
Z dobrym wentylatorem przemysłowym zwiększysz o 20% wydajność stada

Na wydajność hodowli wpływa nie tylko jakość podawanej paszy. Istotne znaczenie mają również 
warunki bytowania zwierząt. Te zależą m.in. od temperatury i wilgotności panującej w obiekcie.

Opłakane skutki źle wentylowanej obory dla produktywności stada

Im większe pomieszczenie, tym trudniej tradycyjnymi sposobami kontrolować panujące w nim 
warunki termiczne. Ich niewłaściwy poziom wywołuje u bydła stres cieplny, który występuje nie 
tylko latem. Zimą we znaki daje się zwierzętom duża wilgotność i stojące powietrze!
Ten lekceważony przez niektórych hodowców czynnik może być przyczyną szeregu problemów ze 
stadem. Choroby układu oddechowego krów, trudności z zacieleniem, mniejsza mleczność, gorsza 
jakość surowca i niższe ceny skupu – to tylko niektóre z nich.
Zatem brak odpowiedniej wentylacji w oborze pogarsza wyniki stada, generuje dodatkowe koszty
i sprawia, że biznes jest mniej opłacalny.

Ale możesz temu zaradzić, nie ponosząc dużych nakładów. Jak?

Energooszczędny wentylator o dużej wydajności wyraźnie poprawia warunki bytowe krów

Instalując w oborze niedrogi, ale za to wydajny wentylator przemysłowy TK1 o wymiarach 140 
na 140 cm z silnikiem trójfazowym o mocy 1,1 kW. W ciągu godziny jest on w stanie wymienić 
44.000 m3 powietrza, co kosztuje raptem kilkadziesiąt groszy. Inwestycja jest więc bardzo 
opłacalna.
Tak efektywny i tani w użytkowaniu wentylator przemysłowy w zupełności spełni Twoje 
potrzeby. Dzięki niemu nawet w dużej oborze powietrze będzie wymieniane nawet trzykrotnie w 
ciągu 60 minut!
Dbając o odpowiedni mikroklimat w oborze, poprawiasz dobrostan krów, które lubią chłód. 
Odwdzięczą Ci się większym poborem paszy oraz zwiększoną o nawet 20 proc. produkcją 
mleka. Do tego będzie mieć ono lepsze parametry, przez co będziesz kontraktować je po 
wyższych cenach.

Łatwy montaż, bezawaryjna i automatyczna praca

Sprzęt, który dostarczamy od ręki, jest lekki i łatwy w montażu. Efekty jego pracy pojawiają się 
praktycznie od razu po uruchomieniu.
Oferowany przez nas wentylator przemysłowy może być całkowicie bezobsługowy. Opcjonalne 
wyposażenie go w czujnik temperatury i automatyczny włącznik sprawi, że urządzenie będzie 
uruchamiać się samoczynnie.
Wysoka jakość zastosowanych w nim podzespołów, w tym ocynkowana konstrukcja i śmigła ze 
stali nierdzewnej, przekłada się na jego trwałość i bezawaryjność. Ryzyko uszkodzeń 
mechanicznych ogranicza obustronna siatka zabezpieczająca.
Dodatkowo w razie wystąpienia usterki przysługuje Ci 24-miesięczna gwarancja. Jako polski 
producent zapewniamy Ci szybkie wsparcie serwisowe.
Jednak jesteśmy pewni, że – stosując się do zaleceń – nie będziesz mieć okazji, by przetestować 
dział serwisowy. Nasz wentylator zredukuje przestoje w pracy Twojego obiektu do minimum. Tym 
samym pozwoli Ci na obniżenie kosztów prowadzenia hodowli.

Tańszy zakup dzięki dotacji ARiMR-u

Większa produktywność Twojego stada i lepsze warunki pracy to niejedyne korzyści płynące z 
zakupu sprzętu. Na tę inwestycję możesz starać się o dotację ARiMR-u z tytułu modernizacji 



budynku inwentarskiego.
Z jej uzyskaniem nie będziesz mieć problemów, ponieważ nasze urządzenie jest urzędnikom dobrze
znane. Zdecydowało się na niego już wielu rolników oraz firm z całego kraju.

Fachowe doradztwo i dogodne warunki finansowania

Dlaczego miałbyś zaufać właśnie nam? Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, którą tworzą ludzie 
związani z rolnictwem: hodowcy, weterynarze i zootechnicy. Wiemy, jak poprawić wydajność 
hodowli. Od lat z powodzeniem prowadzimy własne gospodarstwo, w którym stosujemy oferowane
przez siebie rozwiązania.

Chcesz w krótkim czasie o 20 proc. zwiększyć produktywność krów? Nie czekaj do lata i już dziś
zainwestuj w energooszczędny i wydajny system wentylacji swojego obiektu inwentarskiego! 
Teraz, przy większych zakupach, możesz liczyć na atrakcyjne rabaty i gratisy.

Nasi doświadczeni specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości i pomogą wybrać dogodną dla Ciebie 
metodę finansowania (raty, leasing). Czekamy na wiadomość od Ciebie.

W ofercie mamy też mieszacze powietrza o innych parametrach i specyfice. Zapytaj!


