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COW-WELFARE

- dnevno 2,2 litra več mleka na kravo
- stopnja izločanja pade za 4-5%
- obdobje ležanja se poveča za 1,5 ure na dan
- drasten padec časa porabljenega za čiščenje boksov
- močno zmanjšanje stroškov nastilja
- boljša pojatev krav, ker so v boljšem zdravstvenem stanju

RESNICA: ZDRAVE KRAVE 
SO DONOSEN POSEL
Kdaj naj vaše živali dobijo boljše pogoje, ki povečajo 
vaš profit?
Povprečne izboljšave v hlevih s Cow-Welfare Flex Stalls™ ležalnimi loki:

V zadnjih letih je bilo izvedenih več študij, ki bi določale 
optimalen položaj krav pri njihovem mirovanju v hlevu.  
V teh poročilih so bili raziskovalci pozorni na obliko in 
dimenzije ležalnih boksov, ter ugotovili, da so bili vsi 
ležalni boksi zamišljeni v njihovi tradicionalni obliki.

Cow-Welfare je šel v nasprotno smer takega 
razmišljanja. Šli smo na pašnik in naše izhodišče je bil 
naravni položaj krav pri ležanju. Tako je nastala, pred 
nekaj leti, ideja za fleksibilne ležalne loke.

Od predstavitve prvega modela Green Stall konec leta 
2007, je vse šlo zelo hitro. Po prvih razstavah po 
celem svetu v letu 2008, kjer je Cow-Welfare dobil 
veliko priznanj in nagrad kot najboljši novi izdelek, do 
danes, ko objavljajo patente, v več ali manj vseh 
državah, v katerih imajo krave molznice.

COW-WELFARE FLEX STALLS™
Cow-Welfare Flex Stalls™ je znan zaradi njegove zelene 
barve in po tem, da živali v boksih vedno ležijo v 
pravilnem položaju, brez da bi dobile otiske ali 
poškodbe.

Cow-Welfare Flex Stalls™ je danes poznan za 
sposobnost povečanja dohodka kmetovalca, medtem 
ko podaljša življenjsko dobo krav, ki kravam ne zada 
otiskov ali poškodb. Kmetje pogosto poročajo, da, če se 
je krava poškodovala na običajnem ležalnem loku in je 
bila premeščena v hlev z Cow-Welfare Flex Stalls™ 
ležalnimi loki, je le-ta okrevala, kar se zelo redko zgodi v 
hlevih s tradicionalnimi loki.

EDINSTVEN PRODUKT Z DOLGOROČNO GARANCIJO 
Cow-Welfare je edino podjetje, ki ponuja ta izjemen 
produkt Cow-Welfare Flex Stalls™ kmetovalcu, ki gradi 
nov ali obnavlja star hlev. Je preizkušen izdelek z 
dolgoročno garancijo, da živali v hlevu nikoli ne bodo 
poškodovane. Živali živijo dlje, bistveno pa se izboljša 
njihovo udobje ležanja v primerjavi s tradicionalnimi 
loki. Novogradnje brez Cow-Welfare Flex Stalls™ 
ležalnih lokov bi morale biti preteklost, ko enkrat vidite 
kar lahko Cow-Welfare Flex Stalls™ naredi za 
kmetovalca in za žival.

Za patentne številke in več informacij o Cow-Welfare 
Flex Stalls™, prosim obiščite našo spletno stran: 
www.cow-welfare.com

COW-WELFARE FLEX STALLS™
JE WIN-WIN REŠITEV
Cow-Welfare Flex Stalls™ je bil razvit, tako za zaščito živali 
kot za večji zaslužek kmetovalca. 
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 INNOVATIVE COW SOLUTION

ZATO ...
COW-WELFARE FLEX STALLS™
Pot do boljše zaščite živali v hlevu je tako enostavna kot tudi fleksibilna.

