać do 30 mb
drabiny zatrzaskowej.

Wymagane uniwersalne
mocowanie dla każdej
drabiny paszowej
od 0 do 5 cm lub istnieje
możliwość zastosowania
przedłużonego mocowania.

Alternatywnie przy zamówieniu przez oddział w Rastede:
Dostawa do magazynu w Rastede (D): w transporcie łączonym bezpłatnie
Dostawa do klienta: zgodnie z tabelą dostaw Arntjen.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.11.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.
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8. Budki dla cieląt

Drabina paszowa
zatrzaskowa dla krów

Nr art.

9. Wygrodzenia

Opis

10. Mieszadła

Artykuł

11. Pompy do gnojowicy

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

2. Bramy-Rolety

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik

12. Produkty specjalne

Arntjen

Zatrzaskowe drabiny
paszowe dla młodzieży
regulacja

,

Wymiar (w osiach)

Mocowania drabin
paszowych

450 cm (9 stanowisk) 2464360+2464300 sp0291200 (5 - 10 cm)*
440 cm (9 stanowisk) 2464360+2464300 sp0291100 (0 - 5 cm)

Zatrzaskowe drabiny
paszowe dla cieląt
regulacja

Łącznik
9 - 19 cm i 19 - 29 cm

Łącznik
9 - 19 cm i 19 - 29 cm

Uwaga:
Drabiny paszowe "SP" bezpośrednio od producenta w Holandii.
Wartość zamówienia do 3.699,99 €: rzeczywisty koszt (za zapytaniem)
Wartość zamówienia powyżej 3.700,00 €: darmowa dostawa w Niemczech
Alternatywnie przy zamówieniu przez oddział w Rastede:
Dostawa do magazynu w Rastede (D): w transporcie łączonym bezpłatnie
Dostawa do klienta: zgodnie z tabelą dostaw Arntjen.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.11.21

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

9. Wygrodzenia Strona 21

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

Mocowania drabin
paszowych
450 cm (8 stanowisk) 2462300+2462300 sp0291200 (5 - 10 cm)* *
440 cm (8 stanowisk) 2462300+2462300 sp0291100 (0 - 5 cm)

Wymiar (w osiach)

6. Poidła

Dla jałówek od 18 miesięcy polecamy drabiny paszowe dla
dużych sztuk.

Szerokość stanowiska żywieniowego 55 cm
Zależnie od rasy.
Dla zwierząt ok. 10 do 18 miesięcy
Obwód szyi regulowany w zakresie 15 - 23 cm
Wymiar¹ (w osiach)
325 cm (6 stanowisk)
sp2463500
274 cm (5 stanowisk)
sp2463400
219 cm (4 stanowiska)
sp2463300
171 cm (3 stanowiska)
sp2463200
119 cm (2 stanowiska)
sp2463100
Dźwignia blokująca
sp2292680
¹ Inna długość na zamówienie!
Szerokość stanowiska żywieniowego 55 cm
Zależnie od rasy
Dla zwierząt ok. 10 do 18 miesięcy
Obwód szyi 18 cm, bez HWV (regulacji obwodu
szyi)
Wymiar¹ (w osiach)
325 cm (6 stanowisk)
sp2462500
274 cm (5 stanowisk)
sp2462400
219 cm (4 stanowiska)
sp2462300
171 cm (3 stanowiska)
sp2462200
119 cm (2 stanowiska)
sp2462100
Dźwignia blokująca
sp2292680
¹ Inna długość na zamówienie!
Szerokość stanowiska żywieniowego 45 cm.
Zależnie od rasy.
Dla zwierząt od ok. 3 do 10 miesięcy.
Regulacja prześwitu na szyję 10 - 18,5 cm.
Wymiar (w osiach)
325 cm (7 stanowisk)
sp2464500
282 cm (6 stanowisk)
sp2464400
239 cm (5 stanowisk)
sp2464360
196 cm (4 stanowiska)
sp2464300
153 cm (3 stanowiska)
sp2464260
110 cm (2 stanowiska)
sp2464200
Dźwignia blokująca
sp2292680
Szerokość stanowiska żywieniowego 35 cm.
Zależnie od rasy.
Dla zwierząt do maks. 3 miesięcy.
Regulacja prześwitu na szyję 8 - 13 cm.
Wymiar (w osiach)
325 cm (9 stanowisk)
sp2465500
289 cm (8 stanowisk)
sp2465400
256 cm (7 stanowisk)
sp2465360
222 cm (6 stanowisk)
sp2465300
188 cm (5 stanowisk)
sp2465200
120 cm (3 stanowiska)
sp2465100
Dźwignia blokująca
sp2292680
* Łącznik
Wszystkie zatrzaskowe drabiny paszowe "SP"
są dostarczane seryjnie z łącznikami 0 - 9 cm.
Przy mocowaniu drabin paszowych w większych
odstępach (9 - 19 cm i 19 - 29 cm) należy zamówić
dłuższe łączniki odpowiednio do odstępów.
Drabina paszowa z położoną wewnątrz górną blokadą:
Łącznik 9 - 19 cm
sp0222031
„
19 - 29 cm
sp0222032
Bezpieczna drabina paszowa:
Łącznik 9 - 19 cm
sp2472031
„
19 - 29 cm
sp2472032
Inne akcesoria: Patrz strona 9.25 - 9.27 (z magazynu w Rastede).

7. Czochradła

Zatrzaskowe drabiny
paszowe dla jałówek

Nr art.

8. Budki dla cieląt

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

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

s0861

Osprzęt montażowy:

Odl. między osiami / Długość mocowania drabin paszowych
Element 1
2,5
5
10

Element 2
5
10
20

Regulacja
długości:
2,5 do ok. 10 cm
5 do ok. 20 cm
10 do ok. 40 cm

Przedł. siatki

Jednostronna dźwignia blokująca
Dwustronna dźwignia blokująca
Złączki do montażu drabiny paszowej
0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm
Zestaw do montażu drabiny
0 - 5 cm 2½“
kpl.
Zestaw do montażu drabiny
5 – 10 cm 2½“
kpl.
Zestaw do montażu drabiny
10 – 20 cm 2½“
kpl.
Sztanga zawiasowa 105 cm
Sztanga ryglująca 105 cm, z zawleczką
Imak ogranicznika kolanowego VK 50
Przestawne zawieszenie
do drabin paszowych Simplex/EU
komplet do 2 końcówek rur

05627
05628
s0984
s0500
s0501
s0502
00740
s0512
s0714

Większe odstępy pomiędzy słupami konstrukcyjnymi można wypełnić poprzez kombinację elementów.
+ Element 2

325 cm (5 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
282 cm (4 FP/70)
262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
248 cm (4 FP/65)

262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
214 cm (3 FP/70)
198 cm (3 FP/65)
198 cm (3 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
184 cm (3 FP/65)

+ Zestaw do
montażu drabiny
5 - 10 FGB
0 - 5 FGB
0 - 5 FGB
5 - 10 FGB
0 - 5 FGB
0 - 5 FGB
0 - 5 FGB

= szacowana długość
(wymiar: w osiach)
600 cm
500 cm
500 cm
475 cm
450 cm
450 cm
440 cm

