SUNT BONDEVETT

GP System innredning for gris
GP er spesielt utviklet for tyngre dyr, og er derfor noe kraftigere dimensjonert.
Den brukes primært til gjeldpurker og råner, men kan også med fordel brukes til tyngre slaktegris.
Standard høyde er 113 cm, men kan også leveres for slaktegris med høyde 100 cm.
GP er en meget monteringsvennlig innredning. Bingeskillene består av fabrikkmonterte elementer
som gir tids og kostnadsbesparende montasje i grishuset. De er bygget opp av 35 mm tykke
renholdsvennlige plastelementer, med et eller flere rør øverst.
Endeprofiler i rustfritt stål.
Kraftige stolper i 50 mm firkantrør som er varmgalvanisert og pulverlakket, gir lang levetid og
tiltalende design. Innredning kan boltes eller støpes fast til gulvet.
Til gjeldpurker og råner anbefaler vi å støpe stolpene fast. Skillene kan leveres montert med fall etter
ønske.
Portene leveres med terskellist for å hindre at strø kommer ut i
gangen. Justerbar lås er også en fin detalj.

Reime Agri AS, Jernbaneveien, 4360 Nærbø, Tel. 51 79 19 00, Fax. 51 79 19 62, postagri@reime.no, www.reimeagri.no

SUNT BONDEVETT

GP Bingeskiller :

leveres i flere varianter, med høyde 113 cm eller 100 cm.
Alle bingeskiller har rustfrie endeprofiler.
Kan og leveres med rustfrie stendere.

Variant tett 113 cm.
Variant rør 113 cm.
Variant rør 100 cm.
Variant gitter

:
:
:
:

100 cm. plastplank og 1 stk. rør
75 cm. plastplank og 3 stk. rør
75 cm. plastplank og 2 stk. rør
25 cm. plastplank og gitter (begge høyder)

Bingeskillene kan leveres tilpasset fall på gulvet.

Bingeskiller

Porter

GP Porter :

leveres i 2 varianter, begge inklusive justerbar lås, hengsle og anslag tilpasset
stender/vegg. Portene har et enkelt låsesystem som gjør det lett å ta dem av
hengslene. Portene har og en terskellist på 4 cm. mot gulv, dette for å bremse
strø ut i gangen. Alle stendere er av 50 x 50 x 4 firkantrør, er galvanisert og
pulverlakkert. Kan og leveres i 50 x 50 x 2 rustfritt.

Stender :

Stendere leveres i 3 varianter :
- for skruing til spalter
- for skruing til gulv
- for støping

Stender for spalter
Stender for skruing til gulv

Stender for støping
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