
 

   
 

 
 

 

 

 

 

EASYFIX ASTRO 200 

 

O EASYFIX Astro 200 é um produto suspenso que foi projetado pela EASYFIX para fornecer enriquecimento 

ambiental para finalizadores e porcas. É feito de borracha natural de alta qualidade. O produto é flexível, 

durável e proporciona uma boa mordida. 

 

Benefícios:  Caracteristicas: 

Fornece enriquecimento ambiental 
para finalizadores e porcas. 

Feito de um composto de borracha 
natural de alta qualidade. 

Ajuda a prevenir a cauda, orelhas e 
mordidas laterais. 

Suspenso "mordendo" as pernas. 

Reduz o comportamento agressivo. Pode ocupar até 4 porcos de cada vez. 

Fácil de instalar. Pode ser suspenso de uma parede ou 
peça em T. 

O Astro 200 permanece muito limpo 
com baixas contagens de bactérias e 
testes de esfregaço. 

Totalmente compatível com REACH. 

 Borracha de qualidade alimentar. 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

EASYFIX Luna 117 

O novo EASYFIX Luna 117 foi projetado para fornecer enriquecimento ambiental para desmamadores de 
segundo estágio (7 a 12 semanas). É feito de borracha natural de alta qualidade. O EASYFIX Luna 117 é 
maleável, durável e seguro para os porcos morderem. 

Existem quatro produtos na nova gama LUNA , eles são projetados especificamente para leitões, leitões, 
finalizadores e porcas. 

Benefícios Características 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Feito de um composto de borracha 
natural de alta qualidade. 

Os dispositivos de enriquecimento de 
suínos permanecem ao nível do chão, 
imitando a postura natural e o 
comportamento dos porcos. 

Design exclusivo com 12 pernas de 
borracha salientes 

Até 6 porcos podem interagir com o 
dispositivo ao mesmo tempo. 

Apenas 3 pernas estão em contato com 
o chão a qualquer momento. 

O Luna combina mobilidade e 
rollability, permanecendo sempre ao 
alcance. 

Brilhantemente colorido para fácil 
observação na caneta. 

O Luna permanece muito limpo com 
baixas contagens de bactérias e testes 
de swab. 

Totalmente compatível com REACH. 

 Borracha de qualidade alimentar. 

 

 

 

 

 

https://easyfix.com/uk/solutions/pig-toys-pigs/


 

   
 

 
 

 

 

 

EASYFIX Luna 142 

O novo EASYFIX Luna 142 foi projetado para fornecer enriquecimento ambiental para finalizadores / porcas 

(12 a 26 semanas). É feito de borracha natural de alta qualidade. O Luna 142 é maleável, durável e seguro 

para os porcos morderem. 

 

 

Benefícios:  Caracteristicas: 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Feito de um composto de borracha 
natural de alta qualidade. 

Os dispositivos de enriquecimento de 
suínos permanecem ao nível do chão, 
imitando a postura natural e o 
comportamento dos porcos. 

Design exclusivo com 12 pernas de 
borracha protuberantes. 

Até 6 porcos podem interagir com o 
dispositivo ao mesmo tempo. 

Apenas 3 pernas estão em contato com 
o chão a qualquer momento. 

O Luna combina mobilidade e 
rollability, permanecendo sempre ao 
alcance. 

Brilhantemente colorido para fácil 
observação na caneta. 

O Luna permanece muito limpo com 
baixas contagens de bactérias e testes 
de swab. 

Totalmente compatível com REACH. 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Borracha de qualidade alimentar. 

 

 



 

   
 

 
 

 

 

 

LUNA 50 

O novo EASYFIX Luna 50 foi projetado para fornecer enriquecimento ambiental para leitões (0 a 4 semanas). 

Feito de borracha natural de alta qualidade, o Luna 50 é maleável, durável e seguro para os porcos 

morderem. 

 

Benefícios:  Caracteristicas: 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Feito de um composto de borracha 
natural de alta qualidade. 

Os dispositivos de enriquecimento de 
suínos permanecem ao nível do chão, 
imitando a postura natural e o 
comportamento dos porcos. 

Design exclusivo com 12 pernas de 
borracha protuberantes. 

Até 6 porcos podem interagir com o 
dispositivo ao mesmo tempo. 

Apenas 3 pernas estão em contato 
com o chão a qualquer momento. 

O Luna combina mobilidade e 
rollability, permanecendo sempre ao 
alcance. 

Brilhantemente colorido para fácil 
observação na caneta. 

O Luna permanece muito limpo com 
baixas contagens de bactérias e testes 
de swab. 

Totalmente compatível com REACH. 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Borracha de qualidade alimentar. 

 

 

 



 

   
 

 
 

 

LUNA 86 

O novo EASYFIX Luna 86 foi desenvolvido para fornecer enriquecimento ambiental para desmamadores de 

primeiro estágio (4-7 semanas). é feito de borracha natural de alta qualidade. O Luna 86 é maleável, durável 

e seguro para os porcos morderem. 

 

 

Benefícios:  Caracteristicas: 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Feito de um composto de borracha 
natural de alta qualidade. 

Os dispositivos de enriquecimento de 
suínos permanecem ao nível do chão, 
imitando a postura natural dos 
porcos. 

Design exclusivo com 12 pernas de 
borracha protuberantes. 

Até 6 porcos podem interagir com o 
dispositivo ao mesmo tempo. 

Apenas 3 pernas estão em contato 
com o chão a qualquer momento. 

O Luna combina mobilidade e 
rollability, permanecendo sempre ao 
alcance. 

Brilhantemente colorido para fácil 
observação na caneta. 

O Luna permanece muito limpo com 
baixas contagens de bactérias e testes 
de swab. 

Totalmente compatível com REACH. 

O enriquecimento ambiental ajuda a 
reduzir a cauda, a orelha e a mordida 
lateral. 

Borracha de qualidade alimentar. 

 

 


