Anna vasikoillesi hyvä alku.
DeLaval mini karjaharja MSB

Tyytyväiset, puhtaat ja
terveet vasikat
Yli 3 miljoonaa lypsylehmää ympäri
maailmaa nauttivat päivittäisestä
harjauksesta DeLavalin kääntyvällä
SCB-karjaharjalla.Uudella DeLaval
mini karjaharjalla MSB, vasikkasi voivat
myös nauttia harjauksesta.

Hyödyt:
• Edistää vasikoiden terveyttä.
• Edesauttaa nopeampaa kasvua
• Nostaa tuottavuutta ja pienentää
ihosairauksien riskiä
• Auttaa pitämään vasikat
tyytyväisinä ja puhtaina
• Suunniteltu turvalliseksi ja
mukavaksi käyttää

Antaa vasikoillesi parhaan alun. Uusi
DeLaval mini karjaharja MSB on nopea ja
kustannustehokas tapa antaa vasikoillesi
hyvä alku tuleviin tuotosvuosiin.
Vasikat voivat mennä harjattavaksi mini
karjaharjaan kun haluavat.
Vasikoiden karva on puhdas ja
verenkierto aktivoituu. Tämä vaikuttaa
vasikan hyvinvointiin, edistää kasvua ja
sitä kautta tuottavuutta tulevaisuudessa.
Se myös vähentää ihosairauksien riskiä.

Korkeuden säätö 480 mm

Kasvaa yhdessä eläimen kanssa
DeLaval MSB Mini karjaharja on täysin
säädettävissä eläimen kasvun mukaan.
Harjan korkeutta on mahdollista säätää
eläimille sopivaksi. Soveltuu 3- 12
kuukauden ikäisille eläimille.

Eläimelle miellyttävä harjaus
DeLaval mini karjaharja MSB alkaa
pyöriä kun eläin sitä koskettaa ja
harja liikkuu vapaasti eläimen ympäri.
Kun eläin lähtee pois, harja pysähtyy
automaattisesti.

Suunniteltu vaativaan käyttöön.
Harjan kannatin ja suojat on tehty
vahvasta ja kestävästä materiaalista
ja on suunniteltu kestämään kovissa
navetta olosuhteissa.
Kestävät nylon- harjakset tarjoavat
eläimelle mukavuutta, samalla kun
eläimen karva puhdistuu ja verenkierto
aktivoituu.

Toiminto

Testitulos*

Testitulos*

Arviointi*

Energiankulutus
    

0,09 - 0,25 kWh/
päivässä

Hyvin matala

++

Turvakytkin        

50 Newton

Pysähtyy hyvin pienestä
vastuksesta

++

* DLG
* Arviointiasteikko: + + / + / O / - / - - (O= perus)
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DeLaval mini karjaharjan MSB
ominaisuudet:
• Nopea ja helppo asentaa
• Seinä- tai tolppakiinnitys
• Matala energiankulutus
• Helppo pitää puhtaana
• Soveltuu 3-12 kuukauden ikäisille
eläimille
• Säädettävä korkeus eläimen
kasvun mukaan
• Helppo huoltaa

Heti valmiina
DeLaval MSB Mini Karjaharja toimitetaan
valmiiksi kasattuna laatikossa. Harja voidaan
asentaa helposti seinään tai tolppaan
kannattimen avulla.

Älä odota kauempaa.
Ota yhteyttä DeLaval- myyjääsi tilataksesi
DeLaval MSB mini karjaharjan jo tänään.
on Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

