LUJA-RITILÄPALKIT
VTT:N KANTAVUUSTESTIN VOITTAJA

SUORAMYYNTI TEHTAALTA - NOPEAT TOIMITUKSET

LUJAT BETONIRATKAISUT MAATILARAKEN
Luja - osaava suomalainen
perheyhtiö. Lujabetoni on
Luja-yhtiön betoniosaaja,
joka palvelee asiakkaita
kaikessa betonirakentamisessa ja tekee sen vuosikymmenien kokemuksella.

Lujabetoni on vahvasti mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Täyden palvelun toimittajalta
löytyy oikea tuote vaativaankin kohteeseen.
Olemme lanseeranneet viime vuosina lukuisia mullistavia tuoteuutuuksia, jotka tekevät rakentamisesta
laadukkaampaa, kestävämpää ja kustannustehokkaampaa. Käänny puoleemme, kun tarvitset kokenutta
maatalousrakentamisen asiantuntijaa!

KOTIMAISET LUJA-RITILÄPALKIT
Lujabetonin ritiläpalkit testattiin VTT:n tutkimuksissa marraskuussa 2012. Testit osoittivat
Lujan palkkien kestävyyden olevan yli kaksinkertainen saksalaisiin ritilöihin verrattuna.

optimaalinen. Näin kantavuus saadaan ylivoimaiseksi. Pintaraapat eli ”puuhapetet” puhdistavat ritilät mahdollisimman huolellisesti. Tämä
edistää tutkitusti sorkkaterveyttä. Ritilöiden betonin tiiveyden takaa paineistettu suurtehotärytys ja maakostea betonimassa.

Lujabetonin ritiläpalkit kestivät kilpailijaan nähden yli kolminkertaisen kuorman ennen suurimman sallitun halkeaman (0,2 mm) muodostumis- Kaikilla Lujabetonin ritiläpalkeilla on CE-merkki.
ta.
Kotimainen Lujabetonin ritiläpalkki on käyttäjäystävällinen, niin ihmisten kuin eläintenkin Tilaa ritilät suoraan Lujabetonin tehtaalta.
kannalta. Ritilöissä on puuhiertopinta liukkau- Nopeat toimitukset ympäri Suomen.
den estämiseksi. Niiden nurkat pyöristetään tehtaalla mahdollisten sorkkavahinkojen vähentämiseksi. Poikittainen rakojen suunta lantakäytävän
suuntaan nähden on tutkitusti

NTAMISEEN
KEHITYSTYÖ ON JATKUVAA

MAATILARAKENTAMISEN TUOTTEEMME:

Teemme jatkuvasti kehitystytötä entistä parempien tuotteiden ja palvelun hyväksi. Asiakaspalaute,
tarpeet ja toiveet ovat kehityksen lähtökohtana.

- UUTUUS ruokintakouruelementti
kylmäkasvattamoille
- navetat, lihanautakasvattamot
- sikalat
- lietesäiliöt
- avolantalat
- laakasiilot
- ritiläpalkit
- lietekanavat
- betonirungot

Rakennesuunnitelmat ja asennuspalvelut tarjoamma yhteistyökumppaniverkoston kautta.

TEKNISET TIEDOT
Nautaritilä, 3 palkkia:
- pituudet 1000 - 3600 mm 		
- leveys 480 mm			

- rako 38 mm (>5kk)		
- paino 100 kg/m

- korkeus 140 mm

- pituudet 3800 - 4000 mm		
- leveys 480 mm			

- rako 38 mm (>5kk)		
- paino 113 kg/m

- korkeus 170 mm

- rako 28 mm (< 5 kk)		
- paino 67 kg/m

- korkeus 140 mm

Vasikkaritilä, 2 palkkia
- pituudet 1000 - 3600 mm		
- leveys 276 mm			

Maatilarakentamisen tuotteita valmistamme
Hämeenlinnassa,Siilinjärvellä, Loimaalla ja Taavetissa.
Lisäksi voimme tarjota valmisbetonia 16 tehtaalta Suomessa.
KAIKESSA MAATALOUSRAKENTAMISESSA
OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN
POHJOIS- SUOMI:
ITÄ-SUOMI: 		
LÄNSI-SUOMI: 		
Sähköposti: 		

Pekka Mönkkönen RI 044 585 2320
Ismo Hyvönen RI 044 585 2027
Timo Juutinen RI 044 585 2191
etunimi.sukunimi@luja.fi

P. 020 789 5500 - WWW.LUJABETONI.FI