TAKO DELUJE COW-WELFARE FLEX STALLS™ 

Spodnja fleksibilna plastična cev vodi kravo, ko se ta 
želi uleči. Istočasno pa naklon plastične cevi daje veliko 
prostora kravi pri glavi, medtem ko ji zadaj pomaga, da 
se namesti v pravo pozicijo, ne pa kot pri tradicionalnih 
lokih, da leži poševno.

Zgornja ravna plastična cev pa vodi kravo, ko se ta želi 
vstati in iti ven, istočasno pa prepreči, da bi se krava v 
boksu obrnila.

Zatilna cev je - kot vsi ostali deli Cow-Welfare Flex 
Stalls™ - izdelana iz mehke plastične mase, ki je 
dobrodošla fleksibilna rešitev za krave. Zaradi mehke 
in fleksibilne plastike, si nove krave v čredi ali krave, ki 
želijo uiti skozi loke, ne bodo zlomile hrbta ali utrpele 
resnih poškodb, kar se lahko zgodi v tradicionalnih 
ležalnih lokih.

FLEKSIBILNOST IN ENOSTAVNA MONTAŽA
Cow-Welfare Flex Stalls™ je enostavno za montirati, 
nastavitve sistema pa je možno kasneje tudi 
spremeniti. Unikatna oblika sistema omogoča uporabo 
tako pri teletih in kravah, kot tudi pri velikih in manjših 
pasmah. Za primer, če želite spremeniti pozicijo krave 
po nekaj mesecih, lahko obe, tako vertikalno kot zatilno 
cev namestite v pozicijo, primerni potrebi krave. To 
pomeni, da lahko kmetovalec vedno Cow-Welfare Flex 
Stalls™ 100% prilagodi živalim, tako da imajo krave 
vedno optimalno ležalno udobje - kar pripomore obema, 
tako kmetovalcu, kot kravi.
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COW-WELFARE FLEX STALLS™ 
PREDNOSTI
Edinstveni Cow-Welfare Flex Stalls™ sistem se zaznamuje zaradi naslednjih 
prednosti, ki so dobri tako za kmetovalca kot za čredo:

Pfleksibilni loki - nobenih poškodb / otiskov

Pbolj zdrave živali

Ppodaljša se doba ležanja

Ppravilna pozicija ležanja živali

Pfleksibilnost minimizira nevarnost poškodb

Pobčutno se izboljša življenjska doba in prireja

Pboljši pogoji pojatve ( zdrave krave nimajo težav pri pojatvi )

Pmanjša poraba nastilja

Pzmanjša se čas porabe za čiščenje boksov

Pizboljša se zdravje vimena (čista vimena = boljše zdravje vimena) 

Pprilagodljiv za vse pasme in velikosti

Penostavna in ugodna montaža

Pnizki stroški za žival na leto

Veliko prostora in svobode za 
kravo, in vseeno pravilna pozicija 
ležanja.

Za dobro prirejo mleko mora krava ležati. 
Koliko od vaših krav leži? 

Zdrave in spočite krave imajo veliko mleka.
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COW-WELFARE FLEX FEED™
FLEKSIBILNO KRMLJENJE V HLEVU
Cow-Welfare Flex Feed™ je revolucionaren način krmljenja živali v 
hlevu. Patentirana fleksibilnost sledi kravi do krmilne mize, ki ne čuti 
nobenega pritiska kovinske opreme, hkrati ni nobenih cevi, rezultat pa 
je naraven način hranjenja.

Krmna pregrada prihodnosti - brez nevarnosti otiskov in poškodb.

Fleksibilnost krmne pregrade minimizira poškodbe, rane in bule.
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EDINSTVENE PREDNOSTI 
COW-WELFARE FLEX FEED™

DEJSTVA O COW-WELFARE FLEX FEED™
Sistem vaši kravi povrne svobodo, kot da bi spet bila na 
pašniku. Zaradi tega krava več jé, ker čuti isto svobodo 
kot na pašniku in ni pod stresom. Opazujte, kako visoko 
drži krava glavo, da lahko hrana preide iz vratu v 

želodec. Krava lahko doseže hrano, ki je daleč na 
krmilni mizi, saj se krmna pregrada nagne in sledi 
premikanju krav. Krava ostane dlje časa v krmilni 
pregradi, pa vseeno ne občuti nobenega pritiska od 
drugih živali v čredi.

