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STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verk stad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

• Ättika är en effektiv pH-sänkare till blöt ut fod ring av grisar.
• Smakligheten höjs med an till väx ten av bak te rier häm mas.
• 2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ät ti ka 
Experter på stallklimat 

Tlf.: +45 72 17 55 55 • Fax: +45 72 17 59 59 • info@skov.dk • www.skov.dk 

SKOV levererar totala klimatsystem, där kom-
ponenterna är optimerade i förhållande till den 
hela lösningen. 

Kontakta:  
SKOV A/S • Ingemar Fransson 
0702-254286 • ifr@skov.dk

Climate for Growth 

Pharmaxim Sweden AB
Tel 042-38 54 50. Fax 042-38 54 41
www.pharmaxim.com

Gleptosil® vet!

Ge spädgrisarna Gleptosil redan första levnadsdygnet,
så vet du att de får den optimala järnstarten.

Järnlyftet
för små grisar
som snabbt
vill bli stora
och starka...

NYHET!
Automatspruta
i förpackningen.
Utan extra kostnad.

Gleptoferron 200 mg Fe3+/ml.
Förpackning: 10x100 ml
Gleptosil säljs på apoteket!

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97

Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion
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✔ Ger sunda smågrisar.

✔ Innehåller järn, koppar, 
mangan och zink.

✔ Är mycket konkurrens-
kraftig.

✔ Finns hos välsorterade
foderhandlare.
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GRIS
Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion

Oberoende tidning för hela grisnäringen

Prenumerera
på GRIS och @-GRIS!

GRIS 12 nr/år, @GRIS 52 nr/år

190 kr inkl moms

Nr 3 2005

Grisen nära släkt
med människan

Grisar luktar inte
Gödseln är boven

Beläggningen ökar
när vi blir duktigare

Stalljobbet tungt
tycker kvinnorna

Storboxar ger
lugn miljö

Proxyn klar
för användning

Mjölksyra förbättrar
fermenteringen

Proteiner i blodet
visar djurhälsan

MT-betong
bygger
snygga stallar

Sveaverken 
samlat under 
ett tak


