Uporaba
Dovozne poti in njihovo utrjevanje
Poti na pašnike
Skladišča

Namestitev pohodnega satja
Ena - dva - tri! Tako preprosto lahko ECORASTER položite sami!
12 posameznih segmentov je že tovarniško sestavljenih v preprosto
polagajoče plošče. Tako položite na en mah kar 1,33 m2 površine.
Pokladanje je zares enostavno.

Čakališča
Odprti hlevi, krmilna mesta

Skladišča

Izpusti za govedo in kokoši

Pašniške poti

Napajališča
Pesjaki

Korak 1

Utrditev ograd

Enostavno položite

Korak 2
Položite celo ploščo in jo
zravnajte

Izpusti za goveda
in kokoši

Korak 3
Zataknite v varnostni
zapenjalni sistem.

Dovozne poti
Utrjevanje cest

Podrobnejše informacije dobite pri vašem zastopniku:

Kmetijstvo

ECORASTER
kompakten in prilagodljiv

ProFarm Košenina d.o.o. Spodnja Senica 9 1215 Medvode
Tel. 01/3618-303 - Faks 01/3618-304
info@profarm.net - www.profarm.si

Izkušnje, ki se vam izplačajo
ECORASTER® je rezultat dolgoletnih izkušenj na področju utrjevanja tal. Skupaj
z strokovnjaki iz kmetijskega področja se ta sistem v sodelovanju z specialisti
na področju zemeljskih gradenj razvija naprej. Tako ste lahko prepričani, da ste
z uporabo pohodnega satja ECORASTER vgradili preizkušeno, vašim zahtevam
prirejeno talno podlago.

ECORASTER® je uveljavljena blagovna znamka skupine PURUS.
www.purus-plastic.de

Konzept und Design: medienimpuls.com

®

Utrjevanje podlage brez
zbijanja tal
Patentirani varnostni povezovalni sistem
Trajna drenaža
Stabilna, oprijemljiva podlaga
Minimalno vzdrževanje

Prednosti
Nič več blata, podlaga ne drsi
Majhna nevarnost poškodb zaradi ravne
ne podlage
it
Manjše število obolenj parkljev in kopit
Enostavno in hitro polaganje
Minimalno vzdrževanje
Podlaga je prevozna (traktor ipd.)
m²
Prenaša visoke obremenitve do 350 t/m²
Odporen na vremenske razmere
Odporen proti amonijaku
Odporen na zmrzal in UV žarke
Okoljsko nevtralen
Z več TÜV certifikati

Knowhow za vsak namen uporabe
ECORASTER®- sistemi: konec
nec z blatom in umazanijo

Končno čista in suha podlaga zahvaljujoč pohodnemu satju ECORASTER®.

brez satja ECORASTER

z satjem ECORASTER

ECORASTER® je dobavljiv v različnih izvedbah. Odvisno od
namena uporabe so lastnosti posameznih modelov prilagojene
vašim zahtevam.

Patentirani varnostno povezovalni sistem
Patentirani varnostno zapenjalni sistem
(Patent št. 0576939) zagotavlja zanesljivo spajanje posameznih elementov. Pri
pokladanju se spojio povezovalni zatiči
(36 zatičev / m2) tesno eden z drugim.
Tako nastane v enoto povezana površina.