W zależności od kombinacji drabin i mocowań można utworzyć dodatkowe wzory połączeń (przęsła).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 22

5. Roll Maty

s0715

Dodatkowy osprzęt montażowy Patrz 9 strony 25 - 27

Element 1

6. Poidła

s0850
s0851
s0852
s0853
s0854
s0855
s0856
s0857
s0858
s0859
s0860

7. Czochradła

Wymiar (w osiach):
325 cm (5 stanowisk /szer. ok.65 cm)
300 cm (4 stanowiska/szer. ok.75 cm)
282 cm (4 stanowiska/szer. ok.70 cm)
ca. 94 cm 262 cm (4 stanowiska/szer. ok.65 cm)
248 cm (4 stanowiska/szer. ok.65 cm)
225 cm (3 stanowiska/szer. ok.75 cm)
214 cm (3 stanowiska/szer. ok.70 cm)
198 cm (3 stanowiska/szer. ok.65 cm)
184 cm (3 stanowiska/szer. ok.65 cm)
150 cm (2 stanowiska/szer. ok.75 cm)
134 cm (2 stanowiska/szer. ok.65 cm)
Drabiny paszowe dla krów o specjalnej
długości
za mb.
szerokość stanowiska 65 / 70 / 75 cm

8. Budki dla cieląt

(Wysokość ok. 94 cm)
dla krów, prześwit na szyję ok. 20 cm
(Drabina zatrzaskowa łącznie
z 4 śrubami mocującymi)

9. Wygrodzenia

Zatrzaskowe drabiny
paszowe
Typ Simplex/EU 94

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Nr art.

Opis

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

10. Mieszadła

Artykuł

2. Bramy-Rolety

Sp. z o.o.

11. Pompy do gnojowicy

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

1. Curtain

Polska

Internationale Farmtechnik

12. Produkty specjalne

Arntjen

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

1. Kurtyny

Polska

Internationale Farmtechnik

Sp. z o.o.

Nr
art.

Opis

dla dużych sztuk obwód szyi ok. 20 cm
(drabina paszowa z 4 śrubami mocującymi)

s6000
s6001
s6002
s6003
s6004
s6005
s6006
s6007
s6008
s6009
s6010
s6011

Akcesoria montażowe:

Dźwignia blokująca jednostronna
05627
Dźwignia blokująca dwustronna
05628
Złączki do montażu drabiny paszowej
s0984
(0-5, 5-10, 10-20cm)
Zamoc. drabiny paszowej. 0-5 cm 2½“ kpl.
s0500
Zamoc. drabiny paszowej. 5-10cm 2½“ kpl.
s0501
Zamoc. drabiny paszowej10-20cm 2½“ kpl.
s0502
Sztanga zawiasowa 130 cm
00741
Sztanga zamykająca 130 cm, z zawleczką
s0513
Imak ogranicznika kolanowego VK 50
s0714
Przestawne zawieszenie do drabin
s0715
paszowych Simplex/EU kpl. dla 2 końców rury

Inne akcesoria montażowe patrz 9 strony 25 – 27

2,5
5
10

Element 2
5
10
20

FGB
wyrównanie długości
2,5 do około 10 cm
5 do około 20 cm
10 do około 40 cm

9. Wygrodzenia

Odległość między osiami/długość
Element 1

6. Poidła

Długość (odległość między osiami)
325 cm(5 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
300 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
282 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
262 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
248 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
225 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
214 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
198 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
184 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
150 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
ok. 105 cm
134 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
Drabina dla dużych sztuk długości
specjalne
metr
Szerokość stan. żywienia 65/70/75 cm

5. Roll Maty

(Wysokość ramy ok. 105 cm)

4. Wentylatory

3. Świetliki/lampy

Drabina paszowa
typu Simplex/EU 105

7. Czochradła

Artykuł

2. Bramy-Role

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

8. Budki dla cieląt

Arntjen

+ Element 2

325 cm (5 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
282 cm (4 FP/70)
262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
248 cm (4 FP/65)

262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
214 cm (3 FP/70)
198 cm (3 FP/65)
198 cm (3 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
184 cm (3 FP/65)

+zamoc. drabiny
pasz.
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB

= ok. dł. (odl. między
osiami)
600 cm
500 cm
500 cm
475 cm
450 cm
450 cm
440 cm

Zależnie od połączenia drabiny i zamocowania można zestawić dalsze wymiary wiązarów (pola).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 22.1

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

Element 1

12. Produkty specjalne

Wypełnienie większych odległości między wiązarami można uzyskać przez połączenie
elementów.

10. Mieszadła

Przedłuż.
drabiny

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Opis

ok. 94 cm

3. Świetliki/Lampy

Zatrzaskowe drabiny paszowe
Typ Simplex EU
(Wysokość ok. 94 cm)
dla 10 - 18 miesięcznych cieląt
(w zależności od rasy) prześwit
na szyję ok. 18 cm

(Drabina zatrzaskowa łącznie
z 4 śrubami mocującymi)

Wymiar (w osiach):
325 cm (6 stanowisk /szer. ok.55 cm)
274 cm (5 stanowisk /szer. ok.55 cm)
248 cm (4 stanowiska/szer. ok.55 cm)
219 cm (4 stanowiska/szer. ok.55 cm)
171 cm (3 stanowiska/szer. ok.55 cm)
119 cm (2 stanowiska/szer. ok.55 cm)
Drabiny paszowe dla cieląt o specjalnej
długości
za mb.
Szerokość stanowiska 55 cm

s0862
s0863
s0864
s0865
s0866
s0867
s0868

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

Arntjen

Zatrzaskowe drabiny paszowe
Typ Simplex EU

Osprzęt montażowy:

Jednostronna dźwignia blokująca
Dwustronna dźwignia blokująca
Złączki do montażu drabiny paszowej
0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm
Zestaw do montażu drabiny 0 – 5 cm 2½“ kpl.
Zestaw do montażu drabiny 5 – 10 cm 2½“ kpl.
Zestaw do montażu drabiny 10 – 20 cm 2½“ kpl.
Sztanga zawiasowa 105 cm
Sztanga ryglująca 105 cm, z zawleczką
Imak ogranicznika kolanowego VK 50
Przestawne zawieszenie do drabin paszowych
Simplex EU komplet do 2 końcówek rur

05627
05628
s0984
s0500
s0501
s0502
00740
s0512
s0714
s0715

Dodatkowy osprzęt montażowy (Patrz 9. strony 25 - 27)

Większe odstępy pomiędzy słupami konstrukcyjnymi można wypełnić poprzez kombinację elementów.
Element 1

+ Element 2

325 cm (6 FP/55)
274 cm (5 FP/55)
219 cm (4 FP/55)
219 cm (4 FP/55)
219 cm (4 FP/55)

274 cm (5 FP/55)
219 cm (4 FP/55)
248 cm (4 FP/55)
219 cm (4 FP/55)
219 cm (4 FP/55)

