SUNT BONDEVETT

Mette Kalvebinge

Enkel funksjonell og rimelig - i samsvar med forskrifter
Kalvebingen Mette tilfredsstiller kravene fra myndighetene om typegodkjenning av kalvebinger.
Mette er utviklet i samarbeid med gårdbrukere rundt oss på Jæren som har gitt oss mulighetene
til å evaluere dens funksjonalitet over tid. Mette er en prisgunstig, funksjonell, og som navnet tilsier
en pen kalvebinge. Bingen kan rekkemonteres, monteres i batteri, eller mot vegg.
Ting som teller
* prisgunstig
* enkel montering
* flott design
* fronten er laget av bare stål, noe som gjør den lett å holde ren iforhold til melkerester o.l.
* kalvene på en rekke/batteri kan ha kontakt gjennom en kontaktspalte i sideveggen
* kompakt konstruksjon som gjør den fri for trekk langs bunnen, og gjør bingen solid
* fronten kan åpnes til begge sider, eller lett tas av med et par håndgrep, bingen er derfor
lett å gjøre ren
* fuktbestandige solide kryssfinerplater i 15 mm som tåler både belastning og fukt, og som
lett kan rengjøres

Se teknisk beskrivelse på baksiden
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Front
* spiler :
* plate :
* tein :
* bøttebøyle :

1/2” rør i åpning
+ Ø12 mm rundtstål
1,5 mm galvanisert plate
Ø10 mm rundtstål
Ø10 mm rundtstål

Stender
40 x 40 x 4 mm vinkelstål
Krybbe

Sider og bakstykke
* plate :

12 mm vannfast finer

Rustfri skål
* volum :

4 liter

Høyhekk
* spiler :
* ramme :

Ø8 mm rundtstål
5 x 20 mm flattstål

1,5 mm galvanisert plate

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

