
EUROVENTEU
Het uitgebreide mestbandsysteem voor leghennen
– volledig ontwikkeld, soortgebonden, efficiënt –
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Verschillende	groepengroottes	–	met	EUROVENTEU	eenvoudig	te	realiseren

EUROVENTEU
Zekere,	soortgebonden	en	hygiënische	eierproductie

Met EUROVENTEU biedt Big Dutchman u 
de mogelijkheid soortgebonden en toch 
efficiënt eieren te produceren. Maximale 
hygiëne en de grootst mogelijke 
productiezekerheid zijn belangrijke 
voordelen. Dit systeem voldoet aan de 
eisen van de EU-richtlijn 1999/74 van 19. 7. 
1999*. Dit betekent:
4 minstens 750 cm2 leefoppervlak/hen,  
 waarvan 600 cm2 bruikbaar oppervlak;

4 het totale leefoppervlak mag niet  
 minder dan 2000 cm2 bedragen;
4 minstens 45 cm hoogte;
4 minstens 12 cm gootlengte/hen;
4 elk dier moet 2 drinknippels binnen  
 bereik hebben;
4 er moet een nest zijn en een strooisel - 
 bad;
4 15 cm zitstang/hen;
4 elke sectie moet uitgerust zijn met een  

 inrichting voor het inkorten van de  
 klauwen;
4 de hellingshoek van de bodem mag  
 niet meer bedragen dan 14 % of 8°;
4 minstens 90 cm gangbreedte;
4 minstens 35 cm afstand tussen de  
 stalvloer en de onderste etage.

* Afwijkende bepalingen door voor het land specifieke verordeningen voor het houden van hennen moeten extra worden in acht genomen.

Wij bieden het EUROVENTEU aan voor verschillende 
groepengroottes. U kunt volgens het type systeem kiezen of u 
20, 30, 36, 40, 60 of 72 hennen per sectie wilt houden. In alle 
varianten genieten de hennen van optimale voorwaarden en 

veel bewegingsvrijheid om zich volgens hun natuurlijk gedrag 
uit te leven. Laat u a.u.b. door onze vaklui adviseren over 
welk systeem aan uw eisen voldoet.

EV	1500-EU/EV	1500a-EU	(zonder/met	luchtkanaal)	voor	72	hennen	per	sectie

EV	1250-EU/EV	1250a-EU	(zonder/met	luchtkanaal)	voor	60	hennen	per	sectie

Strooiselmat ZitstangenVoergoot Nestmat Nestgordijn



Zitstangen in het EUROVENT 1250-EU voor 60 hennen per sectie EUROVENT 1500-EU voor 72 per sectie met bij komende 
centrale vreetplaats

4 Het beproefde EUROVENT-systeem  
 is de basis voor een zekere eierpro-  
 ductie op het hoogste niveau:
 –> volledig ontwikkelde techniek
 –> hoge legprestatie  
 –> propere eieren
 –> minimaal aantal gekneusde eieren  
  (115 mm eierbandbreedte)
 –> gezonde hennen, laag sterftecijfer
 –> goede voerconversie

4 hoge functioneringszekerheid van  
 alle verzorgings- en afvalverwijderings-  
 inrichtingen (voer, water, eierbanden,  
 strooisel, ontmesting);
4 stabiele constructie;
4 probleemloze opbouw van 3 tot 12  
 etages met tussenplafonds;
4 de ganse voorkant kan als schuif  
 rooster gemakkelijk worden geopend  
 –> diervriendelijk in- en uitstallen;
4 de met zink-aluminium beklede  

 roosters verzekeren een hoge   
 bescherming tegen corrosie;
4 de helling van het bodemrooster met  
 een maasbreedte van 1"x1,5" bedraagt  
 slechts12 % of 7° en het ligt op span-  
 draden –> goede eikwaliteit;
4 de beluchting van de mestband (optio-  
 neel) zorgt voor optimaal drogen van  
 de mest, weinig emissie van ammoniak  
 in de stal en droge mest die kan worden  
 uitgestrooid en stabiel opgeslagen.