+ Mocowanie
drabiny paszowej
0 - 5 FGB
0 - 5 FGB
0 - 5 FGB
5 - 10 FGB
0 - 5 FGB

= szacowana długość
(wymiar: w osiach)
600 cm
500 cm
475 cm
450 cm
440 cm

W zależności od kombinacji drabin i mocowań można utworzyć dodatkowe wzory połączeń (przęsła).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 23

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

8. Budki dla cieląt
9. Wygrodzenia

s0875

10. Mieszadła

s0869
s0870
s0871
s0872
s0873
s0874

11. Pompy do gnojowicy

Wymiar (w osiach):
325 cm (6 stanowisk /szer. ok.55 cm)
274 cm (5 stanowisk /szer. ok.55 cm)
248 cm (4 stanowiska/szer. ok.55 cm)
219 cm (4 stanowiska/szer. ok.55 cm)
171 cm (3 stanowiska/szer. ok.55 cm)
119 cm (2 stanowiska/szer. ok.55 cm)
Drabiny paszowe dla cieląt o specjalnej
długości
za mb.
Szerokość stanowiska 55 cm

12. Produkty specjalne

(Drabina zatrzaskowa łącznie
z 4 śrubami mocującymi)

7. Czochradła

6. Poidła

(Wysokość ok. 94 cm)
dla 10 - 18 miesięcznych cieląt
(w zależności od rasy) możliwość
ustawiania prześwitu na szyję

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

Drabina paszowa typu
Simplex EU

2. Bramy-Rolety

Arntjen

(Wysokość ramy ok. 80 cm)

Wysodla młodzieży 3 do 10 miesięcy
kość
(w
zależności od rasy),
patrz
regulacja
obwodu szyi (HWV)
poniżej

Wysokość ramy: dla młodzieży ok. 80 cm
dla cieląt ok. 70 cm

325 cm (7 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
282 cm (6 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
239 cm (5 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
196 cm (4 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
153 cm (3 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
110 cm (2 stan. żyw./ szer. ok. 45 cm)
Drabina paszowa dla młodzieży o specjalnej
długości
za mb.
szerokość stanowiska 45 cm

s0958
s0959
s0960
s0961
s0962
s0963
s0964

5. Roll Maty

Długość (odległość między osiami)

4. Wentylatory

(drabina paszowa łącznie z 4 śrubami mocującymi)

Drabina paszowa typu
Simplex EU
6. Poidła

(Wysokość ramy ok. 70 cm)
dla cieląt max. do 3 miesięcy
(w zależności od rasy),
regulacja obwodu szyi (HWV)

Osprzęt montażowy:

05627
05628
s0984

s0501
s0502
00740
s0512
s0714

s0715

Dodatkowy osprzęt montażowy (Patrz 9 strony 25 - 27)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 24

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

10. Mieszadła

s0500

11. Pompy do gnojowicy

Jednostronna dźwignia blokująca
Dwustronna dźwignia blokująca
Złączki do montażu drabiny paszowej
(0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 - 20 cm)
Zestaw do montażu drabiny
0 - 5 cm 2½“
kpl.
Zestaw do montażu drabiny
5 - 10 cm 2½“
kpl.
Zestaw do montażu drabiny
10 - 20 cm 2½“
kpl.
Sztanga zawiasowa 105 cm
Sztanga ryglująca 105 cm, z zawleczką
Imak ogranicznika kolanowego VK 50
Przestawne zawieszenie do drabin
paszowych Simplex EU komplet do
2 końcówek rur

8. Budki dla cieląt

s0971

9. Wygrodzenia

s0965
s0966
s0967
s0968
s0969
s0970

12. Produkty specjalne

325 cm (9 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
289 cm (8 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
256 cm (7 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
222 cm (6 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
188 cm (5 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
120 cm (3 stan. żyw./ szer. ok. 35 cm)
Drabina paszowa dla cieląt o specjalnej
długości
za mb.
szerokość stanowiska 35 cm

7. Czochradła

(drabina paszowa łącznie z 4 śrubami mocującymi)

Długość (odległość między osiami)

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Opis

Z przedłużeniem siatki, tzn. element serii np. 300
cm jest po jednej stronie przedłużany o 20 cm do
długości 320 cm (jeśli to wymagane z
„prostopadłymi podporami ukośnymi”). Szerokość
drabin paszowych wynosząca ok. 65/70/75cm
pozostaje niezmieniona.

Utworzenie długości siatki do 6,00 metrów:
Odległość między osiami/długość
Element 1
2,5
5
10

Element 2
5
10
20

FGB
Wyrównanie długości
2,5 do ok.10 cm
5 do ok.20 cm
10 do ok.40 cm

z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 75 cm
z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 70 cm
z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 65 cm

na metr
na metr
na metr

s6072
s6073
s6074

Siatka specjalna ze zmianą szerokości drabiny
paszowej dostępna na życzenie!

Akcesoria montażowe:

Wypełnienie większych odległości między wiązarami można
uzyskać przez połączenie elementów.
+ Element 2

325 cm (5 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
282 cm (4 FP/70)
262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
248 cm (4 FP/65)

262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
214 cm (3 FP/70)
198 cm (3 FP/65)
198 cm (3 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
184 cm (3 FP/65)

+zamoc.
drabiny pasz.
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB

s6083
07937

Zamoc. drabiny paszowej 0-5 cm 2½“ zest.
Zamoc. drabiny paszowej 5-10cm 2½“ zest.
Zamoc. drabiny paszowej 10-20cm 2½“ zest.
Sztanga zawiasowa 130 cm
Sztanga zamykająca 130 cm, z zawleczką
Imak ogranicznika kolanowego na rurze 2"

s0500
s0501
s0502
00741
s0513
s0515

Kątownik łożyskowy z 2 śrubami do drewna 6x60
do przechowywania d 5 blokady stanowiska
pojedynczego
zestaw s6061
Połączenie drabiny paszowej dla zamocowania
drabiny paszowej (0-5, 5-10, 10-20cm)
s0984

Przedłuż. drabiny

Element 1

Dźwignia zamykająca – komplet
Blokada stanowiska pojedynczego SIFG

= ok. dł. (odl.
między osiami)
600 cm
500 cm
500 cm
475 cm
450 cm
450 cm
440 cm

Inne akcesoria montażowe patrz 9 strony 25 – 27

Zależnie od połączenia drabiny i zamocowania można zestawić dalsze
wymiary wiązarów (pola).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 24.1

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

5. Roll Maty
6. Poidła

s6018
s6019
s6020
s6049
s6021
s6022
s6023
s6024
s6025
s6026
s6027
s6028
s6029
s6030
s6031

7. Czochradła

Właściwości doskonałej drabiny paszowej
zabezpieczającej firmy Arntjen:
- Typ EU 105/S 2" wysokość ramy 105 cm
- Typ EU 108/S 2,5" wysokość ramy 108 cm
- Długości drabiny 1,34 do 5,00 (6,00) metrów
- Szerokość stanowiska ok. 60 – 75 cm
- Ramiona chwytające z tłumieniem hałasu
- Niska technika zamykania
- Z dodatkowym ciężarem – otwarte ramię chwytające
- Blokada stanowiska pojedynczego

Długość (odległość między osiami)
500 cm(7 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
480 cm(7 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
430 cm(6 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
360 cm(5 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
325 cm(5 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
300 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
282 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
262 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
248 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
225 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
214 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
198 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
184 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
150 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
134 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
Długości specjalne siatki bezpieczeństwa:

8. Budki dla cieląt

(Drabina paszowa zabezpieczająca
z 4 śrubami mocującymi)

9. Wygrodzenia

(Wysokość ramy ok. 105 cm)
dla dużych sztuk obwód szyi ok. 20 cm

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Arntjen Doskonała
drabina paszowa
zabezpieczająca typu
EU 105/S 2"

10. Mieszadła

Arntjen Doskonała drabina
paszowa zabezpieczająca
Typ EU 105/S 2"

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Sp. z o.o.

