STALINRICHTING
VLEESVARKENS

			
B.V. IS GESPECIALISEERD
IN DE BOUW EN INRICHTING VAN
MODERNE VARKENSBEDRIJVEN.
Naast een concurrerende prijs zijn bij stalinrichting
eenvoud, functionaliteit en de duurzaamheid de
belangrijkste factoren. Dankzij de jarenlange ervaring
met de ontwikkeling en fabricage van stalinrichting en de
toepassing van deze systemen op onze eigen varkensbedrijven,
leveren wij u geteste materialen die geschikt zijn voor een jarenlange
probleemloze productie.
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INHOUDSOPGAVE

Veel van onze materialen worden door ons zelf ontwikkeld en worden gefabriceerd bij deskundige bedrijven in binnen- en
buitenland. Zo importeren wij 70 tot 80 procent van al onze kunststof materialen uit Duitsland. Onze gietstalen roosters
en verzinkte stalinrichting laten wij volgens onze specificaties in China produceren bij gespecialiseerde bedrijven die
zich alleen bezig houden met de productie van stalinrichting. Onze overige producten betrekken wij rechtstreeks van
gerenommeerde fabrikanten waardoor u zeker bent dat de noodzakelijke kwaliteit gewaarborgd is.

1. HOKINRICHTING VOOR VLEESVARKENS
EN OPFOKGELTEN

1. HOKINRICHTING VOOR VLEESVARKENS EN OPFOKGELTEN

• Kunststof hokinrichting met rvs profielen
• Betonnen inricthing

2. BRIJVOERTROGGEN

KUNSTSTOF HOKINRICHTING MET RVS PROFIELEN
Deze inrichting kan in verschillende uitvoeringen

3. WATERLEIDING VOOR VLEESVARKENS

geleverd worden. De kunststof inrichting is
prijsgunstig en kan eenvoudig zelf gemonteerd

4. SPEELMATERIAAL

worden. Verder is kunststof glad waardoor het
sneller en beter gereinigd kan worden. De

5. GIETSTALEN VARKENSTOILETROOSTERS

kunststof panelen worden bevestigd in solide RVS
profielen. Alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS

6. VOERSYSTEMEN
• Droog- en brijvoerautomaten					
• Materialen voor brijvoerinstallaties			
• Materialen voor droogvoerinstallaties en silo’s

zodat een lange levensduur gewaarborgd is.
Om gemakkelijk en snel in de hokken te kunnen
komen, adviseren wij om de deuren maximaal
90 cm hoog te maken. Het controleren van
de varkens wordt vergemakkelijkt als ook de
tussenwanden 90 cm hoog zijn. Voor diegene die
90 cm te laag vinden, leveren wij stalinrichting met
een hoogte van 100 cm. De kunststof hokinrichting
wordt gemaakt van hoogwaardige slagvaste PVC
panelen met een dikte van 35 mm. De panelen
zijn zeer glad en aan de boven- en onderkant
dicht waardoor deze eenvoudig te reinigen zijn.
Bij alle panelen kunnen afsluitkappen gemonteerd
worden waardoor de panelen rondom kompleet
dicht zijn zodat er geen ongedierte en vuil in
de panelen kan komen. De kunststof panelen
worden bevestigd in stevige RVS profielen welke
in twee diktes geleverd kunnen worden: 1,5 en 2
mm, waarbij vooral voor grotere hokken de 2 mm
profielen aanbevolen worden.
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TUSSENWANDEN
TYPE SVVK100-100
				
					
Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 100 cm

TUSSENWANDEN EN KUNSTSTOF HOKDEUREN

TUSSENWANDEN VOOR RVS BRIJTROGGEN

Kunststof panelen
Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm
Paneelhoogte:		
Tussenwanden:
100 cm
			Trogwanden:		 75 cm
1" verzinkte buizen:

			Tussenwanden:
			Trogwanden:		
					
RVS profielen:		
staaldikte: 1,5 of 2 mm

geen
1 buis

TYPE SVVK100-75				
					
Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 100 cm		
Kunststof panelen
Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm
Paneelhoogte:		
Tussenwanden:		
75 cm
			Trogwanden:		 60 cm
1” verzinkte buizen:
2 buizen
			Tussenwanden:
			Trogwanden:		2 buizen
				
RVS profielen:		
staaldikte: 1,5 of 2 mm

TYPE SVVK90-75				
					
Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 90 cm		
Kunststof panelen
Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm
Paneelhoogte:		
Tussenwanden:
			Trogwanden:		

75 cm
60 cm

1” verzinkte buizen:

			Tussenwanden:
			Trogwanden:		
RVS profielen:		
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1 buis
1 buis

staaldikte: 1,5 of 2 mm
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BETONNEN HOKINRICHTING

