SUNT BONDEVETT

Fritthengende liggebås

Ny og framtidsrettet innredning fra Reime Agri AS
Spalteliggere og skitne kuer er et velkjent problem fra mange fjøs rundt om i verden. Det er derfor
en glede for oss i Reime å kunne presentere en helt nyutviklet innredning beregnet for løsdriftsfjøs.
Vi har forsøkt å eliminere bort gamle problem samtidig som vi har gitt rom for tidligere udekkede
behov.
Tre stikkord om fritthengende liggebås dekker det meste : Renslighet, trivsel og økt produktivitet.
Vårt mål vi alltid være å skape gode arbeidsforhold for bonden og trivsel for dyra.
Ting som teller
* enkel å montere
* god komfort for kuene
* få hindringer i veien (rør, spalter o.l)
* gir muligheter for å bruke madrass eller annet liggeunderlag
* lett å holde ren og tørr
* redusert korrosjonsfare
* god kontakt mellom dyra
Trivsel er lønnsomt
Rene kuer er trivelige kuer. Det er med dyr som med oss mennesker, dersom de rette
rammebetingelsene er til stedet yter vi bedre. Reime har utviklet en liggebås for løsdriftfjøs uten
fysiske hindringer. Kuene gjør fra seg der de skal og kan legge seg i en ren og komfortabel bås.
Felles for alle Reime innredninger er at de leveres helgalvanisert. Dersom man ønsker å supplere
med pulverlakkering, blir dette en tillegskostnad.
Reime Agri AS, Jernbaneveien, 4360 Nærbø, Tel. 51 79 19 00, Fax. 51 79 19 62, postagri@reime.no, www.reimeagri.no
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Fritthengende liggebås :
* bøyle liggebås
:
* stender liggebås

:

* frontrør

:

* nakkerør

:

* bredde liggebås
* avstand stolper

:
:

2” MS rør
(veggtykkelse = 3,65 mm)
80 x 80 x 5 4 kt. rør
dobbelt rekke
2” vannrør
(6 meters lengder)
1 1/2” vannrør
(6 meters lengder)
1,2 meter
2,4 meter
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