
EUROVENT 2240-EU
Доброто сега е още по – добро:

Нова генерация евроклетка за максимални икономически резултати
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EUROVENT 2240-EU: в съответствие с ЕС-нормите, 
природо съобразна и хигиенична

CAЩ: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

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

Pycия: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

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

С новата клетъчна система EV 2240-EU 
предлагана от Big Dutchman, можете 
да произвеждате яйца икономически 
ефективно, хигиенично и при спазване 
на изискванията за хуманно отношение 
към животните. Висока фунционалност, 

икономичност, хигиена и лесно обслуж-
ване са основните характеристики на 
системата. Широчината на съоръже нието 
от 2,24 м вкл. средната разделителна 
решетка, прави възможно отглежда нето 
на група от 54 кокошки-носачки на 

отделение. Евроклетката е ясно струк ту-
рирана на гнездо, прашна баня, кацалки, 
хранилки и поилки, и осигурява на 
животните голяма свобода на движение, 
както и покриване на техните специ-
фични поведенчески изисквания.

Предимства
� Яйцесъбирателната лента с ширина  
 150 мм и предпазителят за яйца гаран-  
 тират оптимално качество на яйцата
� Гъвкавите завеси на гнездото оси - 
 гуряват спокойно яйцеснасяне
� Надеждно транспортиране на фуража  
 чрез фуражната верига CHAMPION –>  
 и двете страни на улейната хранилка  
 се използват като хранителен фронт
� Няма допълнителна техника за   
 „прашната баня” –> „Прашната баня”  
 се зарежда от фуражната верига 
� Постелката за „прашна баня” WELLIX  
 е с интегрирана пиличка за ноктите и  
 дълъг живот на използване
� Сгъваемата предна вратичка на   
 системата улеснява  достъпа до   
 животните –> oбслужване с една ръка
� LED-осветление разположено в   
 системата осигурява оптимална   
 осветеност на активната зона
� Стабилна конструкция
� Възможност за  монтиране на меж - 
 динни платформи за движение на  
 персонала от 3. до 9. етаж 
� Цинково-алуминиево покритие на  
 решетките осигурява висока коро - 
 зионна защите на съоръжението

улей за яйца

хранилка

гнездо

постелка

поилки

кацалки

въздуховод

3618 мм

2240 мм