Voer-	en	waterverzorging	–	zeker	en	betrouwbaar	voor	elke	hen
Het Big Dutchman kettingvoersysteem 
heeft zich wereldwijd doorgezet als een 
uiterst betrouwbaar en prijsgunstig voer-
systeem. Het voer wordt ontzien en 
zonder zich te vermengen naar de dieren 
getransporteerd. De diepe voergoot met 
binnenrand minimaliseert het voerverlies. 
Optioneel bieden wij een versterkte of 
zelfs begaanbare goot aan. De voerketting 
CHAMPION heeft genoeg aan slechts één 
aandrijf per voercircuit. De voordelen:
4 een hoge werkingsgraad;
4 geen bijkomende overdraagelementen;
4 weinig onderhoud;
4 plaatsbesparende, compleet 
gegalvaniseerde voerzuil.
Drinknippels voorzien de hennen van vers, 
proper drinkwater. In elke sectie zitten 
volgens de groepgrootte 4, 6 of 8 roest-  
vrij stalen nippels. Zo heeft elke hen 
gemakke lijk en voldoende toegang tot het 
water. Druipschaaltjes vangen het spuit-
water op. Dit voorkomt corrosie en de 
mest blijft droog.

De	voordelen	in	een	oogopslag:



EggSaver omlaag –> de eieren worden zachtjes 
afgeremd

EggSaver omhoog –> de weg naar de langsband is 
vrij voor de eieren

Nest	met	gordijn	en	inlegmat	voor	een	ongestoorde	leg
Het nest is met een flexibel gordijn van de 
rest van de sectie gescheiden. Zo worden 
de hennen tijdens het leggen niet gestoord. 
Tezelfdertijd kunnen zij uit het nest bij de 
voergoot komen. Zo gaat geen waardevol 
vreetoppervlak verloren. De lengte van de 
gordijnstroken is zo gekozen dat het per-
soneel van het bedrijf de nesten optimaal 
kan controleren.
Bovendien verzekert de beweeglijkheid van 
de gordijnstroken een goede be scher ming 
tegen mijten.
In de nestruimte zit boven de spiraalbuis 
een extra rooster, zodat de hennen de 
buis niet als zitstang kunnen gebruiken. 
Zo blijft de nestmat proper. Ze is volledig 
geperforeerd, dus in hoge mate zelf-
reinigend. 

Voor het reinigen na de doorgang kan de 
nestmat gemakkelijk worden verwijderd 
en teruggelegd, want ze wordt gewoon 
van het bodemrooster afgehaakt en er 
terug ingehaakt. Dit geldt ook voor de 
strooiselmat.

De door Big Dutchman ontwikkelde com-
pu ter WIN	4 (optioneel) zorgt ervoor dat 
er tijdens de hoofdfase van de leg geen 
overmatige opeenhoping van eieren op de 
langsband voor de nesten ontstaat, wat 

zou leiden tot kwaliteitsverlies. Daartoe 
wordt op twee neutrale plekken in de stal 
het eierkanaal in de nesten – altijd aan 
beide nestkanten van de sectie – gewogen. 
Is daar een bepaald eierengewicht bereikt, 

dan stuurt de weegcel een signaal naar de 
computer die opdracht geeft om de langs-
band voort te trekken –> minimaal aantal 
gekneusde of gebroken eieren en gelijk ma-
tige belasting van de ganse eierverzameling.

De EggSaver zorgt ervoor dat de eieren 
worden afgeremd voordat ze uit het nest 
op de eierlangsband (115 mm breedte) 
rollen. Daartoe wordt een dunne draad 
voor de eierlangsband gemonteerd. Die 
draad gaat tijdens de legperiode met 
bepaalde tijdintervallen omhoog en 
om laag. Bijkomend voordeel: de pas 
gelegde nog vochtige eieren kunnen 
drogen voordat ze op de eierlangsband 
terechtkomen –> stof en veren kleven  
niet aan de eieren.

WIN	4	–	voor	het	veilig	transport	van	de	eieren	op	de	langsband

EggSaver	–	voor	het	veilig	afrollen	van	de	eieren	op	de	langsband



Scharrelruimte	met	innovatieve	strooiselmat	Wellix

De aanvoer van het strooisel geschiedt 
volautomatisch via een buis met spiraal 
die in de lengte door alle secties loopt. Ze 
dient gelijktijdig als zitstang. Maar in de 
strooiselruimte verhindert een scheidings-
rooster het benutten als zitstang. Zo blijft 
de mat proper.
Voer is als strooisel deugdelijk gebleken 
omdat het voortdurend beschikbaar is en 
door de hennen zonder probleem kan 
worden geconsumeerd.

