CombiBox

„Welfare“- pôrodný box
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CombiBox

otvorený ochranný kôš

zavretý ochranný kôš

CombiBox stanovuje štandardy pri funkčnosti a komforte obsluhy

• veľmi dobrý prehľad
• optimálny prístup k boxu z obslužnej
chodby k žľabu, k hniezdu a
predovšetkým pri pomoci pri oprasení
Rozmer: 2,2m x 2,5m = 5,5m²
Roštový systém: špeciálne vyvinuté
betónové rošty alebo kombinácia betónovej -PVC-liatinovej podlahy

Zavretý ochranný kôš:
• žľab: prístup personálu a čistenie cez
obslužnú chodbu
• pri uzavretom ochrannom koši nie je
žiadny rozdiel oproti doterajším pôrodným boxom, nie sú potrebné žiadne
vyvýšené steny = výška steny 50cm
Otvorený ochranný kôš:
• prídavné delené dvere sa otvárajú do
obslužnej chodby
• maximálna možná plocha pre prasnicu
je pri otvorenom ochrannom koši
• otváranie a zatváranie koša je možné
pomocou páky od hniezda, vstup do
zóny prasnice nie je potrebný.
• užitočné je tiež pripevnenie PVC rolky na
ochranný kôš
• špeciálne navrhnutý oblúk na ochranu
prasiatok!

Výška ustajnenia: 50cm alebo 110cm
Ochranný kôš:
• 45° k boxu – tým sa získa viac miesta oproti 30°-vým riešeniam na obid
voch stranách súčasne pre prasiatka
pri cicaní
• prestaviteľný po dĺžke aj šírke
• otočný žľab z ocele s osvedčenou
manipuláciou jednou rukou
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CombiBox - pôrodný box
spája optimálne nároky prasníc pri zachovaní ochranných podmienok človeka ako
aj novonarodených prasiatok pred prasnicou.
Zvláštna pozornosť je kladená optimálnym
pracovným podmienkam a funkčnosti
boxu.

