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Подови системи в боксовете за опрасване и подрастване

Подови системи в боксовете за опрасване
Иновативни и комфортни за свине-майки и малки прасенца

Пластмасовите подови системи на Big 
Dutchman винаги изпълняват висо
ките изисквания на клиентите ни за 
хигиенични условия за отглеждане, 
подобряващи продуктивността на 
животните и същевременно отговар
ящи на специфичните изисквания на 
свинете  майки и прасенцата. Нашата 
широка продуктова гама включва 

следните компоненти:
4 скари от висококачествен пластмасов  
 материал, налични в различни  
 размери и с различни съотношения  
 „плътна частотвор“ между тях;
4 пластмасови скари с вградена гумена  
 подложка и керамична вложка;
4 чугунени скари с отвори и плътни  
 чугунени скари;

4 отоплителни панели от полимер  
 бетон, пластмаса или стъклопласт;
4 поцинковани шини, неръждаеми  
 шини и шини от стъклопласт.
Благодарение на голямата гъвкавост 
на модулната ни подова система е 
много лесно да се създадат боксове с 
всякакви форми и размери.

SowComfort – пластмасово подово покритие с вградена гумена подложка
Преимущества
4 сигурна опора и стабилност за  
 свинете – майки в бокса за опрас  
 ване, подобряваща по този начин  
 комфорта на животните;
4 свинятамайка почива поспокойно,  
 защото гумата я предпазва от  
 наранявания на зърната на гърдите;
4 докато бозаят, прасенцата стоят  
 стабилно върху гумената подложка  
 на предните си крака без да се  
 хлъзгат;
4 лесно почистване с помощта на  
 пароструйка;
4 добра износоустойчивост, дълъг  
 експлоатационен живот.

SowComfort е много трайна, 
неплъзгаща се гумена подложка, 
гарантираща сигурна опора за кра
ката на свинете, докато се изправят 
или лягат. Специална технология 
дава възможност за интегриране и 
вграждане за постоянно на гумената 
подложка в скарата. По този начин 
SowComfort може лесно да бъде 
монтирана в различните подови 
системи на Big Dutchman.

Свинете – майки и прасенцата имат 
раз лични изисквания към топлопро
водимостта и задържането на топ лина 
на подовите скари. Ето защо за 

подовете в боксовете за опрасване 
трябва да се използва комбинация от 
различни скари. Чугуненото подово 
покритие осигурява хладно място за 

лежане на свинетемайки, докато 
отоплителните панели са идеални за 
затопляне на прасенцата и създаване 
на комфорт в тяхната зона за лежане. 

Бокс за опрасване с подово покритие SowComfort под свинята
майка, с ограничителна рамка поставена диагонално

Голям избор от пластмасови и чугунени скари за всякакви конструкции и размери на боксовете



 



Отоплителните панелки осигуряват 
оптимални температурни условия в 
зоната за почивка на прасенцата, неза
висимо дали са поставени в бокса за 
опрасване или в бокса за подрастване.
Нашата продуктова гама включва 
отоплителни панелки от различни 
материали и с различни размери. Те 
могат да бъдат интегрирани в самата 
подова система, или положени върху 
скарите. Тук са включени:
 пластмасови панелки, пълни с вода,  
 които осигуряват равномерно  
 разпределение на топлината;

 панелки направени от високо ка  
 чествен полимерен бетон с добре  
 структуриран профил и нагрявани  
 чрез тръби с топла вода или  
 нагревателни проводници; 

 панелки направени от пластмаса  
 усилена със стъклени нишки (GRP).  
 Тези електрически отоплителни  
 панели са сравнително леки и се  
 предлагат на разумни цени. Те лесно  
 могат да бъдат пренаредени или  
 поставени върху самите скари. 

Отоплителни панелки, осигуряващи равномерно разпределение и отлично 
съхранение на топлината

Примери за поставяне на скарите – удобни за животните и лесни за монтиране







Зона за почивка под свинята, състояща се от 
чугунени скари; вграден пластмасов отопли
телен панел за прасенцата

Съществуващият стандартен размер 
на бокса за опрасване е 2,40 x 1,80 ме  
тра. Big Dutchman са разработили 
специален бокс за свободно отглеж
дане, отговарящ на всички изиск вания 

за хуманно отношение към свинете и 
прасенцата.
Този бокс за свободно отглеждане е с 
размери наймалко 2,60 x 2,00 метра. 
Нашите гъвкави модулни системи ни 

позволяват лесно да създадем боксове 
с различни размери. Чугунените 
скари осигуряват хладно място за 
почивка като са много трайни и 
хигиенични при гарантирано сигурна 
опора за краката.

Бокс за свободно движение с размер 2 x  
2,6 метра за повече пространство за свинята

За прасенцата могат лесно да бъдат 
монтирани отоплителни панелки, 
произведени от пластмаса или 
полимербетон.
Скарите, предлагани от Big Dutchman 
– пластмасови или чугунени модели, 
имат заоблени свързващи звена, без 
остри ръбове, така че елиминират 
опасността от нараняванe.

Пластмаса

Полимерeн бетон

Стъклопласт (GRP)



Монтиране
Скарите се монтират лесно и бързо. 
Те се съединяват идеално, като 
осигуряват висока стабилност на 
подовата система. Всички пласт
масови скари могат лесно да бъдат 
отрязани с голяма точност на всеки 
10 см, за да се напасват до необхо
димия размер. Отоплителните 
панелки също могат да бъдат 
вградени без проблеми. Ако е 
необходимо, скарите могат да бъдат 
повдигнати, дори след като са били 
монтирани. 
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США: Big Dutchman, Inc.
Tел. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Россия: ООО "Биг Дачмен"
Teл. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Тел. +66 2 349 6531 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.
com.br www.bigdutchman.com.br

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл. . +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com

Германия: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Teл.: +49(0)4447 8010 · Факс: 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Подови системи в боксове за подрастващи прасета
Хигиенични и удобни за животните

Пластмасови скари за боксове за отглеждане на подрастващи прасета

Пластмасовото подово покритие с проря
зана площ само от 10 % повишава ком
форта в зоната за почивка

Примери за монтаж – лесно вграждане на отоплителни панели, благодарение на носещите 
конзоли

Висококачествените пластмасови 
подови покрития на Big Dutchman са 
идеално пригодени за боксове за 
подрастващи прасета. Оптималното 
съотношение“плътна частотвор“ 

поддържа чистота и помага за под
обряване на здравето на прасенцата. 
Скарите се предлагат в три различни 
размера и могат да бъдат доставени 
с прорязана площ само от 10 %. 

Отоплителните панели могат да 
бъдат лесно вградени, където е 
необходимо (поставени отгоре или 
интегрирани в подовата система).

Ако се използва зонова отоплителна 
система, под капака покриващ зоната 
за почивка трябва да се монтират 
пластмасови скари с прорязана площ 
от 10 %. Това повишава капацитетът 
за съхранение на топлината и създава 
повече уют в зоната за почивка.

Представителство в България

гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. +359 2 / 950 32 70; 950 32 72
факс +359 2 / 950 32 71 
EMail: big_dutchman@abv.bg


