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Fjölnot jarðvegsgrindakerfi gert
fyrir mikið álag.
Fyrir landbúnað.

ECORASTER® – LANDBÚNAÐUR

TÆKNILÝSING

Sparið peninga og tíma – varanlegt.

Staðreyndir:

Ef þetta er kunnuglegt – lagið það, auðveldega.

Lausnin.

Kostir
 Gegndræp jarðvegsstyrking
 Kostnaðarlækkandi aðgerð
 Mikill burður, auðvelt að leggja og viðhalda
 veðurþolið og sterkt
 Þaulprófað samlæsingakerfi
 Þolir 20 tonna öxulþunga (samkv.) DIN 1072:1985
 UV þolið og þolir marga vökva.
 Framleitt úr 100% endurunnu efni (PE)
 Framleitt í Þýskalandi (TÜV Nord)
 Umhverfisvænt og skaðlaust grunnvatni (OECD 202:2004)

Tölur og staðreyndir
ECORASTER® – Kerfi með 20 ára reynslu!
Ef á býlinu er pollar, ójafnt yfirborð eða léleg jarðvegsgæði? Eru
dýrin þín þjást af fótameinum, þurfa að vera á sleypum jarðvegi eða ösla drullusvað? ECORASTER® er lausnin sem sparar
peninga, virkar og er umhverfisvæn jarðvegsstyrking. Náið tökum á svaðinu og aukið vellíðan dýrana ykkar. Aukið fótagrip
nautgripa, fækkið sjúkdómum einfaldlega með því að leggja
jarðvegsgrindur sem eru gegndreypar styrkja jarðveginn. Vatn
og vökvar drenast í gegnum opna yfirborðið á grindunum sem
gerðar eru fyrir mikið álag og skapa jafnt yfirborð sem ekki
er sleypt. Eru grindurnar nógu sterkar? Já það eru þær! UVþolnar, veðurþolnar og þola álag allt að 800 tonn á fermeter
fylltar. ECORASTER® er lausnin fyrir landbúnaðinn. Minnkið
rekstrarkostnað og notfærið ykkur meira en 20 ára reynslu í
jarðvegsstyrkingu.

» Sparnaður
Á kúabúi í Ontario, Canada
var minnkuð notkun á sandi
með því að nota ECORASTER®
E 50, úr 20 kg (á bás, á dag að
meðaltali) niður í 8 kg á bás á
hverjum degi.
Sparnaður í sandi og vinnu
borgaði fjárfestinguna á 18
mánuðum. Auk þess að auka
öryggi fólks og dýra og bæta
heilbrigði.

Gerð:

ECORASTER® E 50

Málin:

33,3 x 33,3 x 5,0 cm

Veggþykkt:

5 cm

Burðarþol:

allt að 800 t/m² (eftir fyllinga efni)

Samlæsing:

36 tengingar/m²

m² per pallet:

57,19 m²

Þyngd einingar:

1,06 kg

Weight per m²:

9,55 kg

Stærðar stöðuleik:

-50° / 90 ° C

Nýtið ykkur langa reynslu og tæknilega þekkingu sem
tilkomin er með langri þróunn á eigin framleiðslu.

