
Systemy podłogowe
dla zdrowych loch i prosiąt



Systemy podłogowe w kojcach porodowych i odchowalniach prosiąt

Systemy podłogowe w kojcach porodowych
innowacyjne i komfortowe zarówno dla loch jak i prosiąt

Systemy podłogowe firmy Big Dutch
man z tworzywa sztucznego odpo
wiadają wysokim wymogom naszych 
klientów w zakresie higienicznego, 
wydajnego i jednocześnie przyjaz
nego dla zwierząt utrzymania loch i 
prosiąt. Nasza szeroka paleta produk
tów składa się z:

4 rusztów z tworzywa sztucznego  
 wysokiej jakości w różnych roz mia  
 rach i z różnym udziałem szczelin;
4 rusztów z tworzywa sztucznego ze  
 zintegrowaną matą gumową lub  
 wkładem ceramicznym;
4 zamkniętych lub otwartych rusztów  
 żeliwnych;

4 płyt grzewczych z polimerobetonu,  
tworzywa sztucznego lub GRP;
4 podciągów ze stali ocynkowanej,  
 stali szlachetnej lub GRP.
Nasz elastyczny i modułowy system 
bez trudu umożliwia wykonanie kojca w 
każdej formie i o dowolnej wielkości.

SowComfort – ruszt z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną matą gumową
Zalety
4 dobra stabilność i maksymalna  
 pewność stąpania lochy w kojcach  
 porodowych –> podwyższony  
 komfort;
4 prawidłowe zachowanie legowiskowe  
 lochy na macie gumowej, mniejsze  
 ryzyko uszkodzenia sutków;
4 podczas ssania prosięta mogą  
 stać przednimi nogami na macie  
 gumowej nie ślizgając się;
4 proste mycie myjką wysokociś  
 nieniową;
4 bardzo dobra odporność na   
 ścieranie, długa żywotność.

SowComfort to antypoślizgowe i 
wytrzymałe maty gumowe, które 
zapewniają maksymalną pewność 
stąpania lochy podczas wstawania i 
kładzenia się Specjalna technologia 
już w fazie produkcji umożliwiła 
trwałe zintegrowanie gumowej maty 
antypoślizgowej z rusztem. Dzięki 
temu SowComfort łatwo się układa i 
jest odpowiednio przycięty do 
systemu podłogowego firmy Big 
Dutchman. 

Locha i prosięta mają inne wymaga
nia odnośnie warunków cieplnych. 
Dlatego system podłogowy w 
kojcach porodowych loch powinien 

składać się z różnych elementów 
składowych. Ruszt żeliwny pod lochą 
zapewnia losze chłodne miejsce do 
leżenia, natomiast dla prosiąt nadają 

się płyty grzewcze, które dostarczają 
im ciepło.

Ukośny kojec porodowy z SowComfort pod lochą 

Duży wybór rusztów z tworzywa sztucznego i ruszty żeliwa – dla każdej formy i wielkości kojca



 



Płyty grzewcze zapewniają optymalne 
warunki cieplne w obszarze lego wiska 
prosiąt, niezależnie od tego czy są to 
kojce porodowe czy odchowalnie. 
Nasza oferta obejmuje płyty grzewcze 
z różnych materiałów i o różnej wiel
kości. Można je integrować z systemem 
podłogowym lub nakładać na ruszty.
Oferujemy następujące płyty grzewcze:
 z tworzywa sztucznego z równo  
 miernym rozprowadzeniem ciepła  
 dzięki napełnieniu wodą;
 z wysokiej jakości polimerobetonu  
 z dobrze strukturyzowanym pro  
 filem; nagrzewanie odbywa się za  
 pomocą przewodów ciepłej wody  
 lub drutów grzewczych.
 z tworzywa sztucznego wzmacnia  
 nego włóknem szklanym (GRP) o  
 małym ciężarze własnym; jest to  
 korzystna cenowo elektryczna  
 płyta grzewcza do rozłożenia oraz  
 do późniejszego montażu.

Płyty grzewcze z równomiernym rozprowadzeniem i dobrymi możli
wościami gromadzenia ciepła

Przykłady układania systemu – przyjazne dla zwierząt i proste w montażu







Legowisko pod lochą z rusztu żeliwnego;
zintegrowana płyta grzewcza z tworzywa sztucz
nego dla prosiąt

Standardowe wymiary kojca porodo
wego wynoszą obecnie 2,40 x 1,80 m. 
Dla spełnienia szczególnych wymagań 
w zakresie komfortu zwierząt firma 

Big Dutchman zaprojektowała 
specjalne swobodne kojce porodowe. 
Wymiar kojca to przynajmniej 2,60 x 
2,00 m. Dzięki naszemu elastycznemu 

systemowi modułowemu jesteśmy w 
stanie w prosty sposób wykonać 
różne wielkości kojców.

Swobodny kojec porodowy o wymiarze kojca 
2 x 2,6 m zapewnia więcej miejsca dla lochy

Ruszty żeliwne zapewniają chłodne 
legowisko, są bardzo trwałe, 
higieniczne oraz gwarantują pewność 
stąpania. 
Płyty grzewcze dla prosiąt z tworzywa 
sztucznego lub polimerobetonu można 
łatwo ze sobą łączyć. 
Oferowane przez firmę Big Dutchman 
ruszty, zarówno z tworzywa sztucz
nego jak i z żeliwa, nie mają zad
ziorów i mają zaokrąglone krawędzie 
–> niewielkie ryzyko skaleczenia.

Tworzywo sztuczne

Polimerobeton

GRP



Montaż
Montaż systemu podłogowego jest 
łatwy i możliwy do szybkiego prze
prowadzenia. Dokładnie dopasowane 
zazębienie zapewnia mu dużą stabil
ność. Ponadto wszystkie ruszty z 
tworzywa sztucznego mogą być 
przycięte na wymiar w odcinkach    
10 cm. Łączenie płyt grzewczych nie 
stwarza żadnych problemów. W razie 
potrzeby możliwe jest nieskompliko
wane montowanie rusztów już po 
ułożeniu systemu podłogowego.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Niemcy: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Systemy podłogowe w odchowalni prosiąt
higieniczne i przyjazne dla zwierząt

Przyjazny dla zwierząt ruszt z tworzywa sztucznego do odchowalni prosiąt

Ruszt z tworzywa sztucznego tylko z 10 % 
wym udziałem szczelin zapewnia większy 
komfort leżenia

Przykład montażu: proste łączenie płyty grzewczej za pomocą listew

Wysokiej jakości ruszty z tworzywa 
sztucznego firmy Big Dutchman 
doskonale nadają się do odchowalni 
prosiąt. Optymalne proporcje między 

belkami i szczelinami pozwalają na 
utrzymanie czystości podłóg. Sprzyja 
to zdrowotności zwierząt. Oferujemy 
ruszty w trzech wielkościach, a ponadto 

w każdej wielkości z tylko 10 %wym 
udziałem szczelin. W razie potrzeby 
możne je łatwo łączyć z płytami 
grzewczymi (nakładać lub wkładać). 
Przy stosowaniu ogrzewania strefo
wego pod płytą przykrywającą 
należałoby umieścić ruszt z tworzywa 
sztucznego z 10% udziałem szczelin 
–> lepsze gromadzenie ciepła, a tym 
samym większy komfort leżenia.

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
email: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl


