Welzijnsvloeren
Groene Vlag emissie-arme welzijnsvloer

De zachte Groene Vlag welzijnsvloer zorgt voor bijzonder goede beloopbaarheid van roostervloeren en lagere
drukbelasting op de klauwen. Door het zelfdrogend effect (licht gebolde vorm) is Groene Vlag beduidend
droger dan andere roostervloeren.

     
                 drukbaarheid.
Ook op het gebied van ammoniakreductie biedt de Groene Vlag roostervloer u het beste! De emissiefactor van
Groene Vlag is 7kg NH3 /dierplaats/jaar (BWL 2010.31.V4).
Ŷ Positief effect op klauwgezondheid1
Ŷ Hoge indrukbaarheid, uitstekend loopcomfort en lagedrukbelasting van klauwen
Ŷ Door bolle vorm een snel drogende vloer, dus droge
klauwen
Ŷ Reductie van ammoniakemissie door lage ureaseactiviteit
Ŷ Toepasbaar op bestaande roosters en bij nieuwbouw
Ŷ Voor balkbreedtes 120-174mm
Ŷ Eenvoudige montage zonder bevestigingsmateriaal
Ŷ Functioneert ook bij strenge winter
Ŷ Toepasbaar bij melkvee, vleesvee en vleeskalveren
Ŷ Referentie-adressen op aanvraag beschikbaar
Ŷ Afmetingen, mogelijkheden en prijzen op aanvraag
1
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Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC). Rapport praktijkonderzoek 2013.
Het effect van de Groene Vlag Vloer op de klauwgezondheid van melkvee,
Bathmen, Nederland

Welzijnsvloeren
Groene Vlag emissie-arme welzijnsvloer

Ŷ Groene Vlag melkvee-uitvoering voor betere klauwgezondheid en ammoniakreductie

Ŷ Groene Vlag rosé- en witvleesuitvoering voor hoogwaardig leefcomfort en ammoniakreductie
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Welzijnsvloeren
Loopgangrubber voor roostervloer

Ŷ Hoogwaardig en slijtvast loopgangrubber met dikte van 18 of 24mm
Ŷ Met uitsparing voor bijpassende mestschuif
Ŷ  
              
     
 
Ŷ Wordt per order op maat geproduceerd
Ŷ Aantal puzzelzijden naar keuze: 4, 3, 2 of 1 zijde(n)
Ŷ Maatvoering matten: ca. 104x156cm of 120x200cm

    

1
2
ŶPerfecte pasvorm door geautomatiseerd snijwerk

1

        
goede grip

2

Onderzijde uitgevoerd met indrukbaar noppen       
  



ŶComfortabel en goede grip

ŶMontage door middel van rubber plug met schroef

Artikelnr.

Omschrijving

41-55079-018
41-55079-024

Loopgangrubber 18mm voor roosters, inclusief bevestigingsmateriaal, per m2
Loopgangrubber 24mm voor roosters, inclusief bevestigingsmateriaal, per m2
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Welzijnsvloeren
Loopgangrubber voor dichte vloer, puzzelsysteem

(productomschrijving, zie pagina 58)
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1
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2

            comfort

Artikelnr

Omschriijving

41-55080-018
41-55080-024

Loopgangrubber 18mm voor dichte vloer, inclusief bevestigingsmateriaal, per m2
Loopgangrubber 24mm voor dichte vloer, inclusief bevestigingsmateriaal, per m2

Loopgangrubber voor dichte vloer, op rol

ŶOp dichte vloeren en in melkstal

Ŷ Hoogwaardig en slijtvast loopgangrubber met dikte van
18mm, uit eersteklas grondstoffen
Ŷ Voor dichte vloeren in loopgangen met uitsparing voor bijpassende mestschuif, voerstoepen, sleuvenvloeren en melkstallen
Ŷ  
       
dik  
Ŷ Leverbaar tot 300cm breed op gewenste lengtematen van 10
tot 50 meter
Ŷ Minimale bevestiging, snelle montage
ŶComfortabel en goede grip

Artikelnr.

Omschrijving

AS-55075-H00
41-55077-000
90-58016-081

BP15 Rolmat melkstalrubber 15mm, per m2
BP18 Rolmat loopgangrubber 18mm, per m2
Inslagschroef RVS 8x80 met carrosseriering
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