
Systemy wyposażenia chlewni
w nowoczesnej hodowli prosiąt i tuczników



Innowacyjne systemy utrzymania dla prosiąt i tuczników
Firma Big Dutchman oferuje swym 
klientom obok właściwych technik 
żywienia również przyjazne dla zwier
ząt i łatwe w utrzymaniu czystości 
systemy utrzymania, niezależnie od 
tego, czy chodzi o wyposażenie 
chlewni przeznaczonych do hodowli 
loch, odchowu prosiąt czy hodowli 
tuczników.

Nasz uniwersalny system modułowy 
umożliwia dostosowanie i zabudowę 
kojców według życzenia, niezależnie 
od warunków budowlanych czy 
wymiarów chlewni. System utrzy
mania firmy Big Dutchman składa się 
z następujących elementów:
4 profili kojca z PCW w kolorze  
 niebieskim lub jasnoszarym;

4 podpór ukośnych, słupków oraz  
 słupków wzmacniających ze stali  
 szlachetniej;
4 ścianek betonowych
4 różnych typów drzwi z zamknięciami.
Nasi doradcy chętnie pomogą 
Państwu przy wyborze najlepszego 
systemu utrzymania dla danego typu 
chlewni.

Profil kojca firmy Big Dutchman składa 
się z zamkniętych od góry pojedyn
czych profili o grubości 35 mm, które 
dostępne są w różnych wysokościach 
(500, 600, 750 i 1000 mm). Dzięki 
zamknięciu łatwo można dbać o 
czystość i utrzymać wysoki poziom 
higieny. Profile mogą mieć różne 
długości i są przycinane na długość 
podaną w zamówieniu. Profile można 
także przyciąć na placu budowy. 
Zamknięcie może stanowić – w zależ
ności od systemu wentylacji i życzenia 
klienta – jedna lub klika ocynkowanych 
calowych rur, które za pomocą 
adapterów są łączone ze słupkami.
Wysokość systemu utrzymania 
wynosi 800, 1000 lub 1100 mm lub 
kombinację tych wartości. 

Profil kojca - łatwy w montażu, elastyczny, higieniczny i stabilny

Warianty systemów utrzymania dla prosiąt i tuczników
System utrzymania można odpo
wiednio zaprojektować zgodnie z 
życzeniem klienta. W przypadku 
stosowania żywienia na sucho, 
automaty paszowe mogą być 
umieszczone w kojcu lub w ścianach 
działowych. 
Jeżeli komory od strony korytarza są 
szersze niż 3 m, wówczas zaleca się 
zamontowanie drzwi dzielonych, 
niezależnie od tego czy chodzi o 
odchów prosiąt czy o kojce dla 
tuczników. Ułatwia to zasiedlanie i 
wysiedlanie.
Większe zróżnicowanie ustawienia 
kojców umożliwia wycofywanie się 
poszczególnych zwierząt, a tym 
samym zapewnia komfort i spokój.

Kojce dla prosiąt z automatami paszowymi 
w kojcach

Kojce dla tuczników z drzwiami dzielonymi i 
systemem żywienia na mokro

Kojce dla tuczników z selekcjąKojce dla prosiąt z korytarzem i automatami 
paszowymi w ścianach działowych



System umożliwiający zamknięcie kojca jedną 
ręką – zamknięcie hakowe z ukośnym usztyw
nieniem automatycznie wpada w oczko zamknięcia

Specjalne zaślepki (opcja) zapewniają gładka powierzchnię i dużą szczelność –> bardzo 
higieniczne rozwiązanie

System umożliwiający zamknięcie kojca 
jedną ręką – uchwyt i zamknięcie w jednym, 
duży komfort obsługi

Drzwi dzielone – drzwi otwierają się na 
zewnątrz i do wewnątrz (opcja)

Słupek wzmacniający Słupek wzmacniający w obrębie drzwi Ścianka betonowa w kojcach grupowych

Słupki wzmacniające i ścianki betonowe – gwarantują dużą stabilność

Drzwi dzielone oraz system umożliwiający zamknięcie kojca jedną ręką – łatwe 
otwieranie/zamykanie kojca

W zależności od wielkości kojca 
można zastosować specjalne słupki 
wzmacniające lub ścianki betonowe. 
Gwarantują one jeszcze większą 

stabilność całego kojca, na przykład 
w systemie utrzymania grupowego 
loch lub w kojcach dla dużych grup 
tuczników.

Zastosowanie drzwi dzielonych 
ułatwia wysiedlanie i zasiedlanie 
przede wszystkim w przypadku 
zastosowania kojców o dużych 
wymiarach, ponieważ w tym celu nie 
trzeba otwierać lub zamykać ściany 
działowej kojca na całej jej długości.
Jako opcję oferujemy drzwi, które   
po jednej stronie otwierają się na 
zewnątrz w stronę korytarza, a po 
drugiej do wewnątrz kojca.
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www.bigdutchman.com.br
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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 Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Urządzenia zapewniające zwierzętom zajęcie: większe urozmaicenie dla wszystkich 
grup wiekowych świń

Ściany działowe kojców z tworzywa sztucznego – higieniczne i korzystne cenowo

Świnie chcą mieć zajęcie! Aby lepiej 
sprostać tym wymaganiom, Big 
Dutchman oferuje różnego rodzaju 
urządzenia zapewniające zwierzętom 
zajęcie. Dostęp do materiałów 
organicznych, łańcuchy do zabawy z 
kulami do gryzienia, wieża „Düsser 
Wühlturm“: wybór jest duży. 
Urządzenia te są wykonane z różnych 
materiałów takich jak drewno, guma 
lub tworzywo sztuczne.

Do rozdzielenia komór firma Big 
Dutchman oferuje swoim klientom 
ściany działowe z tworzywa sztucz
nego. Są one dobrą i korzystną alter
natywą w stosunku do murowanych 
ścian działowych. Po zakończeniu 
cyklu produkcyjnego można je 
bardzo dobrze wyczyścić, co w 
zaczym stopniu przyczynia się do 
utrzymania higieny w chlewni.
Poszczególne profile mają grubość  
35 mm lub 50 mm oraz szerokość  
500 mm. W obrębie sufitu i ścian mon
tuje się je za pomocą profili U i L. Na 
życzenie profile te są dostępne również 
w wykonaniu ze stali szlachetnej.

Zalety systemu utrzymania firmy Big Dutchman
4 wysokość pełnego profilu można  
 dostosować do potrzeb, co ma  
 duże znaczenie w zależności od  
 zastosowanego systemu wentylacji;
4 system umożliwiający zamknięcie  
 kojca jedną ręką –> duży komfort  
 obsługi;

4 mała liczba prostych elementów  
 do zabudowy umożliwia montaż  
 we własnym zakresie;
4 mały wolumen transportowy;
4 zastosowanie trwałych materiałów,  
 takich jak stal szlachetna i twor zywo  
 sztuczne w strefie przebywania  

 zwierząt –> długa żywotność;
4 płaskie, pełne powierzchnie umoż  
 liwiają gruntowne czyszczenie –>  
 lepsze warunki higieniczne w  
 chlewni;
4 przeznaczony do wszystkich  
 rodzajów hodowli.
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