
EUROVENT 2240-EU
Dobré je nyní ještě lepší:

Nová generace pro maximální efektivitu
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EUROVENT 2240-EU: EU-konformní, snadno obslužná, hygienická

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

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

Rusko: Big Dutchman International GmbH - OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

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

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

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

S technologií EV 2240-EU Vám firma 
Big Dutchman nabízí nový, velice 
efektivní a k nosnicím šetrný systém 
pro výrobu vajec. Vysoká funkčnost, 
hospodárnost, hygiena a provozní 

spolehlivost jsou jeho rozhodujícím 
znakem. Zařízení je v oblasti zvířat 
široké 2,24 m a díky podélnému 
předělení, lze do každé části nas
klad nit 54 nosnic.

Jasné uspořádání zařízení (hnízdo, 
popeliště, hřady, napájení a krmení) 
dává nosnicím dostatek svobod
ného prostoru s ohledem na jejich 
přirozené chování.

4 150 mm široký pás sběru vajec a Egg  
 Saver zaručí optimální kvalitu vajec;
4 flexibilní závěs hnízda zajistí nos  
 nicím nerušenou snášku;
4 spolehlivé zásobení krmivem pomocí  
 krmného řetězu CHAMPION –> jsou  
 využity obě strany krmného žlábku;
4 žádné další zařízení pro přívod  
 materiálu pro popeliště –> zajištěno  
 řetězem;
4 podložka popeliště typ Wellix s inte  
 grovaným místem pro obrušování  
 drápů, vyznačující se dlouhou životností;
4 komfortní sklápěcí dvířka umožňují  
 snadný přístup do klecí –> obsluha  
 pouze jednou rukou;
4 LEDtrubice umístěná uvnitř systému  
 se stará o optimální osvětlení   
 prostoru klece;
4 stabilní konstrukce;
4 bezproblémová montáž od 3 do 9  
 pater včetně roštových lávek v  
 mezipatrech;
4 zinkohliníková antikorozní úprava  
 pletiv zajišťuje dlouhodobou životnost.

Výhody

Sběr vajec

Krmný žlab

Hnízdo

Popeliště

Kapátkové napájení

Hřady

Vzduchový kanál

3618 mm

2240 mm