Krmna pregrada sledi kravi, ji daje popolno svobodo in možnost doseganja hrane tudi dlje na krmilni mizi.

P	vzpodbuja apetit

Pživali se več hranijo

Pživali lahko dosežejo hrano, ki je za njih daleč v
     krmilni mizi    

Ppri hranjenju so živali mirne

P	razdeljena krmna mesta

Pnastavljiva širina krmnega mesta

Pzaščita živali, bolj zdrave živali

Pnobenih otiskov ali drugih poškodb
zaradi opreme

Pvišji zaslužek

Cow-Welfare Flex Feed™ za vas, vaše živali in vašo prihodnost. Za več informacij in 
patentne številke obiščite našo spletno stran: www.cow-welfare.com
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COW-WELFARE LATEXSOFT™ LEŽIŠČA  
Specialno razvito ležišče daje vašim živalim optimalno udobje pri ležanju.

Razvoj naših ležišč je bil izpeljan s pomočjo podjetja, ki 
se ukvarja s proizvodnjo posteljnih vložkov za 
bolnišnice. V ta namen smo izmerili velikost in težo 
živalskih parkljev in velikost in težo želodca živali. 
Ležišča smo razvili in prilagodili tako, da se prilegajo 
živalim in da je optimalno učinkovita za žival, kot tudi 
za kmetovalca.

Cow-Welfare ponuja ležišče, ki ohrani svojo višino in je 
prilagojeno za žival, tudi če ta vedno gre na ležišče s 
koleni dol in je ležišče leta in leta obremenjeno na 
istem mestu. 

BREZKOMPROMISNI PRODUKT
Cow-Welfare LatexSoft™ je prvo poševno ležišče za 
živali, ki ga lahko dobite z 2 različnima zgornjima 
plastema, kot standardno pa z zaobljenim padajočim 
zadnjim robom, ki omogoča ergonomično čiščenje. Je 
tudi lažje za čistiti če žival blati na zadnjem robu 
ležišča.

POLY BRISKET PREČNI PRAG
Kot opcijo ponujamo tudi ergonomični Poly Brisket 
prečni prag, ki omogoča kravam udobno ležanje v 
naravnem položaju, istočasno pa varčujemo z 
nastiljem.
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SKRBIMO ZA...
Vaša prihodnost je naš posel

Smo v skrbi za gospodarstvo kmetovalca in njegovih 
prihodnjih dobičkov, smo v skrbi zaradi dobrega 
počutja živali, ki zagotavlja bolj zdrave živali, daljšo 
življenjsko dobo in boljšo donosnost. Željni smo 
narediti delo in življenje lažje za ljudi, ki delajo v hlevu.

NA KRATKO O COW-WELFARE
Cow-Welfare je podjetje, ki razvija in proizvaja izdelke 
za dobrobit živali. Naši izdelki se prodajajo po vsem  
svetu s široko distribucijsko mrežo, z neposredno 
prodajo in svetovanjem velikim obratom. V zadnjih 
letih je Cow-Welfare pridobila veliko prepoznavnost in 
tržne deleže v večini delov sveta, saj se dobro počutje 
živali izplača.
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Cow-Welfare 
Langkaer 15 . DK-6100 Haderslev 
Phone: +45 73 69 32 06 . Fax: +45 73 69 32 07 
E-mail: info@cow-welfare.com

PO VSEM SVETU
Mednarodna distribucijska mreža

Cow-Welfare prodaja izdelke za dobrobit živali preko 
široke distribucijske mreže, ki je ustrezno izobražena 
in usposobljena, da Vam in Vaši ekipi nudi najboljšo 
posvetovanje za prihodnost.
Vam najbližjega prodajalca lahko najdete na naši 
spletni strani: 
www.cow-welfare.com 




