
FLOOPI

Az állatbarát padozatrendszer egészséges
kocákért és életerős malacokért



FLOOPI padozatrendszer az egészséges kocákért és malacok

A Big Dutchman által készített FLOOPI egy újonnan
kifejlesztett padozatrendszer, ami a kocák és malacok
egészséges, állatbarát és az intenzív tartás követelmé-
nyeinek ideálisan megfelel. A rácsok kitűnő minőségű
műanyagból készülnek és különböző méretekben

szállíthatók. A padozatrendszerhez a különböző rácsok
mellett zárt felületű rácselemek is kombinálhatók
öntöttvasból, vagy betonból a koca alá, vagy akár a
padozatba illeszthető vagy ráfektethető fűtőlapok a
malacok részére.

Fiaztató box felemelt beton pihenőtérrel a koca alatt Fiaztató box öntöttvas-részben zárt kocaráccsal és műanyagpadozat
trágyaledobó fedéllel (tartozék)

A Big Dutchman a fiaztató padozatrendszerét a vevők
egyéni kívánalmainak megfelelően alakítja ki. A rendszer
a következő egymással kombinálható részekből áll:
) nyitott műanyag rács 3 féle méretben
) zárt műanyag rács
) öntöttvas rácsok különböző kivitelben
) betonpadozat
) háromélű horganyzott acélrács
) rácspadozatba építhető, vagy bármilyen felületre 

rögzíthető fűtőlapok malacok részére.

A műanyag rácsok tartószerkezeteként élére állított
nemesacél, vagy horganyzott laposvas szolgál. Ezáltal a
konstrukció nagy teherbírású és hosszú élettartamú,
szerelése gyorsan, egyszerű kézimunkával elvégezhető.
Négyzetméterenként kb. 2,5 m laposvas szükséges.
Szükség esetén a rácsok felszedése könnyen megold-
ható.
Összességében elmondható, hogy sikerült egy olyan
rendszert létrehozni, amivel az egészséges kocák és
életerős malacok igényeit a legteljesebben ki tudjuk
elégíteni.

Öntöttvas rácsok különböző részarányú zárt felülettelFLOOPI kocarácsok (nyitott, zárt) 3 féle méretben



kért a fiaztatóban és a sikeres malacneveléshez a battériákon

FLOOPI rács malacoknak, 3 különböző méretben

A FLOOPI padozatrendszer alkalmas battéria és nagy
malac felnevelő boxokban való alkalmazásra. A
műanyag rácsok 3 féle méretben szállíthatók, így a
különbözö box kialakítások esetén is könnyen
variálhatók.

Az optimális aránya a rácselemek nyitott és zárt
felületeinek, garantálja a padozat állandó tisztaságát.
Ezáltal javul a malacok egészségi állapota. Igény esetén
a padozatrendszerbe fűtőlapok egyszerűen beépíthetők.

Battéria FLOOPI padozatrendszerrel az egészséges, életerős malacokért

Fűtőlapok a fiaztató istállók és battériák optimális hőmérsékletéért

A fiaztatóboxokban és battériákban elhelyezett fűtőlapok ideálisak a malacok hőmérséklet igényeinek kielégítéséhez

A fűtőlapok révén biztosíthatjuk az optimális hőmér-
sékletet az állatok pihenőterén a malacoknak úgy az
elletőistállóban, mint a battérián. A fűtőlapok kitünő
minőségű polimerbetonból készülnek. 
A fűtőlapok igény szerint elektromos fűtőszálakkal, vagy
melegvízzel fűthetők. A fűtőlapon belüli hőelosztás
nagyon egyenletes, ezáltal a malacok közérzete,

egészségi állapota javul, fejlődésük felgyorsul. 
A Big Dutchman programjában különböző méretű
fűtőlapok szerepelnek, melyek vagy a padozatrendszerbe
építhetőek, vagy a padozatra fektethetők. Ezáltal
lehetővé válik a fűtőlapok sokféle elrendezési módja,
mind az ellető, mind a battéria istállókban.



A
 te

ch
ni

ka
i v

ál
to

zt
at

ás
ok

 jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
k.

 u
ng

. 1
2/

99

Big Dutchman Hungária Kft. • 9021 Győr • Szent István út 19-25.
Tel. 06-96/335-411 • Tel./Fax 06-96/322-129 • E-Mail: big.dutchman.hungaria@mail.matav.hu

Technikai adatok
Típus Kódszám Méret Résnagyság Réstávolság Darab/m2

(mm) (mm) (mm)

Nyitott rács a fiaztatóboxokhoz 83-00-0805 600 x 200 9 10 8,33
83-00-0804 600 x 300 9 10 5,55
83-00-0802 600 x 400 9 10 4,16

Nyitott rács trágyaledobó fedéllel 83-00-1679 600 x 400 9 10 4,16
Zárt rács a fiaztatóboxhoz 83-00-0803 600 x 400 4,16
Nyitott öntöttvas rács 83-00-0793 1200 x 600 11 15 1,38
Öntöttvas rács zárt felülettel (400x600) 83-00-0794 1200 x 600 11 15 1,38
Öntöttvas rács zárt felülettel (600x600) 83-00-0795 1200 x 600 11 15 1,38
Nyitott öntöttvas rács (kiemelt) fiaztatóboxhoz 83-00-0796 1200 x 600 11 15 1,38
Zárt felületű (kiemelt) öntöttvas rács (400x600) 83-00-0797 1200 x 600 11 15 1,38
Zárt felületű (kiemelt) öntöttvas rács (600x600) 83-00-0798 1200 x 600 11 15 1,38
Rács malacnevelő boxhoz 83-00-0801 200 x 400 9 10 12,50

83-00-0799 600 x 400 9 10 4,16
83-00-0800 600 x 500 9 10 3,33

Az itt felsorolt rácsok 250 kg-ig terhelhetők

Típus Kódszám Méret (mm)

Melegvizes fűtőlapok fiaztatóboxba
- beépíthető („R” típus) 83-00-0841 1200 x 400
- felületre rögzíthetők 65-00-3971 900 x 600 x 45

Melegvízes fűtőlapok malacnevelőboxba
- beépíthetők 65-00-3980 800 x 400 x 48

65-00-3978 800 x 500 x 48
65-00-3976 800 x 600 x 48
65-00-3979 1200 x 400 x 48
65-00-3977 1200 x 500 x 48
65-00-3975 1200 x 600 x 48
83-00-1637 1000 x 400 x 48
83-00-1639 1000 x 500 x 48
83-00-1641 1000 x 600 x 48

Típus Kódszám Méret (mm)

Elektromos fűtőlapok fiaztatóboxba
- beépíthető, hőmérséklet érzékelő nélkül 65-00-4070 1200 x 400
- beépíthető, hőmérséklet érzékelővel 65-00-4073 1200 x 400

Elektromos fűtőlap malacnevelőboxba
- beépíthető, hőmérséklet érzékelő nélkül 65-00-4090 800 x 800

65-00-4091 800 x 600
65-00-4092 800 x 500
65-00-4093 800 x 400
65-00-4080 1200 x 800
65-00-4081 1200 x 600
65-00-4082 1200 x 500
65-00-4083 1200 x 400

Elrendezési típusok fiaztatóboxhoz és battériához

Fiaztató box Battéria
- 30 mm-el megemelt pihenőterület a kocának, betonból, vagy öntöttvasból - beépíthető fűtőlappal

83-00-1573 83-00-1571

83-00-1576

Igény esetén más méretű fűtőlapok is szállíthatók
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