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

Nr
art.

Utworzenie długości siatki do 6,00 metrów:
z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 75 cm
z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 70 cm
z szerokością drabiny paszowej wynoszącą 65 cm
Odległość między osiami/długość FGB
Element 1
2,5
5
10

Element 2
5
10
20

Wyrównanie długości
2,5 do ok.10 cm
5 do ok.20 cm
10 do ok.40 cm

Przedłuż. drabiny

Wypełnienie większych odległości między wiązarami można
uzyskać przez połączenie elementów.
Element 1

+ Element 2

325 cm (5 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
282 cm (4 FP/70)
262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
248 cm (4 FP/65)

262 cm (4 FP/65)
248 cm (4 FP/65)
214 cm (3 FP/70)
198 cm (3 FP/65)
198 cm (3 FP/65)
225 cm (3 FP/75)
184 cm (3 FP/65)

+zamoc.
drabiny pasz.
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
5-10 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB
0- 5 FGB

= ok. dł. (odl.
między osiami)
600 cm
500 cm
500 cm
475 cm
450 cm
450 cm
440 cm

na metr
na metr
na metr

7. Czochradła

rura górna/dolna 2,5"

s6033
s6034
s6035
s6050
s6036
s6037
s6038
s6039
s6040
s6041
s6042
s6043
s6044
s6045
s6046

s6075
s6076
s6077

Siatka specjalna ze zmianą szerokości drabiny
paszowej dostępna na życzenie!

Akcesoria montażowe:

Dźwignia zamykająca – komplet
Blokada stanowiska pojedynczego SIFG

Kątownik łożyskowy z 2 śrubami do drewna 6x60
do przechowywania d 5 blokady stanowiska
pojedynczego
zestaw
Połączenie drabiny paszowej dla zamocowania
drabiny paszowej (0-5, 5-10, 10-20cm)
Zamoc. drabiny paszowej 85
zestaw
0-5 cm dla 2,5" słupka z rury
Zamoc. drabiny paszowej 85
zestaw
5-10 cm dla 2,5" słupka z rury
Zamoc. drabiny paszowej 85
zestaw
10-20 cm dla 2,5" słupka z rury
Sztanga zawiasowa 130 cm
Sztanga zamykająca 130 cm, z zawl.
Imak ogranicznika kolanowego na rurze 2,5"

s6083
07937
s6061
s0984
s6051
s6052
s6053
00741
s0513
s6054

Inne akcesoria montażowe patrz 9 strony 25 – 27

Zależnie od połączenia drabiny i zamocowania można zestawić dalsze
wymiary wiązarów (pola).
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,

9. Wygrodzenia Strona 24.2

8. Budki dla cieląt

Rura górna/dolna 2"

500 cm(7 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
480 cm(7 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
430 cm(6 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
360 cm(5 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
325 cm(5 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
300 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
282 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
262 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
248 cm(4 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
225 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
214 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.70 cm)
198 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
184 cm(3 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
150 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.75 cm)
134 cm(2 stan. żyw./ szer. ok.65 cm)
Długości specjalne siatki bezpieczeństwa:
Z przedłużeniem siatki, tzn. element serii np.
300 cm jest po jednej stronie przedłużany o 20
cm do długości 320 cm (jeśli to wymagane z
„prostopadłymi
podporami
ukośnymi”).
Szerokość drabin paszowych wynosząca ok.
65/70/75cm pozostaje niezmieniona.

5. Roll Maty

(Drabina paszowa zabezpieczająca
z 4 śrubami mocującymi)
Długość (odległość między osiami)

6. Poidła

(Wysokość ramy ok. 108 cm)
dla dużych sztuk obwód szyi ok. 20 cm

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Arntjen Doskonała drabina
paszowa zabezpieczająca
typu EU 108/S 2,5"

9. Wygrodzenia

Arntjen Doskonała drabina
paszowa zabezpieczająca
Typ EU 108/S 2,5"

10. Mieszadła

Opis

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

D

H

Drabina paszowa diagonalna
dla krów, młodzieży, cieląt

325 cm (7 szpar)
295 cm (6 szpar)
212 cm (4 szpary)
145 cm (2 szpary)
Inny wymiar – cena za metr

s0737
s0738
s0739
s0740
s0741

325 cm (8 szpar)
290 cm (7 szpar)
220 cm (5 szpar)
160 cm (3 szpary)
Inny wymiar – cena za metr

s0742
s0743
s0744
s0745
s0746

325 cm (10 szpar)
275 cm (8 szpar)
225 cm (6 szpar)
165 cm (4 szpary)
Inny wymiar – cena za metr

s0747
s0748
s0749
s0750
s0751

dla drabiny paszowej, rura dolna 1,5"
dla drabiny paszowej, rura dolna 2,0"
dla drabiny paszowej, rura dolna 50 x 50,
wysokość 94 cm
dla drabiny paszowej, rura dolna 50 x 50,
wysokość 105 cm

s0617
s0733
s0734

Zestaw elem. do montażu drabin 0 - 5 cm
do słupka z rury 2½"
Sztanga zawiasowa 105 cm
Sztanga ryglująca 105 cm, z zawleczką
Imak ogranicz. kolankowego 1,5" (1x)
Imak ogranicz. kolankowego 2,0" (1x)
Imak ogranicz. kolankowego VK50 (1x)

s0500

Dla młodz. 3 - 15 m. D= 24 cm, H= 95 cm
Wymiar (w osiach)

Dla cieląt 2 - 3 m. D= 20 cm, H= 79 cm
Wymiar (w osiach)

Zest. el. do montażu drabiny - bramki

Zestaw elementów do montażu drabiny - bramki

s0617

Cześci pojedyncze:

00740
s0512
s0514
s0515
s0714

3. Świetliki/Lampy

Drabina paszowa – diagonalna
Dla krów D= 29 cm, H= 95 cm
Wymiar (w osiach)

4. Wentylatory

Nr art.

Opis

5. Roll Maty

Artykuł

6. Poidła

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

7. Czochradła

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

8. Budki dla cieląt

Arntjen

dla Drabina diagonalna
dla Drabina zatrzaskowa z ryglem wewn.
Kabłąk ochronny (przestawny ogranicznik
dla przejścia) dla drabin diag. / zatrz.
para

s0638
s0639
00744

Ogranicznik karkowy
Imak rury karkowej 1½", 30 cm

Wkręt do drewna 6-kątny M10 x 90 ocynk.

