
EUROVENT 2240-EU
Het goede nu nog beter:

De nieuwe generatie voor maximale rentabiliteit
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EUROVENT 2240-EU: EU-conform, soortgebonden, hygiënisch

Verenigde Staten: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

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

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

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

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

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

Met de EV 2240-EU biedt Big Dutchman een 
nieuw systeem aan waarmee u efficiënt 
en aangepast aan de dieren veilig eieren 
kunt produceren. Hoge functionaliteit, 
rentabiliteit, hygiëne en bedieningscomfort 

zijn de doorslaggevende kenmerken. De 
diepte van 2,24 m van de dierzone inclusief 
de scheidingswand in het midden laat een 
groepengrootte van 54 leghennen per 
afdeling toe. 

De duidelijke structurele opbouw van de 
installatie (nest, strooiselzone, zitstangen, 
voer- en watertoevoer) geeft de dieren 
veel bewegingsvrijheid en zorgt voor 
soortgebonden gedrag.

4 de 150 mm eierbandbreedte en de eier - 
 spaarder zorgen voor een optimale  
 eikwaliteit;
4 het flexibele nestgordijn zorgt voor een  
 ongestoorde leg;
4 betrouwbare voertoevoer met de   
 CHAMPION ketting – beide kanten van  
 de goot worden benut;
4 geen bijkomende techniek voor de  
 aanvoer van het strooisel –> dat doet  
 de voerketting;
4 strooiselmat Wellix met geïntegreerde  
 klauwafslijter en lange levensduur;
4 comfortabele vouwroosters maken het  
 systeem gemakkelijk toegankelijk –>  
 bediening met één hand;
4 LED-staaflamp in het systeem zorgt voor een  
 optimale belichting van de activiteitszone;
4 stabiele constructie;
4 probleemloze opbouw van 3 tot 9 etages  
 met tussendekken;
4 de met zink-aluminium beklede roosters  
 verzekeren een hoge beschermingsgraad  
 tegen corrosie.

De voordelen

Eierkanaal

Voergoot

Nest

Strooiselmat

Drinknippels

Zitstangen

Luchtkanaal

3618 mm

2240 mm


