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Tube Komfort Ventilation indblæser frisk
luft over malkekøerne på opsamlingspladsen, som er med til at reducere varme/
varmestress. Skaber ro og ensartet flow
på opsamlingspladsen.
Komfort Ventilation reducerer mængden
af fluer, malketid, afsparkninger af udstyr
under malkning og er med til at reducere
ydelsestab på de varme sommerdage.
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