
A matrac töltete
Az alapja kettó́s szövetbetétes tömló́, amit tiszta, kirostált,
3 - 6 mm méretú́ gumi ó́rleménnyel töltöttünk fel.

Tapadós felsó́ réteg, alulról folyadékzáró bevonattal.

A tehenek elégedettsége a legjobb bizonyítékA tehenek elégedettsége a legjobb bizonyíték
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A Schmiedseder tehenészet – Enzenkirchenben, Felsó́-
Ausztriában

Alois és Kathrin Schmiedseder felbetonozták az állások
teknó́it, ami jelentó́sen megkönnyítette munkájukat és
javította a higiéniát a mély teknó́khöz képest (ebben a

tehenészetben szalma nélkül dolgoznak).

Kapcsolattartó személy az Ön közelében:

Peter Jeckle üzeme – Bad Grönenbachban,
Allgäuban

Jeckle úr lelkesen szemlélte, ahogy a tehenek az elsó́
pillanatban, probléma nélkül elfogadták a matracokat.
Nagyon jó a felület tapadóképessége, így alomszórás
nélkül sem áll fenn csúszásveszély. A strukturált,
szövetszerú́ felület gyorsan felszárad és semmilyen
problémát sem okoz, amikor a tehenek felkelnek.
Jeckle úr számára fontos a matrac töltetének jó
hó́szigetelése és a nedvességet át nem eresztó́ felület,
így az állatok a hideg istállóban is melegen fekszenek.

Schels-ék üzeme – Beilngriesben, Nürnberg mellett

Fény, levegó́, kényelem és a munka megkönnyítése
voltak az új, boxos kifutójú istálló tervezésének és
kivitelezésének alap gondolatai. Az elsó́ két feltételt
a komplett Agrotel Courtain System függönyrendszer
valósítja meg, a második kettó́t a fejó́robot és az
Agrotel tehénmatracok. Az Agrotel tehénmatracok
választásánál a bevált minó́ség és a kényelem volt a
döntó́.

Honlapunk: www.agrotel.at
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info@agrotel.at
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Kényelmes fekvés
Agrotel tehénmatracok

Kényelmes fekvés
Agrotel tehénmatracok

matractakaró
Keresse fel honlapunkat is: www.agrotel.at



Messung der Eindringtiefe vor und nach dem Dauertest
mit einer Halbkugel (Durchmesser 240 mm) und einer
Belastung von 200 kg

*

Az Agrotel tehénmatrac minden
részlete biztonságot nyújt

Kétrétegú́ felépítés:

Az alkalmazott anyagok megfeleló́ kiválasztása
garantálja a legkényelmesebb fekvést.

Mivel a matracok töltetét mi gyártjuk, folyamatosan
ellenó́ rizhetjük a gumi ó́rlemény tisztaságát és
tulajdonságait.

A matrac takaróját speciális berendezésekkel szó́jük és
utólag vonjuk be a szigeteló́  réteggel. (ISO 9001
minó́sítéssel rendelkezünk.)

A matrac alapja: egymásba fektetett, 8
cm magas dupla tömló́k, tiszta, kirostált
gumió́rleménnyel töltve.

3 - 6 mm
szemcseméretú́,

tiszta gumió́rlemény.

A matrac takarója:
tapadóképes szövött felületú́,
alsó felén folyadékzáró
bevonattal.

A tehén töltse ideje
2/3-ad részét fekve.

Ezt csak a legkényelmesebb
fekvó́helyekkel lehet elérni.
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A 8 cm magas, gumió́rleménnyel töltött dupla tömló́k
hó́szigetelése megfelel 2,5 cm polisztirol habénak, ami
fontos a kültéri istállókban és fekvó́helyeken.

Meleg fekvó́helyek

kültéri fekvó́helyek

Higiénikus fekvó́helyek
A nedvességet át nem eresztó́ takarórétegnek köszönhetó́en a matrac alapja száraz és csíramentes
marad. Speciális fektetési technikája miatt terheléskor a dupla tömló́k szögletesre formálódnak, ezáltal
a takaró réteg gyú́ró́dések és mélyedések nélkül, hézagmentesen nekinyomódik a fekvó́hely hátsó
szegélyének, ami nagyfokú öntisztulási képességet biztosít. A folyadékot át nem eresztó́ takaróréteg
nagynyomású mosóval tisztítható.

A szemcsés gumió́rlemény (3 - 6 mm)
tartós rugalmasságot és jó alakfelvevó́
képességet biztosít.

A DLG vizsgálata bebizonyította, hogy a
tehén lábának 100 000 rálépése után az
Agrotel tehénmatrac csak 2 mm-t veszített
rugalmasságából (lásd a diagramot).

Puha fekvó́helyek

Csúszásmentes fekvó́helyek
Amikor a jószág rálép a matracra, annak töltete
összenyomódik és a takaró réteg strukturált felülete
nedvesen és szennyezetten is abszolút csúszásmentességet
biztosít. A DLG vizsgálat meggyó́zó́ választási eredménye
szerint a tehenek az idó́ 97 %-át a hagyományos alommal
szemben az Agrotel tehénmatracain töltötték.

alap takaró réteg bejelentett szabadalom
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A tehén lábának 100 000 rálépése
kb. 10 évnyi folyamatos
használatnak felel meg.

eló́tte
utána

Tartóssági vizsgálatTartóssági vizsgálatTartóssági vizsgálat
100 000 x 1000 kg (!)100 000 x 1000 kg (!)100 000 x 1000 kg (!)

*A behatolási mélységet a vizsgálat eló́tt és után egy
(240 mm átméró́jú́) félgömbbel végezték, 200 kg terhelés mellett.

Biztonságot nyújt az Agrotel
gyártói garanciája

A tejhozam a fekvó́helyek
minó́ségénél kezdó́dik

A tejhozam a fekvó́helyek
minó́ségénél kezdó́dik


