ВЕНТИЛАТОР ЗА ДОИЛНИ ЗАЛИ DELAVAL PV600

Цена: Запитване
Номер на обявата: 82827
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел: Машини за ферми ВЕНТИЛАТОР ЗА ДОИЛНИ ЗАЛИ DELAVAL
PV600
Предназначение: Фуражораздаващи ремаркета
Година: 2020
За добрата среда във фермата е от съществено значение оптималният комфорт на кравите,
който подобрява здравето и производителността им, като гарантира и качествено мляко.
Това е особено важно за ферми, където животните са през повечето време вътре.

За една добра среда е много важно подходящата вентилация, осветление и контрол на
вредителите.

Агритоп предлага вентилатори, с които лесно се контролира климата във Вашата ферма.
Те доставят чист въздух на Вашите животни, което е много важно за доброто здраве и
високата производителност на кравите.

Основни ползи:
• Намалява количеството на мухи и подобрява работната среда
• По-спокойни животни
• Охлаждащ ефект през лятото, с по-малко топлинен стрес за животните
• Подобряване на топлинната ефективност, по-малко натрупване на амоняк и по-малко
конденз върху студените повърхности през зимата.
• Лесен монтаж и минимални разходи

Този вентилатор за доилни зали е особено ефикасен за намаляване на мухите плюс
подобряване на работната среда. За да са високопроизводителни кравите се изискват
грижи за тях през цялата година с осигуряване на оптимални климатични условия. В
горещите летни месеци в затворените помещения температурата става много висока, над
22 °С, а кравите започват да намаляват приема на храна, като същевременно изразходват
много енергия, за да се справят с прекомерното производство на топлина и започват да
губят обичайните нива на млекопроизводителността си. Вентилаторът PV600 на DeLaval
решава този проблем.

Технически данни:
• Захранване: 230 V AC, 50 Hz
• Максимална консумация на енергия: 90 W
• Класификация на защита на двигателя: IP 55
• Максимална консумация на енергия: 110 W
• Тегло: 7 кг.
• Диаметър: 146 см.
• Максимална скорост на въртене: 275 об.
• Мощност: 21 250 м3 / ч.
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