Mått kalvgård*
Grundram:

2,5 m x 5 m x 2,5 m

Takyta:

6 m x 7,85 m

Mått 1.2 Compact*
Utvändigt

147 cm x 109 cm x 117 cm

Mått ECO*
Utvändigt

187 cm x 118 cm x 138 cm

Mått Pro II*
Utvändigt

220 cm x 122 cm x 138 cm

Mått FlexyFence*
Utvändigt
*

135 cm x 126 cm x 100 cm

Med förbehåll för tekniska ändringar!
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mobil, praktisk, prisvärd

Tio års garanti

Begränsning av sjukdomsspridning

Vi ger tio års garanti för plastelementen i kalvboxarna! Materialet är 100 %
UV-ogenomsläppligt och tillverkningssättet med termoforming ger oöverträffad stabilitet, hållbarhet och livslängd i kombination med polyetylen av högsta
kvalitet.

Nyfödda kalvar har det bäst i separata boxar. Då hinner den unga
kalvens immunsystem utvecklas i lugn och ro, skyddat från yttre
påverkan.

Ett kalvstall som växer i takt med kalvarna
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Tack vare taket får även de som arbetar med kalvarna en behaglig arbetsplats. Eftersom man behöver ägna mer tid hos framförallt små kalvar, ska denna
aspekt inte underskattas.

I synnerhet under den kalla delen av året hålls strö torrare
och kalvarna får färre problem med luftvägssjukdomar.
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Skyddad arbetsplats
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Torrt strö och torrt foder
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Konventionella kalvstall kräver omfattande
byggnation och ventilationssystem. Vi avråder dig från det och rekommenderar istället
igloon som en skyddad mikroklimatmiljö.
Kalvgården är upp till 70 % mer kostnadseffektiv är ett konventionellt kalvstall!
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Låga investeringskostnader
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Vem kan sia om framtiden? Istället för att bygga ett permanent kalvstall kan du utnyttja våra prisvärda och flexibla
igloolösningar: Börja med en kalvgård för tio separata
igloor, och sedan är det lätt att bygga ut vid behov!

Snabb utfodring av dryck med hjälp av mjölktaxin
Utfodringen av kalvarna går snabbt med mjölktaxin i de separata boxarna. Väldigt
praktiskt: efter utfodringen med mjölk kan du även använda mjölktaxin för att ge
kalvarna vatten.

Enkel rengöring
Eftersom stallet är lätt att flytta, blir det rena barnleken att mocka. Varje igloo rullas
helt enkelt bort till rengöringsplatsen tillsammans med FlexyFence. Det betyder att
igloons släta yta även blir ett rent nöje att rengöra.

Lätt att flytta
Den mobila kalvgården är lätt flytta vid varje
mockning. Det betyder att kalvarna alltid
växer upp på rent underlag. UV-strålar, frisk
luft och regn ger en naturlig desinficering.

Väderskydd för människa och djur
En stor del av kalvarnas friluftsområde är
övertäckt, och i sina dragfria och samtidigt
ventilerade igloor kan kalvarna dra sig tillbaka och vila. Och även din arbetsplats, mittgången, är givetvis regnskyddad.

Sunt utomhusklimat
Utomhusklimatet innebär maximal friskluftsförsörjning för
dina kalvar. Den lägre belastningen genom mikroorganismer
ger optimal djurhälsa från början, och luftvägssjukdomar minskar
påtagligt. Eftersom kalvarna måste anpassa sig efter varierande
väderförhållanden, håller även de yngsta sig i form och blir starka.

Optimal djurkontroll
Eftersom kalvarna står själva, blir den optiska djurkontrollen avsevärt lättare och mer exakt än när de står tillsammans. Och det är
viktigt för nyfödda kalvar och i synnerhet vid användning av de alltmer populära AdLibitum-dryckerna.

