CALF TEL PRO II FLEXI
✓ Hydda för 1-2 kalvar.
✓ Hög hållbarhet, tillverkad i polyetylen.
✓ Hjul för enkel förflyttning.
✓ Praktisk strö- och ventilationslucka.
✓ Enkel att rengöra.
✓ Ingångsgrind.

NYHET

Välkommen til
monter D03:12l vår
Elmia 19-21 ok på
se våra jubileu t och
erbjudanden! ms-

NYHET
IGLO VERANDA
✓ Smidig och flexibel lösning
för upp till 14 kalvar.

MÄRKUTRUSTNING
TILL NÖTKREATUR

✓ Stor-Iglo 15 m2.
✓ Rastgård 25 m2.
✓ Enkel utgödsling.

COLOQUICK
KALVJACKA

✓ Råmjölk på 15 minuter
- ifrån djupfryst till drickfärdigt.
✓ Enkelt, snabbt, skonsamt.

✓ Utmärkt passform och flexibel storlek.
✓ Maximalt skydd vid låga temperaturer hos
svaga kalvar.
✓ Andningsfunktion och vattenavvisande.

MJÖLKTAXI
MJÖLKTANKAR

✓ Stor volym. 100l (115l max),
150l (180l max), 260l (290l max)

✓ 100-300l.

✓ Stora hjul.
Bra framkomlighet.

✓ Rostfritt stål.

✓ Förberett för trådlöst
doseringshandtag.

✓ Enkel rengöring.
✓ Omrörning med autostop.

✓ LED-belysning.

✓ Elektronisk kontrollpanel.

✓ Pastörisering.

LÅSBAR FODERGRIND

✓ Energieffektiv.

✓ Automatisk rengöring.

✓ För 7 kalvar med upphissningsbara hinkhållare
(2,44 m långa).

✓ Stor display.

✓ Möjlighet att montera på fodertråg och att låsa
fast 1-7 kalvar.
✓ Finns även teleskopiska grindar för 8,10,12 kalvar.

H & L 100 MED NYA
HYGIENSTATIONER
✓ Nya tekniska funktioner.
✓ Optimal hygien.
✓ Driftsäker och tillförlitlig.
✓ Högre levnadskvalitè för dig.
✓ Friskare kalvar uppfödda i grupper.
✓ Sänkta kostnader, ökade intäkter.

CALF TEL - MULTIMAX
✓ För upp till 7 kalvar.

TRANSPORTKÄRRA
FÖR EN KALV

FODERAUTOMAT
✓ Hängs på insidan av våra förgårdar.

✓ Stark, vädersäker, robust.

✓ Säker transport av dina kalvar.

✓ Kan enkelt fyllas på från utsidan.

✓ Lätt att rengöra.

✓ För medicinsk hantering av dina kalvar.

✓ Galvaniserat lock som skyddar mot regn.

✓ Enkel lyfthantering och snabb rengöring.

✆

vxl 036-71 10 00 • Dan Rudelöv 0708 - 60 40 28 • Anita Kufeldt 0738 -15 79 96 • www.gardsbyiglu.se

www.gardsbyiglu.se

