Produktprofil

Perstrup skrabegulv er udviklet
i tæt samarbejde med LR
samt mange danske landmænd
Perstrup Skrabegulv er løbende blevet udviklet og forbedret
gennem årene. Udviklingen af gulvet startede tilbage i 2003.
Nøgleordene har fra starten været dyrevelfærd og miljø.

Af salgs- og projektleder Ole Knudsen,
Perstrup Beton Industri A/S
• Dette skrabegulvelement er beregnet til
indbygning i kvægstalde hvor der ønskes
en aflevering af gylle fx midtvejs i stalden.
Spalteåbningerne er udført med koniske
åbninger i drænrillen, herved opnås op
imod 80% aflevering af gylle i gyllekanalen. Elementet er udført med bærebjælker
således at gulvet er bærende for 5 tons
akseltryk. Dvs. der kan køres på gulvet.
• Skrabegulv med kanal i midten:
Som noget nyt har Perstrup Beton Industri videre udviklet skrabegulvet, således
at gulvet også kan bruges i forbindelse
med en skraberende. Dvs. at gyllen/
ejlen bliver ledt til en rende midt i gulvet.
Gulvet drænes stort set 100%. Endvidere
kan gulvet bruges i forbindelse med
sand i sengelejerne. Dette gulv kan også
leveres med gummi, som giver meget høj
skridsikkerhed.
Med Perstrup Skrabegulv skånes det ydre
miljø, hvilket er meget væsentligt, når der i
dag skal søges miljøgodkendelse for udvidelse af bedriften.
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