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پلیمر

تولید کننده مخازن و منھول ھا
و باکس گوساله پلی اتیلن
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که  مى آورد  فراهم  را  امکان  این  زیرا   -1
کنترل  تحت  تغذیه  کیفیت  نظر  از  گوساله 
باشد. ممکن است مادرى توان شیردهى به 

گوساله را نداشته باشد.

گوساله بایستى  دالیلى  چه  به 
 هاى تازه به دنیا آمده از مادرشان 

جدا باشند:

2- زیرا گوساله از نظر ایمنى در مقابل بیمارى ها (به 
خصوص در هفته هاى اول) نسبت به گله بالغ ضعیف
 تر بوده و احتمال دچار شدن به انواع بیمارى را دارد.

3- امکان آسیب دیدن و لگد شدن توسط بزرگترها 
وجود دارد.

مى آیند  دنیا  به  دندان  با  گوساله ها  که  آنجا  از   -4
هنگام تغذیه از مادر، سینه مادر را زخمى مى کنند و 
به همین دلیل راندمان شیردهى مادر پایین مى آید و 

گوساله دچار سوء تغذیه مى گردد.
5- رقابت بین گوساله ها بر سر غذا را حذف مى کند 
را  آنها  هماهنگ  رشد  و  تنش  رفتن  بین  از  باعث  و 

فراهم مى سازد.

این یک حقیقت غیرقابل انکار است که بیشترین غذایى که ما مصرف مى
 کنیم از گوشت حیوانى به ویژه گاو و گوساله تهیه مى شود.

این گاو و گوساله از کجا آمده اند، به چه شکل بزرگ شده و رشد کرده اند، 
چه غذایى مصرف کرده اند و تحت چه شرایطى زندگى کرده اند.
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1- زیرا ارزان تر هستند.
2- یکپارچه و بدون خلل و فرج بوده و محل انباشت 

میکروب و باکترى را ندارند.
مواد  با  ترکیبى  هیچگونه  و  بوده  شستشو  قابل   -3

شیمیایى نمى دهند.
4- کامال در مقابل ضربه مقاوم هستند.

5- حمل و نقل و نصب آسان دارند و در صورت  نیاز 
به تغییر در فضاى گاودارى به سرعت قابل جمع آورى 

و انبارش هستند.
به  خورشید  بنفش  ماوراء  اشعه  تابش  برابر  در   -6
طور کامل مقاوم بوده و سال ها بدون تغییر، عمر مى

 کنند.

به  که  دارد  وجود  دالیلى  چه 
از محل هاى آجرى -  جاى استفاده 
باکس از  فایبرگالس،  یا  و  بتنى 
پلى  (calf Hutch) گوساله   هاى 
 اتیلنى یکپارچه استفاده کنیم:

1- ارزان تر هستند.
2- مقاوم تر و بادوام تر هستند.

3- از طراحى و زیبایى خاصى برخوردار بوده و رنگ 
نتیجه  در  و  نور خورشید  تابش  باز  باعث  آنها  سفید 

خنک بودن فضاى داخل مى گردد.
4- داراى دریچه هاى تهویه هوا هستند.

5- مقاومت ضربه پذیرى بسیار باالیى دارند.
6- قابلیت استفاده در فضاى باز را دارند.

7- گارانتى 5 ساله دارند.
8- خدمات پس از فروش 10 ساله دارند.

و در آخر چه دالیلى باعث مى شود 
پلى گوساله  باکس هاى  از  تا 
پلیمر  شرکت  یکپارچه   اتیلنى 

روشان استفاده کنیم:
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polyethylene manholes and tanks

www.polymer-roshun.com
info@polymer-roshun.com

آبیک، شهرك صنعتى کاسپین 2، 
کوشش1   میدان صنعت، خیابان 
028 3288 4057   تلفکــس: 
028 3288 الــى  4135   39

سایزبزرگ:

اندازه بیرونى:
245*150*140 سانتیمتر

اندازه داخلى:
235*140*125 سانتیمتر

مشخصات باکس هاى گوساله 
پلى اتیلنى شرکت پلیمر روشان 

سایزکوچک:

اندازه بیرونى:
175*115*130 سانتیمتر

اندازه داخلى:
165*105*115 سانتیمتر

polyethylene manholes and tanks
آبیک، شهرك صنعتى کاسپین 
کوشش میدان صنعت، خیابان 

تلفکــس: 

polyethylene manholes and tanks

www.polymer-roshun.com

آبیک، شهرك صنعتى کاسپین 
کوشش میدان صنعت، خیابان 

028 3288 4057 تلفکــس: 
الــى     