00634

s0614

2. Mocowanie do słupów drewnianych
3. Mocowanie rury do imaka rury karkowej

Imak rury karkowej 1 ½”

Obejmy ocynk. ogniowo
ze śrubami obejmowymi i nakrętkami
1,5" x 1,5"
1,5" x 2"
1,5" x 2,5"

s0550
s0542
s0553

4. Rury i złączki
Rura 1,5" ocynk., DIN 2440/2444
Rura 2" ocynk., DIN 2440/2444
Rura 2,5" ocynk., DIN 2440/2444
Złączka do rur 1,5"
Złączka do rur 2"

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

m
m
m

00788
00784
00786
s0558
s0559

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

9. Wygrodzenia Strona 25

11. Pompy do gnojowicy

s0613

12. Produkty specjalne

Kabłąk ochronny przestawny

Śruba obejmowa M10 2" x 90 mm,
ocynkowana, z nakrętkami
Śruba obejmowa M10 2,5" x 120 mm,
ocynkowana, z nakrętkami

10. Mieszadła

04403

1. Mocowanie do słupka

Kółko oporowe
z mocowaniem

9. Wygrodzenia

Kółko oporowe

Sp. z o.o.

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

Nr art.

Zestaw montażowy
do mocowania drabin
paszowych między
słupami drewnianymi
Przekładka
dla pochylenia
drabiny paszowej

U-wspornik do
mocowania w
podłożu betonowym
(mocowanie ze
śrubą kotwicową
M12 zamawiać
osobno!)

B

A

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

s0623
s0624
s0625

s0509
s0510
s0511
s0792

08308
08309
09278

s0610
s0611
s0612
s0613
s0614
s0615
s0616
01414
00646
00647
00648
01415
01416
01417
01418
01419
00649
01421

4. Wentylatory
7. Czochradła

s0506
s0507
s0508

6. Poidła

s0503
s0504
s0505

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

9. Wygrodzenia Strona 26

5. Roll Maty

s0620
s0621
s0622

8. Budki dla cieląt

Zestaw montażowy
do mocowania drabin
paszowych do słupków
drewnianych

s0500
s0501
s0502

9. Wygrodzenia

Zestaw montażowy do mocowania drabin
paszowych do słupków z rur

Zestaw montażowy dla drabin
paszowych / działowych
Mocowanie do słupka z rury 2½“
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Mocowanie do rury 102 mm
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Mocowanie do słupka z rury 3“
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Mocowanie do słupka z rury VK 80 mm
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Mocowanie do słupków drewnianych
(z wkrętami do drewna)
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Mocowanie między słupami drewnianymi
(z wkrętami do drewna)
0 - 7 cm
5 - 12 cm
10 - 17 cm
Przekładka dla pochylenia drabiny
paszowej (bez osprzętu)
U-wspornik do mocowania w podłożu
betonowym (mocowanie ze śrubą
kotwicową M12 zamawiać osobno!)
dla drabiny paszowej, rura dolna 2,0"
dla drabiny paszowej, rura dolna 2,5"
dla drabiny paszowej typ Simplex/EU
Śruba obejmowa M10 z nakrętkami
ocynkowanymi
Wymiar A x B
1“ x 65 mm
1“ x 85 mm
1½“ x 75 mm
2“ x 90 mm
2½“ x 120 mm
VK 60 x 90 mm
VK 80 x 110 mm
Obejma z płaskownika
1“ (Ø 34 mm)
1½“ (Ø 48 mm)
2“ (Ø 60 mm)
2½“ (Ø 76 mm)
3“ (Ø 89 mm)
4“ (Ø 114 mm)
(Ø 102 mm)
(Ø 108 mm)
VK 60 x 60 mm
VK 80 x 80 mm
VK 80 x 120 mm

3. Świetliki/Lampy

Osprzęt montażowy:
Drabiny paszowe

10. Mieszadła

Opis

11. Pompy do gnojowicy

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

12. Produkty specjalne

Arntjen

Nakładka
wisząca

Bolec
zamykajacy

90°
180°
Elem. mocuj. przyścienne
Złącze do szybkiego
montażu rur 1,5“ i 2"

Zestaw elem. mocuj.
dla 1 drabiny

Zestaw elem. mocuj.
dla 2 drabin 180°

Zestaw elem. mocuj.
dla 2 drabin 90°

Zestaw elem. mocuj.
dla 3 drabin

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

9. Wygrodzenia Strona 27

00740
00741
00566
S0989
03272

s0517
s0518
s0519
s0520

s0521
s0522
s0523
s0626
s0836
s0837
s0838
s0839
s0840
s0841
s0842
s0843
s0844
s0845
s0524
s0525
s0526
s0527
s0528
s0529
s0530
s0531

s0655
s0656

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

s0512
s0513

5. Roll Maty

Zaczep - hak

s0514
s0515
s0714
s0619

6. Poidła

Sztanga
zawiasowa

Imak ogranicznika kolanowego
Imak ogranicznika kolanowego 1½“ (1x)
Imak ogranicznika kolanowego 2“ (1x)
Imak ogranicznika kolanowego VK 50 (1x)
Imak ogranicznika kolanowego VK 60 (1x)
Sztanga ryglująca
Sztanga ryglująca 105 cm, z zawleczką
Sztanga ryglująca 130 cm, z zawleczką
Sztanga zawiasowa
Sztanga zawiasowa 105 cm
Sztanga zawiasowa 130 cm
Nakładka wisząca
Do nałożenia drabiny działowej przy ścianie
Bolec zamykający
Zaczep - hak
Zestaw elem. mocujących przyściennych
z 12 mm śrubą z łbem 6-kątnym i nakrętką
Wymiary:
60 mm x 180°
60 mm x 90°
70 mm x 180°
70 mm x 90°
Zaczepy montażowe – zestaw
z 12 mm śrubą z łbem 6-kątnym i nakrętką
Mocowanie:
do ściany
do słupka 2“
do słupka 2½“
do słupka 3“
Szybki montaż bramy przy użyciu rury 1,5"
do ściany
do rury 2"; montaż pionowy
do rury 2,5"; montaż pionowy
do rury kwadrat (60);
montaż pionowy / poziomy
do rury kwadrat (80) montaż pionowy
Szybki montaż bramy przy użyciu rury 2"
do ściany
do rury 2"; montaż pionowy
do rury 2,5"; montaż pionowy
do rury kwadrat (60);
montaż pionowy / poziomy
do rury kwadrat (80);
montaż pionowy
Elementy mocujące do słupka 2½“
Zestaw elem. mocuj. dla 1 drabiny działowej
Zestaw elem. mocuj. dla 2 drabin dział.(180°)
Zestaw elem. mocuj. dla 2 drabin dział. (90°)
Zestaw elem. mocuj. dla 3 drabin działowej
Elementy mocujące do słupka VK 80 mm
Zestaw elem. mocuj. dla 1 drabiny działowej
Zestaw elem. mocuj. dla 2 drabin dział. (180°)
Zestaw elem. mocuj. dla 2 drabin dział. (90°)
Zestaw elem. mocuj. dla 3 drabin działowej
Zaczepy przystawne dla drabin
diagonalnych / działowych
(dla 4 końców rur)
Zestaw zaczepów 2) dla 1½“
Zestaw zaczepów 2) dla 2“

7. Czochradła

Osprzęt montażowy:

8. Budki dla cieląt

Sztanga
ryglująca

Imak ogr. kolankowego

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

Drabina działowa przestawna, mocowana m. przegrodami
legowisk.

