
Системи утримання
для сучасного дорощування поросят та відгодівлі свиней



Інноваційні системи утримання для Вашого господарства
Крім установок для роздачі корму 
компанія Big Dutchman пропонує Вам 
різні системи утримання, які легко 
чистяться та відповідають біологіч
ним потребам тварин,  це стосується 
як площадок відгодівлі, так і площа
док для дорощування поросят.
Система модульних конструкцій доз
воляє гнучкий монтаж боксів потріб ної 

конструкції та розміру – при цьому неза
лежно від будівельних особли востей та 
розмірів тваринницького приміщення. 
Системи утримання, що пропонує 
наша компанія, складаються із:
4 пластмасових профілів із ПВХ  
 синього або сірого кольору;
4 розпірок для перегородок, стійок  
 та підсилювальних стійок із нер  

 жавіючої сталі;
4 бетонних блоків;
4 різних дверцят із системою   
 блокування.
Наші спеціалісти будуть раді надати 
Вам консультації та допомогти підіб
рати обладнання, що максимально 
відповідає потребам саме Вашого 
господарства.

Пластикові профілі від Big Dutchman 
складаються із цілковитих профільних 
панелей товщиною 35 мм. Висота пане
лей варіюється (500, 600, 750 і 1000 мм). 
Профілі оптимально завершують 
конструкцію боксу та забезпечують 
ідеальні умови гігієни. Їх довжина виз
начається індивідуально – відповід но 
даним, що вказані у замовленні. 
Також можна нарізати профілі на 
місці. Залежно від системи вентиляції 
та побажань клієнта, ця конструкція 
може бути укомплектована однією 
або декількома оцинкованими тру
бами 1“, які встановлюються зверху 
профілю, – на стійки за допомогою 
трубного адаптера.
Дуже легко реалізуються проекти із 
профілями висотою 800, 1000 або 
1100 мм, або змішані варіанти.

Пластмасовий профіль, що дозволяє різні варіанти конструкції – простий при 
монтажі, гігієнічний та міцний

Системи утримання для поросят та свиней на відгодівлі
Комплектацію системи утримання 
визначають побажання клієнта. Так, 
при годівлі поросят сухим кормом 
можна змонтувати кормові автомати 
безпосередньо у самому боксі або в 
перегородці боксу. Якщо ширина 
секцій у бік проходу перевищує 3 
метри, як на площадках для відго дівлі, 
так і на площадках для дорощування 
поросят, – має сенс змонтувати 
роздільні дверцята, що полегшують 
заселення та виселення тварин.
Чіткіше структурне розділення боксів 
на зони дає окремим тваринам 
можливість усамітнитись, і таким 
чином покращує комфорт утримання 
та робить такі групи тварин спокій
нішими.

Бокси для дорощування поросят із авто
ма тами для годівлі, що розміщені в боксах

Бокси для відгодівлі із роздільними двер
цятами та системою рідкої годівлі 

Бокси для відгодівлі із сортуванням по 
групам

Секція дорощування поросят з тупіковим прохо
дом та автоматами для годівлі, що встановлені 
в перегородках



Засув для обслуговування однією рукою – засув із 
підсилюючим елементом, що розташований під 
кутом

Спеціальні торцеві кришки (опція) гарантують герметичність конструкції та те, що 
поверхня буде гладкою –> високий рівень гігієни

Засув для обслуговування однією рукою  ручка та 
засув в одному елементі, зручно користуватись

Роздільні дверцята – дверцята, що відкри
ваються як всередину, так і назовні (опція)

Підсилювальна стійка Підсилювальна стійка на ділянці дверцят Бетонний блок для боксів, що розраховані 
на утримання груп тварин

Підсилювальні стійкі та бетонні блоки – гаранти міцності конструкції

Роздільні дверцята та фіксатор для обслуговування однією рукою – полегшують 
відкриття/закриття боксу

Залежно від розміру боксу, може бути 
доцільним використання спеціальних 
підсилювальних стійок або бетонних 
блоків. Обидва елементи додають 
конструкції боксу додаткову міцність 

та можуть бути використані, напри клад, 
на груповому утриманні свиноматок 
або при утриманні великих груп 
тварин на відгодівлі.

Після встановлення роздільних двер
цят заселення та виселення тварин 
стає зручним, особливо коли тварини 
утримуються відносно великими гру
пами, тому вже і немає необхід ності 
використовувати всю перегородку в 
якості дверцят. Як варіант, дверцята 
можуть відкриватися з однієї сторони 
назовні – в прохід, а з іншої сторони 
– в середину боксу.
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Росія: ООО „Биг Дачмен“
Teл.: +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 33 48 3555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Європа, Ближній Схід та Африка:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Німеччина
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Ігровий матеріал: більше різноманіття для тварин різних вікових груп

Пластмасові перегородки в секціях – економічне та гігієнічне рішення

Свиням потрібний ігровий матеріал! 
Для того, щоб умови утримання 
свиней відповідали їх біологічним 
потребам, компанія Big Dutchman 
розробила різні додаткові рішення. Їх 
палітра є дуже великою: починаючи 
від матеріалів органічного поход
ження, хрестовин із ігровими ланцю
гами – та закінчуючи колонкою для 
копання рилом Duesser. Щодо 
матеріалів – то можуть бути задіяні 
як дерево, гума, так і пластмаса.

Тепер в асортимент нашої продукції 
входять перегородки із пластмаси, які 
можна використовувати в якості сек
ційних перегородок. Це дуже добра та 
економічна альтернатива перего род
кам із цегли. До того ж, перегородки 
нового типу можна ретельно чистити, 
що значно покращує гігієнічні умови 
у приміщенні.
Товщина окремих пластикових про
філів складає 35 або 50 мм. Кріплення 
профілів до стелі та стін відбувається 
за допомогою U та Lподібних про
філів. За бажанням клієнта, ми також 
можемо виготовити ці профілі із 
нержавіючої сталі.

Переваги систем утримання Big Dutchman
4 Висота цілковитих перегородок 
 варіюється – це може бути дуже  
 важливим у зв’язку з роботою  
 системи вентиляції;

4 фіксатор дверцят для обслугову  
 вання однією рукою –> комфорт не  
 обслуговування;

4 можна змонтувати власними  
 силами за рахунок того, що деталі  
 прості та їх кількість невелика;

4 на ділянці з тваринами викорис тані  
 міцні матеріали, наприклад нер  
 жавіюча сталь та пластмаса–>  
 довгий строк служби;

4 незначний об’єм для перевезення;

4 можна ретельно чистити, бо  
 по верх ні міцні і гладкі –> покра ще  
 ний рівень гігієни в приміщенні;

4 системи підходять для усіх форм  
 утримання тварин.

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306
Тел.:  (+ 380 44) 390 62 20
Факс: (+ 380 44) 390 62 21
EMail: big@bigd.kiev.ua
www.bigdutchman.ua


