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Mitat (cm) 1100x1400
Korkeus (cm) 1200
Pinta-ala 1,54 m2

Vasikoiden karsinoita on helppo asentaa ja vankka rakenne
takaa toimintavarmuuden pitkäksi aikaa. Karsinat ovat 
avattavia ja suljettavia yksinkertaisella hakakiinnityksellä. 

Vasikan karsinalla on vahva kuumasinkitty metallirakenne.
Karsinan seinämät ovat peitetty 1200 cm metalliverkolla, 
jotta vasikat näkevät toisiaan.
Karsinan jalat ovat säädettäviä, näin voi sen asettaa myös
epätasaiselle alustalle (esim. olemassa olevaan lehmän 
lepopaikkaan).
Karsinalla ei ole pohjaa, näin täytyy huolehtia siitä, että se
varustettaisiin sopivalla alustalla, että lepopaikka olisi
mukava, puhdas ja taattu nesteiden poisvirtaaminen.
Säädettävä vasikan selkäputki.
Sivulla poistettava seimi.
Metalliset ämpärirenkaat kahdelle ämpärille.

Karsina 2 viikon – 2 kuukauden ikäisille vasikoille 

Vasikoiden karsina
Saatavissa kahdenkokoisena - 0-2 viikon ja 2 viikon - 2 kuukauden ikäisille vasikoille
Karsinat ovat helposti puhdistettavia ja desinfioitavia
Karsina on rakennettu näin, että vasikka pystyy esteettömästi lepäämään, nousemaan ja itseään pudistamaan.
Karsinan leveys on vähintään yhtä suuri kuin vasikan selän korkeus ja pituus vastaa 1,1kertaista 
vasikan pituutta nenänpäästä hännäntyveen. Karsinaan voidaan asentaa myös mukana oleva heinäseimi.
Vankka kuumasinkitty rakenne.
Toimitukseen kuuluvat myös ämpärinrenkaat ja syöttöämpärit.
Vastaa Viron eläinsuojelulain vaatimuksia

Karsina 0-2-viikon vasikoille

Mitat (cm) 900x1200
Korkeus (cm) 1300
Pinta-ala 1,08 m2

Vasikan karsinalla on vahva kuumasinkitty metallirakenne.

Karsinan kyljet ovat peitetty 1300 cm vedenkestävällä 
vanerilla, jotta voidaan välttää immuunijärjestelmän 
kehittymisen aikaista fyysistä kosketusta muiden vasikoiden
kanssa.

Karsinan etusivu on avattu, näin että vasikat näkevät toisiaan.

Karsinan pohjana on käsitelty puuritilä, jota on helppoa 
puhdistaa ja se ei ole liukas.

Karsinaan on kiinnitetty metalliset ämpärirenkaat kahdelle
ämpärille (kuuluvat toimitukseen).
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Vasikan suoja aidalla

Vasikan suoja valkoisesta PVC-muovista, mitat:
I 1,12 m x p 1,5 m x k 1,35 m

Kuumasinkitty aitaus 
mitat: l 1,0 m x p 1,4m x k1,0 m

Vasikoiden aitaus

Sopii enintään viidelle vasikalle

Aitaus on kuumasinkittyä 

Aitaelementti 3 x 3 m (toimituksessa 4 kpl) + 5 ämpäriä