Drabina działowa przestawna, 2" / 1,5"
mocowana między drabiną paszową,
a przegrodami legowisk.
(tylna strona)
290 - 345 cm
345 - 400 cm

s0684
s0685

1)

Długość:
215 cm
270 cm
325 cm
350 cm
Inny wymiar – cena za metr

30
Drabina dział. dla krów 53

53

s0682
s0683

Drabina działowa dla krów 53 cm 1,5"

Drabina działowa przestawna, mocowana
między drabiną paszową, a przegrodami
legowisk.

60

210 - 270 cm
270 - 330 cm

01447
00626
00627
00628
00632

Drabina działowa dla krów 79 cm 1,5" 1)

30

Długość:
215 cm
270 cm
325 cm
350 cm
Inny wymiar – cena za metr

30
Drabina dział. dla krów 79

79

01448
00629
00630
00631
00633

Drabina działowa rozciągalna 2" / 1,5"
z regulowanym punktem obrotu i punktem
blokującym

17

8

Zawias
przestawny

Zaczep punkt

Zamknięcie
uniwersalne

Długość całkowita, wysokość 95 cm
200 - 300 cm
250 - 400 cm
300 - 500 cm

s0657
s0658
s0659

Zawias przestawny ze śrubami obejm.
Dla drabin działowych (wysokość)
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm

s0627
s0628
s0629
s0630
s0640

Uniwersalne zamknięcie z zaczepem - punktem i śrubami obejmowymi
Dla drabin działowych (wysokość)
53 cm
79 cm
95 cm
112 cm
122 cm
Zaczep punkt (dla 2,5")1)

s0631
s0632
s0633
s0634
s0635
02317

1) bez

śrub mocujących.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.
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3. Świetliki/Lampy

Drabina działowa przestawna, 2" / 1,5"
mocowana między przegrodami
legowisk.

4. Wentylatory

s0643

5. Roll Maty

1)

80 - 110 cm

6. Poidła

Bramka jednokierunkowa przest. 1,5"

7. Czochradła

Drabiny działowe

Bramka
jednokierunkowa

8. Budki dla cieląt

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

Drabiny działowe poziome

300 / 325 / 350 / 400 // za metr
30
1,5
"

Drabina działowa dla krów 53 cm 1)
53

30
1,5
"

79

30

Długość:
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar - cena za metr

s0771
s0772
s0773
s0774
s0775

Drabina działowa dla krów 122 cm 1)

30
2"
122

Długość:
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar-cena za metr

s0781
s0782
s0783
s0784
s0785

Drabina działowa dla krów 112 cm, 1,5“,
w długościach uniwersalnych 1)
310 / 360 / 410 // za metr

~31

1,5" / 2“

112/
122

1.

2.

3.

Długość:
310 cm
360 cm
410 cm
Element końcowy 112 cm do wmont.
Element końcowy 112 cm
z zamknięciem uniwersalnym, z zaczepem
punktem i 2,5“ śrubami obej.

s0786
s0787
s0788
s0789
s0790

Drabina działowa dla krów 122 cm, 2“,
w długościach uniwersalnych 1)
Długośċ:
310 cm
360 cm
410 cm
Element końcowy 122 cm do wmont.
Element końcowy 122 cm z zamknięciem
uniwersalnym, z zaczepem punktem
i 2,5“ śrubami obej.
1. Zest. elem. mocujących
dla śrub oczkowych
2. Zest. elem. mocujących
dla śrub oczkowych 2,5"
3. Zest. elem. mocujących
dla śrub oczkowych VK 80
1)

s0795
s0796
s0797
s0798
s0799
s0791
s0793
s0794

z 1 zawiasem przestawnym, bez śrub mocujących.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

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

9. Wygrodzenia Strona 29

7. Czochradła

s0776
s0777
s0778
s0779
s0780

8. Budki dla cieląt

Długość:
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar - cena za metr

6. Poidła

Drabina działowa dla krów 112 cm 1)

1,5
"
112

33

Drabina działowa dla krów 79 cm 1)

9. Wygrodzenia

31

s0766
s0767
s0768
s0769
s0770

10. Mieszadła

32

Długość:
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar - cena za metr

11. Pompy do gnojowicy

43

Nr art.

Opis

3. Świetliki/Lampy

Artykuł

4. Wentylatory

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

5. Roll Maty

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

95
95
95

12,5 odl. między
osiami el.

1½" ¾"

112
11
112
2

112
11
112
2

15,5 odl. między
osiami el.

2"

1"

122
12
122
2

122
12
122
2

Drabina na końcach z nawierceniami
(pionowymi) dla sztangi ryglującej

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.07.21

1) bez

01456
01457
01458
01459
01460
01461
01462

01463
00635
00636
00637
00638
01464
03071
03072
00639

01465
00641
00642
00643
00644
01466
00640

01467
01468
00708
00710
01469
00705

01470
01471
00707
00709
01472
00706

śrub mocujących.

9. Wygrodzenia Strona 30

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

3. Świetliki/Lampy
4. Wentylatory

1½" ¾"

5. Roll Maty

12,5 odl. między
osiami el.

01449
01450
01451
01452
01453
01454
01455

6. Poidła

79
79
79

Drabina działowa dla młodz. 79 cm 1)
Długość:
215 cm
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar – cena za metr
Drabina działowa dla młodz. 95 cm 1)
Długość:
215 cm
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar – cena za metr
Drabina działowa dla młodz. 112 cm 1)
Długość:
215 cm
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm
Inny wymiar – cena za metr
Drabina działowa dla młodz. 112 cm
z wycięciem na poidło 1)
Długość:
215 cm
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar – cena za metr
Drabina działowa dla krów 122 cm 1)
Długość:
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar – cena za metr
Drabina działowa dla krów 122 cm
z wycięciem na poidło 1)
Długość:
270 cm
300 cm
325 cm
350 cm
400 cm
Inny wymiar – cena za metr

7. Czochradła

Drabiny działowe (pionowe)

1½" ¾"

8. Budki dla cieląt

12,5 odl. między
osiami el.

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

Sp. z o.o.

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

Artykuł

Nr art.