DE HOKINRICHTING WORD SAMENGESTELD
UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:
PVC panelen

Afsluitkappen

Overige PVC profielen

Betonnen hokinrichting is zeer robuust wat een zeer lange levensduur garandeerd. De tussenwanden hebben een
hoogte van 100 cm en zijn half open. Voor boven de brijtroggen worden wanden geleverd met een hoogte van 85 cm.
Ook deze wanden zijn half open. De gangwanden zijn gesloten en zijn 100 cm hoog. De wanden worden met verzinkte
bevestigingsmaterialen aan de achterwand en aan elkaar bevestigd zodat een zeer stevige constructie ontstaat. De
hokdeurtjes hebben een breedte van ca 90 cm en de betonwanden worden onder met elkaar verbonden met betonnen
dorpels. Deze betonnen dorpels voorkomen dat er mest onder de deurjes op de gang loopt en zorgt voor een stabiele
voorwand. De hokdeuren worden van hoogwaardige kunststof HPL platen op maat gefabriceerd. Het verzinkt deurbeslag
wordt in zijn geheel aan de gangkant gemonteerd waardoor deze materialen niet in contact met de dieren komen.

HALF OPEN TUSSENWANDEN ZONDER TROG
SVVB100-O
Het is raadzaam om achter in de hokken de
tussenwanden te voorzien van een langwerpige
RVS profielen leverbaar in diktes van 1,5 en 2 mm. Hoogte 90 of 100 cm.

opening. Daadoor blijft er minder mest in de
hoeken liggen en kunnen de hokken sneller
gereinigd worden.

						

RVS hoek
profiel

Omega
profiel

H
profiel

Begin/eind
profiel

Muur
profiel

Hoek omega
profiel

Begin/eind
profiel

Deur
profiel

HALF OPEN TUSSENWANDEN MET TROG

GESLOTEN VOORWAND

SVVB100T-O

SVVB100-D

13 MM SOLIDE HPL DEUREN

Midden
profielen

RVS putankers
GEBRUIK
ALTIJD
LOCTITE

Trapezium anker

Geen voer vermorsing met de uiterst stabiele HPL trogkleppen.
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T anker

Tussendeur, minder vermorsing en maakt grotere groepen mogelijk.
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2. BRIJVOERTROGGEN

3. WATERLEIDING VOOR VLEESVARKENS

Onze brijvoertroggen worden gefabriceerd van onverslijtbaar RVS. Voor vleesvarkens en opfokgelten kunnen de troggen

Indien de varkens niet gevoerd worden met een brijvoerbak of vergelijkbaar systeem, moeten voldoende nippels in

in verschillende uitvoeringen geleverd worden. Zo kan gekozen worden voor een rond gezette trog of een trog met een

de hokken gemonteerd worden. De nippels worden altijd met RVS buizen aan de wand bevestigd. Bij brijtroggen,

vlakke bodem. Ook kan gekozen worden voor troggen met spijlen of RVS tussenschotten. Door de toepassing van RVS

worden de nippels bij voorkeur boven de troggen bevestigd omdat er dan minder water vermorst wordt. Verder worden

troggen met tussenschotten, wordt de vermorsing van voer sterk beperkt. Onderzoek op de eigen varkensbedrijven heeft

de nippels bij voorkeur achter in de hokken op de tussenwanden gemonteerd zodat met één RVS aanvoerbuis twee

geleerd dat daarmee tot 5% op voerkosten bespaard kan worden terwijl trogvervuiling sterk verminderd. Wij adviseren

hokken bediend kunnen worden. Bij grotere hokken kan ervoor gekozen worden de nippelbuis per hok te voorzien van

om lange troggen altijd minimaal 15 cm vrij te houden van de voor- en achterwand om vervuiling te beperken. Indien

twee nippels. Als men meerdere nippels of drinkbakjes tegen de achterwand wil plaatsen, kunnen deze het beste op

gekozen wordt voor een korte trog voor sensorvoedering, adviseren wij altijd om minstens een vreetplaats per 4 varkens

verschillende hoogtes geplaatst worden, zodat ook kleinere varkens er altijd goed bij kunnen en grotere varkens minder

aan te houden. Ook heeft dan de trog met dichte tussenschotjes de voorkeur.

water vermorsen. RVS drinkbakjes hebben vanwege de lagere watervermorsing de voorkeur.

TRA2-50-20-1,5, 50 LITER/M

TRA2VV1,5-500R, 50 LITER/M

Vlak gezette trog voor vleesvarkens

Rond gezette trog voor vleesvarkens

ENKELE NIPPELSTEUNEN IN VERSCHILLENDE
HOOGTES.

