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Монтаж хедлоків CSL Центральна фіксація

Care for Cows

Більше комфорту для корів завдяки 
широкому верхньому отвору!
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Тип Розмір

0 - 5 cm 140 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C) 

5 - 10 cm 210 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C)

10 - 20 cm 315 mm (A) x 63 mm (B) x 
63 mm (C)

315 mm (A)

63 mm (B)

63 mm (C)
Центральна фіксація

Круглий 
хомут

M 12 – 60 x 90 mm
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60 mm 6 mm

Хедлоки CSL

6 m

Нобельвег 1
8912 BJ Леуварден - Нідерланди

Cowhouse International
Більше про нас
www.cowhouse.com

Офіційний дилер та імпортер

ТзОВ «Західні молочні технології»

+380671821788

www.facebook.com/zmt.in.ua/



Фронтальні хедлоки CSL, з надзвичайно широким 
верхнім отвором і вигнутою трубою, мінімізують 
контакт з головою корови та є найкращим 
рішенням для комфортної годівлі корів. Хедлоки 
CSL мають вигнутий отвір довжиною 47 см у 
верхній частині та всі стандартні функції, що 
пропонують наші хедлоки.

CSL хедлоки збільшують ефективність праці 
та управління, забезпечуючи простий спосіб 
блокування окремих тварин і великих груп. Це 
значно полегшує та пришвидшує обстеження, 
вакцинацію, осіменіння, лікування та перевірку та 
тільність.

Cowhouse International www.cowhouse.com

Міцна конструкція, яка забезпечує корові безпечне,  
тихе та комфортне місце для годівлі.

Характеристики хедлоків CSL

Великий отвір для голови 
довжиною 47 см

Дизайн дружній до корів

Простота та функціональність

Вигнута верхня рейка

Ширина місця годівлі 
варіюється від 65 до 75 см

Корів можна замикати окремо за 
допомогою фіксуючого штиря, а також 
вивільняти завдяки телескопічній ручці.

Низькі витрати на технічне обслуговування 
- хедлоки CSL мають мінімальну кількість 
рухомих частин, а отже існує менша 
ймовірність виникнення поломок.Тиха робота


