Tekniska data igloo-veranda*
Rekommenderat antal kalvar
Mått grundställning
Takyta (tillval)
Liggplatsyta

14
5x5 m,
Höjd max. 2,5 m
7x7,5 m
8x7,5 m
25 m² under tak,
14 m² i igloon
(2,78 m²/kalv)

Tekniska uppgifter H&L igloo*

*

Rekommenderat antal kalvar

15

Liggyta

ca 14 m²

Längd/bredd/höjd

3,9 m/4,4 m/2,2 m

Ingångshöjd

1,40 m

Volym

ca 20 m³

Material

Handlaminerat
glasfiber

Med förbehåll för tekniska ändringar!
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anpassat efter djuren, ekonomiskt
och mikroklimatiskt

Låga investeringskostnader

Uppfödning med låg bakteriehalt eftersom kalvarna
hålls utomhus

Konventionella kalvstall kräver omfattande byggnation och ventilationssystem.
Vi avråder dig från det och rekommenderar istället igloon som en skyddad
mikroklimatmiljö. Igloo-verandan är upp till 70 % mer kostnadseffektiv är ett
konventionellt kalvstall!

Ett kalvstall som växer i takt med kalvarna
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Enklare mockning
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Med igloo-verandan får du ett bra väderskydd
medan kalvarna utfodras. Under det sju meter
breda taket (tillval) slipper du besvär under arbetet
med kalvarna.
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Skyddad arbetsplats

Väderskydd för kalven
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Verandan är ytterst ekonomisk under hela
sin livstid, eftersom även effektiviteten optimeras. På vår Youtube-kanal kan du själv se
hur man kan utfodra 28 kalvar i en veranda
på 15 minuter eller mocka fyra verandor på
bara 106 minuter.
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Spara in lönekostnader
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Vem kan sia om framtiden? Istället för att bygga ett permanent kalvstall kan du utnyttja våra prisvärda och flexibla
igloo-system: Börja till exempel med en igloo-veranda
för 14 kalvar och bygg sedan ut den så flexibelt som
du behöver.

Utomhusklimatet innebär maximal friskluftsförsörjning för dina
kalvar. Sjukdomar i andningsvägarna minskar avsevärt tack vare
den låga bakteriebelastningen. Eftersom kalvarna måste anpassa
sig efter varierande väderförhållanden, håller de sig i form och blir
starka. Med igloo-verandan kan du flytta stallet vid varje mockning.
Då får kalvarna alltid växa upp på rent underlag. UV-strålning
och regn ger en naturlig desinficering av den gamla platsen.

Vid mockning kan H&L igloo-verandan på hjul flyttas. Igloon och verandan
är lätta att flytta med en frontlastare. Kalvarna hålls inhägnade i verandan under
tiden, och går med dig till sitt nya hem. Tack vare hjulens flexibla placering, kan H&L
igloo-verandan både köras framåt, bakåt och i sidled.

Variabel utformning av utfodringsplatserna
Det 14 utfodringsplatserna är utrustade med extra säkra nackbommar. Foderfrontens
position kan placeras fritt efter platsen. Extra tipptråg av rostfritt stål, hållare för napphinkar, höhäck, kraftfoderutmatare eller anslutning för en drickautomat: Allt är möjligt!

En stor del av kalvarnas friluftsområde är övertäckt, och H&L storrumsigloo har rofyllda,
dragfria och samtidigt välventilerade platser
för upp till 15 kalvar. Taket (7 x 7,5 m, tillbehör) skyddar mot nederbörd och starkt solljus.

Perfekt mikroklimat i igloon

Igloons halvrunda form ger en speciell
ventilationseffekt: Vinden som blåser över
igloon skapar ett undertryck vid den högsta
punkten (Bernoulli-effekten). Den förbrukade
luften sugs aktivt ut ur igloon genom ventilationshålen. Frisk luft tillförs genom den stora
ingångsöppningen. Det begränsar luftens hastighet i igloon och förhindrar skadligt luftdrag.

Gott om plats och rörlighet
H&L igloo-verandan består av en 5x5 m stor liggplats, den så kalllade grundställningen. I kombination med ytan i igloon erbjuder vi
kalvarna 2,8 m² plats till att ligga, äta och leka.

Tvåplatsprincipen: kalven väljer själv
Eftersom det finns två liggplatser, kan kalven själv välja var den trivs
bäst: ett skyddat område i igloon eller ett övertäckt gång- och liggområde ute i friska luften.

