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  Melkrobot   

  Melkstal 

Multifunctioneel 

 Vorstvrij houden van melkrobotruimte / melkstal 

 Verwarmen van de melker(s) in de melkput of 

carrousel 

 Gezond verwarmen van pasgeboren - en of zieke dieren 

 Verwarmen tuinterras / serre / veranda 

 In combinatie met groene stroom CO2-neutraal 

 Géén luchtverwarming, maar gerichte objectverwarming 

 Industriële- en professionele kwaliteit 

Voordelen: 

 Goedkoper in aanschaf dan goede dieselheater 

 Geen extra gasaansluiting nodig 

 Energiezuiniger dan gas / diesel 

 Terugverdientijd = 10 vorstdagen 

 Gemiddelde “uurkosten”  € 0,20 tegen >>€ 3,00 van een dieselheater! 

 Combineerbaar met zonne-energie 

 Hoeft niet bijgevuld te worden 

 Geen open vuur en geen (rood) lichtstraling 

 Geen geluid / stank 

 Robotbezoek en dus aantal melkingen / koe blijft op peil 
 Niet storingsgevoelig en geen onderhoudskosten 

 Eenvoudig te installeren en eenvoudig op een andere plek te gebruiken 

 Comfortabel voor de melker(s) 

 Snelle en gezonde opwarming van zieke- en pasgeboren dieren 

Aantal melkingen blijft op peil! 

Infrarood-verwarming 
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LNAGRO-POWER 2300 infrarood verwarmingspaneel 

Specificaties :  

• Afmeting 470 x 790 mm 

• Kleur antraciet 

• Aansluitwaarde: 230V 2300W 10A 

• Gewicht 7.5kg 

• Oppervlakte temp.: ± 350 °C 

• Verwarmt: tot 40 m2 * 

• Garantie: standaard 2 jaar 

• IP-65 ; spatwater- weerbestendig 

• Basisprijs : € 595, -- ex BTW * 

• In zwenkbare uitvoering : € 650, -- ex BTW* 

*excl. verzendkosten 

 

 

 

 

 

 

 

Uw 

bedrijfslogo 

Nu ook met mogelijkheden voor uw 

eigen bedrijfslogo of afbeelding 

VERNIEUWD MODEL 

Januarikorting € 50,-- 
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Tochtvrij maken van melkrobotruimte / 
melkstal / werktuigenberging etc.  
Industriegordijnen 

 Vorst- en tochtvrij houden van melkrobotruimte / 

melkstal  

 Veel andere toepassingsmogelijkheden als afscherming 

werktuigenberging / kalveropfok 

 Uitstekend toepasbaar in combinatie met 

strokengordijnen en onze infrarood verwarmingspanelen 

 Lage investering voor een mooie en professioneel strakke 

oplossing 

 Industriële kwaliteit 

 Maatwerk en in één keer klaar voor komende 10-20 jaar 

 Gemakkelijk en snel te (de)monteren 

 Keus uit 2 systemen  

o Verschuifbaar 

o Vast 

 Leverbaar in diverse breedtes, lengtes, diktes en kleuren 

 Transparant en veel licht doorlatend is mogelijk 

 Energiebesparend 

 Minder vliegenoverlast 

 Strokengordijnen 

 Vorst- en tochtvrij houden van melkrobotruimte / melkstal / kalverenstal 

 Uitstekend toepasbaar in combinatie met industriële afscheidingsgordijnen en onze 

infrarood verwarmingspanelen 

 Lage investering voor een mooie en professioneel strakke oplossing 

 Industriële kwaliteit 

 Maatwerk en in één keer klaar voor komende 10-20 jaar 

 Gemakkelijk en snel te (de)monteren 

 Leverbaar in diverse breedtes, lengtes, diktes en overlap 

 Transparant en veel licht doorlatend 

 Energiebesparend 

 Minder vliegenoverlast 
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Systeem 1 : Strokengordijn op gegalvaniseerde buis met robuuste zwaaibeugels 

 Buis met stroken in één geheel afneembaar 

 Ook verschuifbare uitvoering mogelijk 

 Elke maatvoering mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systeem 2: Strokengordijn met rvs-ophangrail 

 Stroken afzonderlijk afneembaar  

 Standaard maatvoering 

 

. 

Voor het maken van een offerte op maat komen wij bij u op bedrijfsbezoek. We bespreken 

met u de praktische oplossingen en aan de hand van de dan verrichte inmeting, zenden wij u 

de gewenste offerte toe. 

Vanaf € 750,- ex BTW incl. montage 

per melkrobot 


