
Voľne stojace búdky pre teľatá 3Max 

Pre zdravé teliatka – v praktickom 
prevedení a v stabilnej kvalite 

3 miesta v búdke - vhodné aj pre staršie teliatka
ľahko premiestniteľné pomocou vysokozdvižného vozíka
jednoduché čistenie  
optimálna ochrana proti vetru - dobre izolovaná strecha
s dostatočným presahom
viaceré varianty rozmiestnenia



Konštrukcia a detaily:
• priestor pre  3 teľatá, každé má             

k dispozícií ležovisko 100x160cm
• vhodné aj pre teľatá staršie ako            

2 týždne
• vyberateľná, sklolaminátová 

podlaha s protišmykovým povr-
chom 

• suché ležoviská vďaka okamžité-
mu odtoku moču

• okná v zadnej časti sú stupňovito 
nastaviteľné - zvieratám zabezpe-
čujú svetlo a čerstvý vzduchu 

• izolovaná strecha s dostatočne 
veľkým presahom (15 cm vzadu a 
po stranách, 100 cm vpredu)

• vpredu otvorená konštrukcia 
zabezpečuje zvieratám čerstvý 
vzduch a minimalizuje 

zápach a  amoniakové  znečistenie 

• ľahko umývateľné a UV-stabil-
né plastové deliace priečky sú                      
z troch strán až po podlahu uzav-
reté, zabraňujú tak prievanu po-
čas zimy

Funkčné & nená-
ročné na údržbu:
• optimálna poloha 

pri práci v boxe 
vďaka vyvýšenej 
konštrukcii

• stabilné a robust-
né prevedenie

• jednoduchý trans-
port vďaka integrovanému držia-
ku na vidlicový vozík 
• pri čistení sa dá nakloniť 

Vybavenie: 
• dvere boxu s va-
riantou držiak na 

vedro alebo fľašu
• nový kŕmny žľab s ex-
tra vysokou zaoblenou 
hranou výrazne redu-
kuje straty na krmive

• viacero variantov rozloženia, v ra-
doch, oproti sebe alebo v tvare U

• aj ako skupinový box jednodu-
chým odstránením priečok 

• predpripravené otvory na jedno-
duchú inštaláciu osvetlenia

S funkčnými detailami, ktoré Vás presvedčia.
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Voľne stojace búdky pre teľatá 3Max 
Vhodné aj pre teliatka 

staršie ako 2 týždne 