Opis
Osprzęt montażowy:
Drabiny działowe

s0636

Odciąg dla drabin działowych 1,5"
Odciąg dla drabin działowych 2"

s0735
s0736

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

Zamknięcie dźwigniowe dla drabin 1½“

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

3. Świetliki/Lampy

Arntjen

7. Czochradła

Zamknięcie dźwigniowe
dla drabin 1,5“

Kabłąk dla wiadra
- pojedynczy

Zestaw elem. mocujących
dla wiadra ze smoczkiem

Boksy dla cieląt z podwyższonym
kabłąkiem przednim (190 cm)
Szerokość 92 cm
Boks podstawowy
Boks dostawiany

06353
06354

Osprzęt:
Ściana tylna 82 cm
Ściana tylna 92 cm
Wiadro dla cieląt PVC 12 L ze smoczkiem
Wiadro dla cieląt ze smoczkiem i płaską
ścianką
Zestaw elementów mocujących
Miska dla cieląt PVC, 5 L
Wiadro dla ciel. PVC, 12 L bez smoczka
Kabłąk dla wiadra – podwójny
Kabłąk dla wiadra – pojedynczy
Drabinka na siano (do założenia
na ściankę boksu)

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.11.21

02221
02222
02223
02224
03783
02226
02227
02228
02229
02230

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

9. Wygrodzenia Strona 31

10. Mieszadła

06351
06352

11. Pompy do gnojowicy

Kabłąk dla wiadra
- podwójny

Boksy dla cieląt z podwyższonym
kabłąkiem przednim (190 cm)
Szerokość 82 cm
Boks podstawowy
Boks dostawiany

12. Produkty specjalne

Boksy dla cieląt

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

Odciąg dla drabin
działowych

1. Curtain

Polska
Sp. z o.o.

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

Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego katalogu specjalnego Arntjen
"Systemy mieszadeł do gnojownicy"!
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

10. Mieszadła do gnojowicy Strona 1

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

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

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

2. Bramy-Rolety

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.

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

5. Roll Maty
7. Czochradła

6. Poidła

Pompy zatapialne o mocy silnika 1,5 – 15 kW.
Do zastosowania w studzienkach, szambach,
zbiornikach na gnojowicę, lagunach itp.

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

2. Bramy-Rolety

Arntjen

Zamów bezpłatne materiały informacyjne.
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.

11. Pompy / Zgarniacze obornika Strona 1

12. Produkty specjalne

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

Mieszadła zatapialne o mocy silnika 2,2 – 15 kW.
Wszystkie z wielkoformatowym śmigłem z 2 łopatami
o odpowiednio dużej wydajności mieszania.

1. Curtain

Polska
Sp. z o.o.

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

Dbamy o czyste ganki gnojowe w oborach dla krów

Zamów bezpłatne materiały informacyjne.
Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów,
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen.

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

11. Pompy / Zgarniacze obornika Strona 2

12. Produkty specjalne

Do zastosowania także w małych i średnich oborach
boksowych z posadzką betonową lub rusztami
(możliwe do zamontowania również pod rusztami).
Nowoczesne i elastyczne instalacje nawet dla ganków
o różnej długości.

11. Pompy do gnojowicy

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

Stacja napędowa dla ganków o długości ponad 200 m

7. Czochradła

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Solidne zgarniacze obornika do nowoczesnych wolnostanowiskowych obór boksowych.

2. Bramy-Rolety

Arntjen

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

1. Curtain

Polska

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

Sp. z o.o.

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

Certyfikaty:
- Certyfikat zgodnie z DIN EN ISO 3834-2
- Certyfikat WE zgodnie z EN 1090-1EX C2
- Kwalifikacja producenta DIN 18800-7 klasa E
- DLG: Kryterium badania Fokus Test MWU
- Przestrzeganie międzynarodowej normy Eurokodu (EC3)
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.06.19

12. Produkty specjalne Strona 1

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

7. Czochradła
11. Pompy do gnojowicy

Dzięki konstrukcjom seryjnym dla obór dla bydła mlecznego, hodowlanego i opasowego
oraz dla maszyn i magazynów, hale można produkować w korzystnych cenach. W przypadku hal
z dachem dwuspadowym i jednospadowym wiązary dostarczane są ocynkowane lub lakierowane.
Powierzchnie ścian i dachów można wyłożyć np. blachami stalowymi trapezowymi lub elementami
przekładkowymi. Dla obór dla krów mlecznych przewidziano kurtyny, pasy świetlne i naświetla
kalenicowe.

12. Produkty specjalne

Praca naszego wykonawcy hal rozpoczyna się od doradztwa i obejmuje następnie planowanie,
konstrukcję, produkcję, aż do montażu.

10. Mieszadła

9. Wygrodzenia

8. Budki dla cieląt

We współpracy z naszym partnerem z dziedziny budowy hal możemy optymalnie do siebie
dopasować systemy (elementy budowlane hal / produkty).

6. Poidła

5. Roll Maty

4. Wentylatory

3. Świetliki/Lampy

Budowa hal dla rolnictwa i przemysłu

2. Bramy-Rolety

Arntjen

1. Curtain

Polska
Sp. z o.o.

2. Bramy-Rolety

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

FARM CONTROL SBE z Arntjen

3. Świetliki/Lampy

-Inteligentne sterowanie oborą dla krówFARM CONTROL SBE łączy inteligentne systemy
i sprytne rozwiązania z klasyką gospodarstwa.
Dzięki temu stoworzysz gospodarstwo smart!

CZUJNIKI
Wysokiej jakości czujniki precyzyjnie
mierzą aktualne warunki środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność,
zawartość amoniaku, cząstki stałe,
dwutlenek węgla, wiatr.

FUNDAMENTY
Fundamenty to Twoje elementy
konstrukcyjne, takie jak wentylacja,
światło, kamera, ogrzewanie itp. Są one
dopasowywane do siebie ręcznie lub w
pełni automatycznie

BUDOWA
Inteligentny system SBE to rozwiązanie
modułowe, które można rozbudować o
dodatkowe systemy, np.nawadnianie,
stacje pogodowe, zabezpieczenia i wiele
więcej

SERWIS




Wszystko doskonale ze sobą współgra. Czujniki
mierzą aktualne warunki środowiskowe a odpowiednie siłowniki natychmiast inicjują
odpowiednie ustawienia lub wydają zalecenia.
Wszystkimi tymi złożonymi procesami można łatwo
i wygodnie sterować za pomocą aplikacji SBE na
smartfonie lub tablecie — niezależnie od tego, gdzie
się
znajdujesz.
Ponadto
aplikacja
oferuje
kompleksowe, szczegółowe raportowanie danych.
Oznacza to, że zawsze masz wgląd w całą historię i
bieżące dane, możesz w każdej chwili dokonać
zmian i oszczędzić sobie wielu wycieczek do obory.
Zbudowana jako system modułowy, aplikacja SBE
APP może być rozbudowywana w nieskończoność
po dodaniu nowych komponentów. Oznacza to, że
Twój system jest pod każdym względem dobrze
przygotowany do przyszłego rozwoju.