DUBBEL NIPPELSTEUN
VOOR TWEE HOKKEN.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VAN BOVENSTAANDE TROGGEN

DUBBEL NIPPELSTEUN
VOOR TWEE HOKKEN
MET PER HOK TWEE
NIPPELS.
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RVS DRINKBAKJES
IN VERSCHILLENDE
UITVOERINGEN.

TRA2-50-1,5-FS, 50 LITER/M FEEDSAVE trog. Minder voer vermorsing.

DRUKREGELAARS,
KOGELKRANEN,
PVC BUIZEN EN
ALLE BEVESTIGINGS
MATERIALEN.

TOT 5% MINDER VOER
NODIG DOOR VERMINDERING
VAN MORSEN
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4. SPEELMATERIAAL

5. GIETSTALEN VARKENSTOILETROOSTERS

Volgens Europeese voorschriften moeten alle varkens altijd de

Genugten Agri B.V. heeft een nieuw rooster ontwikkeld voor een varkenstoilet in elk hok. Deze gietstalen roosters zijn

beschikking

Voor

voorzien van nokken waardoor de varkens daar bij voorkeur niet op zullen gaan liggen en zij de varkenstoiletroosters

vleesvarkens leveren wij diverse uitvoeringen die eenvoudig op de

als mestruimte zullen gebruiken. Door in de hoeken van elk hok deze gietstalen roosters te leggen, blijven de hokken

hokinrichting bevestigd kunnen worden en voldoen aan de wettelijke

en de varkens veel schoner. Dit verlaagt de emissie, verminderd de reinigingskosten en heeft een positief effect op de

eisen. Het speelmateriaal kan het beste achter in de stal in de hoek bij

groei en voederconversie.

hebben

over

vervormbaar

speelmateriaal.

de trog geplaatst worden. Doordat de varkens daar vaker bezig zijn,
wordt mesten in de omgeving van de trog sterk verminderd.

De gietstalen toiletroosters kunnen ook toegepast worden ter vervanging van oude driekantroosters die in het verleden
veel toegepast zijn bij de bouw van emissiearme vleesvarkensstallen. Stalen driekantroosters hebben een beperkte

KETTING MET KUNSTSTOF BOL

KETTING MET PE SLANG

levensduur van ca. 10 jaar. Door de toepassing van varkenstoiletroosters krijgt men kwalitatief veel betere roosters met
als extra voordeel de sterk verminderde hokbevuiling.

Gietstalen roosters worden in een mal gegoten en hebben een vaste breedte van 40 cm. De roosters zijn per 10 cm
leverbaar in een lengte van 100 tot 200 cm. De nokken op de roosters hebben een hoogte van 20 mm. De nokken
zijn goed afgerond zodat zware varkens er gemakkelijk op kunnen liggen en er geen beschadigingen bij de varkens
optreden. Voor renovatiedoeleinden kan bij voldoende orderomvang zonodig een nieuwe mal gemaakt worden zodat
de roosters specifiek op maat gemaakt kunnen worden.

Deze kunststof bol aan een ketting is vast te

De kettingen met PE slang zijn vast te bevestigen aan

bevestigen aan de wand of voor twee hokken op de

de wand of voor twee hokken op de tussenwand.

tussenwand. De bol kan tevens worden uitgevoerd
met RVS harpsluiting.

WIP BEVESTIGING
Deze uitvoering maakt interactief contact
tussen de varkens mogelijk.
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6. VOERSYSTEMEN
6.1. DROOG- EN BRIJVOERAUTOMATEN
Genugten Agri B.V. levert een compleet pakket droog- en brijvoerautomaten. Hieronder treft u
een overzicht aan van de meest verkochte systemen.

6.2. MATERIALEN VOOR BRIJVOERINSTALLATIES
Voor de uitbreiding van uw brijvoerinstallatie of voor vervanging van een gedeelte van de installatie kunt u eenvoudig
bij Genugten Agri B.V. terecht voor een breed pakket aan onderdelen die geschikt zijn voor bijna alle brijvoerinstallaties.
Ook leveren wij buizen en afsluiters voor de opslag van bijproducten.

ZEUGENHOUDERIJ

PVC buizen en hulpstukken.

Kogelkranen en afsluiters.

Pneumatische kleppen.

			

6.3. MATERIALEN VOOR DROOGVOERINSTALLATIE EN SILO’S
Ook voor de uitbreiding of vervanging van droogvoerinstallaties
leveren wij verschillende systemen.

Spiralen en vijzels

Complete droovoerinstallaties met ketting in een 50 mm buis

13

Voersilo’s
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