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Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ PRZYJDZIE KOLEJNE LATO!

DOSKONAŁA WENTYLACJA
CombiCool & Coolbox:
Sprawne systemy chłodzenia firmy Big Dutchman.
CombiCool

Coolbox

■Nadaje się idealnie do chlewni z kilkoma komorami
■Efektywne chłodzenie chlewni i utrzymanie
temperatury komfortowej take w pełni lata
■Utrzymanie idealnej wilgotności powietrza poprzez
nawilanie o kadej porze roku
■Optymalne wiązanie cząsteczek kurzu wpływa na
poprawę komfortu świń i zdrowotność dróg oddechowych
■Funkcja namaczania ułatwiająca mycie
■Bardzo dobre rozprowadzanie wszystkich stosowanych
aerozoli jak substancje zapachowe i lekarstwa

■Nadaje się idealnie do chlewni z korytarzem centralnym
■Wysoka skuteczność take przy wykorzystaniu wody
złej jakości
■Niewraliwy na sole, elazo, algi itp.
■Wyraźnie większa trwałość w porównaniu do osnowy
celulozowej
■Wysoka wydajność chłodzenia dzięki duej powierzchni
■Oferowany w zakresach wydajności 5000 – 20000 m3/h
■Monta ekstremalnie szybki
■Bardzo mały nakład na konserwację
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Wysokociśnieniowy
system zamgławiania
»CombiCool«

Decentralny system chłodzenia
»Coolbox« z tkaniny wysokiej
jakości z tworzywa sztucznego
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