ZALETY:

Uruchomienie zdalne lub na
miejscu
Wsparcie 24/7
optymalizacja

 24- godzinny podgląd obory
 Oszczędność czasu
 optymalizacja = lepsze wyniki = wyższa wydajność

Zapytaj o dodatkowe materiały informacyjne!
Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów

12. Produkty specjalne Strona 2

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen

5. Roll Maty
6. Poidła
7. Czochradła

Dzięki inteligentnemu sterowaniu systemami np. kurtyn, wentylatorów i oświetlenia uzyskasz
optymalne warunki w oborze, co przyczyni się do wzrostu wydajności i poprawy dobrostanu krów.
Zapewnisz najlepszy przepływ powietrza i odprowadzanie wilgoci, co zmniejszy stężenie
zanieczyszczeń i pyłów w oborze. Dzięki czujnikom zawsze możesz monitorować stężenie amoniaku i
zapobiegać zbyt wysokim wartościom. Dopełnieniem dobrostanu krów jest odpowiednie oświetlenie,
którym także możesz sterować z poziomu aplikacji. Z FARM CONTROL SBE masz pod ręką system,
który monitoruje całą oborę, dostarczając szczegółowych danych wprost na twoje urządzenie.

8. Budki dla cieląt

Lepszy dobrostan krów

9. Wygrodzenia

Wzrost wydajności

10. Mieszadła

Samoregulujący klimat
w oborze

4. Wentylatory

Wygodnie steruj kurtynami, wentylatorami,
oświetleniem, kamerami i innymi za pomocą
tabletu
lub
smartphona.
Użyj
najnowocześniejszego systemu kontroli by w pełni
zautomatyzować i zwiększyć wydajność swojego
gospodarstwa.

11. Pompy do gnojowicy

Internationale Farmtechnik
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0 prefiks) 61-442 85
Faks: +48 (0 prefiks) 61-

12. Produkty specjalne

Arntjen

1. Curtain

Germany
GMBH

An der Brücke 33-35
D-26180 Rastede
Tel: +49 (0) 4402 - 9240 - 0 E-mail: info@arntjen.com
Fax: +49 (0) 4402 - 9240 - 92 Internet: www.arntjen.com

Artikel

Beschreibung

Krowa „Antje“

Dekoracyjna krowa „Antje“
Do montażu ściennego,
wraz z przekładką 40mm, wkrętami
i kołkami

Art-Nr.

Prosto z Arntjen Germany GmbH

3. Świetliki/Lampy

2)

2. Bramy-Rolety

Arntjen

mlecznego regionu Dolnej Saksonii,
przeciwstawia się wszelkim warunkom
pogodowym i może pozostać na zewnątrz
przez cały rok.
- „Antje“ wykonana jest z cynkowanej stali
- dzięki podświetleniu (we własnym zakresie),
„Antje“ zyskuje blask

Duża ok. 100 x 68 cm

s8007

Wysyłka kurierem
„Antje“ może zostać bezpiecznie
dostarczona pod Twoje drzwi.
Zostanie zamocowana do płyty ISO
i zapakowana w specjalne
opakowanie.
Wysyłka małej krowy „Antje“

s8008

Wysyłka średniej krowy „Antje“

s8009

Wysyłka dużej krowy „Antje“

s8010

Daj nam znać, gdy „Antje“ rozgości się w Twoim gospodarstwie.
Chętnie opublikujemy wybrane zdjęcia na naszej stronie na
Facebooku. Jeśli Ty publikujesz zdjęcia, zachęcamy do
podlinkowania nas!

6. Poidła

5. Roll Maty

s8006

7. Czochradła

- Ze względu na swoje pochodzenie z

Średnia ok. 72 x 49 cm

8. Budki dla cieląt

- „Antje“ może mieć również dom na
podwórku, w ogrodzie lub w innym wybranym
przez Ciebie miejscu

s8005

@ArntjenPolska @ArntjenGroup
9. Wygrodzenia

- „Antje“, krowa, która zawsze wiernie stoi przy
twojej oborze i wzbogaca twój inwentarz

Mała ok. 50 x 35 cm

4. Wentylatory

Krowa „Antje“

3)

powyżej
powyżej
powyżej

5.000,- € Mała krowa „Antje“2)
10.000,- € Średnia krowa „Antje“2)
15.000,- € Duża krowa „Antje“2)

Suma zamówienia dotyczy jednego lub więcej zamówień złożonych jednego dnia.

Zalecane wymiary, dane techniczne niewiążące.
Ceny w Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

Zastrzegamy sobie możliwość rozwoju produktów

12. Produkty specjalne Strona 3 (Krowa Antje)

wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmiany cen

11. Pompy do gnojowicy

1)

12. Produkty specjalne

Suma zamówienia3) produktów Arntjen uprawnia do otrzymania krowy „Antje“ jak poniżej:

10. Mieszadła

Krowa gratis!1) w 2023 planujemy rozdawać krowy do zamówień naszych produktów

Arntjen

Polska

Internationale Farmtechnik

Sp. z o.o.

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

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

Arntjen
Nr faksu

Zamówienie

(061) 445 01 01

Dane do faktury:

Proszę wypełnić (o ile dane są różne od danych obok)

Ulica / dzielnica:

Osoba kontaktowa:
Telefon :

Kod pocztowy / miejscowość:

Nr faksu :

Tel:

Numer klienta (o ile jest znany):

Faks:

Nazwa zamawiającego:

Klient:

Adres dostawy (jeśli inny niż powyżej):

Opakowanie:
Porto:

Ulica / dzielnica:

Fracht:

Kod pocztowy / miejscowość:

Osoba opracowująca:

Sposób wysyłki:
Sam. cięż.

Poczta

Fracht

Ekspres

Nr
artykułu

Spedycja

Opis

Znak:

Odbiór
własny

Ilość

Cena

j.m. jednostkowa R
/ Złoty

bezpłatnie

Katalog 2019
Oczekiwany termin dostawy:

Suma
całkowita
/ Złoty

ca. __________ Tydz.

Cena łączna z VAT

__________________________________________________________________________
Miejscowość / data

Podpis

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

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 Euro bez VAT ex works. Stan: 01.10.22

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

Germany

North America

Poland

www.arntjen.com

Arntjen Germany GmbH
An der Brücke 33-35
26180 Rastede
GERMANY
Tel. +49(0)4402 - 92 40 0
Fax +49(0)4402 - 92 40 92
E-Mail: info@arntjen.com

Chesney Distribution Inc.
484249 Sweaburg Rd.
Ingersoll ON N5C 3J8
CANADA
Phone:+1 519 535-1141
Fax: +1 519 423-9147
chesneydistribution@gmail.com
Al Thompson: +1 226 228-361
allen.thompson.na@arntjen.com

Arntjen Polska
Intern. Farmtechnik Sp. z o.o.
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0) 61-445 01 00
Faks: +48 (0) 61-445 01 01
Email: polska@arntjen.com

info@arntjen.com

www.youtube.com/ArntjenGroup
www.instagram.com/arntjen_group

Przedstawiciel handlowy firmy Arntjen:

Arntjen Clean Energy -Solutions113 Winnett St.
Woodstock, Ontario N4S 5Z8
CANADA
Phone:+1 519 913-2346
Fax: +1 519 539-7386
E-Mail: info@arntjensolar.com
CD

Harms & Partner GmbH
An der Brücke 33-35
26180 Rastede
GERMANY
Tel. +49(0)4402 - 92 40 0
Fax +49(0)4402 - 92 40 92
harmsundpartner@arntjen.com

www.facebook.com/ArntjenGroup

A
r n t j e n P o l s Sp.kz a
Internationale Farmtechnik
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

*) odrębny katalog

®

