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FUNKCE  A  POPIS  VÝROBKU 

 
Stres z p eh átí u krav za íná asi od 25°C a vlhkosti vyšší než 50%   
a to zp sobí že je: 

 - menší p íjem krmení 
 - zhoršená látková vým na 
 - malá obranyschopnost 
 - vyšší po et bun k v mléce 

 
Velkoobjemové ventilátory slouží ke: 

 - zlepšení pohody u krav, obzvlášt  v prostoru krmného stolu a lehárny, tzn. více 
mléka 

 - snížení vlhkosti vzduchu ve stáji 
 - snížení po tu much ve stáji 
 - nižší akumulaci tepla v dojírnách a ekárnách 
 - suššímu prost edí ustájení jak v lét , tak i v zim   
 

Hliníkové rotorové listy. Oboustranná m ížka.Oka pro zav šení na etízky. Zav šení 
je ešeno dv ma et zy shora a jedním ze zadu pro ur ení správného sklonu. 
 

TECHNICKÉ  ÚDAJE 
ROZM RY 
Pr r lopatek 1323 mm 
výška   1380 mm 
délka  1380 mm 
ší ka   300 mm 

 
Výkon p i 0 Pa: 44430 m3/h   
Otá ky  446 min-1 

ívodní nap tí: 400 V 
Proud:  2 A 
Výkon motoru: 0,75 kW   
Krytí:   IP 54 
 
HMOTNOST 43 kg 

F5103VR23B 
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HLAVNÍ  SOU ÁSTI     
název výrobku po et  

F5103VR23B emenový ventilátor BKF 135 3f 3lopatky 1 ks 

DOPL KOVÉ VYBAVENÍ  
(Dopl kové vybavení není sou ástí výrobku a není zahrnuto v cen  - je nutná jeho další 
objednávka!) 
název výrobku      mj 

MHDR1041P et z nezkoušený 4 P polodlouho l. 4x19 x ks 

MU6220620 Karabina 6x60 pozink x ks 

 

 
LEŽITÁ UPOZORN NÍ 

 
Ideální výška je 2,7m spodní hrany nad podlahou a sklon 10-12°. Vzdálenost mezi 
ventilátory by nem la být v tší než 10 násobek pr ru ventilátoru (13 – 15 m). 
Minimální rychlost proud ní vzduchu by nem la být nižší než 1,34 m/s (4,8 km/h, 80 
m/min, 3 mph, 264 fpm)  

 

 

 

 
plocha kde je proud ní vzducu rychlejší než 1,34 m/s ve výšce 1 m nad podlahou. 
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