De in de scharrelruimte geplaatste mat 
Wellix werd volledig nieuw ontwikkeld en 
biedt meerdere innovatieve voordelen: 
4 In tegenstelling tot de nestmat is ze fel  
 gekleurd –> kan niet worden verward  
 met het nest;
4 Golfvormig profiel –> het strooisel blijft  

 langer op de mat liggen;
4 De profieldiepte neemt af in de rich-  
 ting van de goot –> verplaatste eieren  
 rollen gemakkelijk af;
4 Gekartelde bovenkant van het profiel  
 –> de verplaatste eieren komen slechts  
 lichtjes in contact met het oppervlak,  

 dus weinig risico op bevuiling;
4 Hoogwaardig materiaal –> lange  
 levensduur;
4 Geïntegreerde afslijting van de klau - 
 wen –> optimale positie en werking,  
 want alle hennen komen naar de  
 strooiselmat.

Hoge	bescherming	tegen	
corrosie
De hoogste productkwaliteit en -veiligheid 
maken deel uit van onze firmafilosofie. 
Daarom zijn alle gebruikte roosters 
be kleed met zink-aluminium. Daarbij gaat 
het om een speciale legering die een 
duidelijk betere bescherming tegen 
corrosie en dus een langere levensduur 
garandeert.

De	juiste	verlichting	voor	optimale	verdeling	van	het	licht	in	de	stal
De verlichting moet altijd worden gemon-
teerd boven het strooisel. De nesten moe-
ten niet worden verlicht opdat de hennen 

tijdens de leg niet worden gestoord.
Onze aanbeveling: gebruik van buislampen 
die verticaal in de gang worden opge han-

gen. Ze kunnen ook met een reflector 
worden uitgerust, waardoor het licht 
doelgerichter wordt gebruikt.
Volgens de groepgrootte moet om de  
4,80 m (bij 20 of 40 hennen/groep) of om 
de 7,20 m (bij 30, 36, 60 of 72 hennen/
groep) een buislamp worden gemonteerd. 
Deze maten komen voort uit de opstelling 
van de secties die altijd nest tegen nest, 
te weten scharrelruimte tegen scharrel-
ruimte geschiedt. Voor controle kunnen 
de buislampen gemakkelijk tot onder het 
plafond worden getrokken.



Met het beluchte EUROVENTEU verlaagt 
het ammoniakgehalte in de stal duidelijk. 
Want boven het luchtkanaal wordt de 
mest snel en efficiënt gedroogd. Dit 
betekent:
4 Tot 60 % droge substantie;
4 Geen probleem met vliegen in de stal.
Bijkomend worden de hennen boven het 
luchtkanaal voorzien van verse lucht.
Met een luchtmenger kan in elk seizoen 
een ideale bodembeluchting worden 
bekomen. Het spectrum reikt van frisse 
meng- tot omgevingslucht naargelang van 
de gegeven temperatuur. Wij bevelen u 
aan te werken met een luchtcapaciteit 
van ca. 0,7 m3/u per dier. Zo hebt u slechts 
2 kWu/dier/jaar energie nodig. 

Alternatief kunt u ook radiaalventilatoren 
R3G 400 tot R3G 560 met een capaciteit 
van 5000 tot 13000 m3/u inzetten. Deze 
onderscheiden zich vooral door hun com-
pacte bouwvorm en ze worden per rij 
direct boven de eindset gemonteerd. De 
horizontale verdeelbuizen vallen dan weg. 
Naast het inzetten als zuivere omgevings-
luchtventilator bestaat bovendien de 
mogelijkheid om elke radiaalventilator 
R3G uit te rusten met een schoorsteen 
voor verse lucht. Dan kunt u de verse 
lucht en de stallucht mengen. Zo worden 
de voordelen van de compacte radiaal-
ventilatoren optimaal gecombineerd met 
die van de luchtmenger.

Belangrijk voor een goede mestdroging: 
goed geïsoleerde gebouwen, een hoge 
stalbezetting en optimale ventilatiever-
houdingen.
De propyleenmestbanden onder de 
bodemroosters vangen de mest op. Daar 
kan de mest tot 7 dagen worden opgesla-
gen.

Mestdroging	en	mestbandontmesting	–	eenvoudig,	proper	en	effectief

Luchtmenger – prijsgunstige verwarming van de stallucht Radiaalventilator R3G 400 per rij

Bijkomend aanraakscherm in de schakelkast De farm manager stuurt op de farm-Controller de ganse installatie – Wijzigingen gebeuren direct in de stal

Eindset van de ontmesting

Amacs	–	het	ideale	managementsysteem	voor	uw	stal
Met Amacs kunt u een of meerdere stallen 
via internettechnologie van op elke plek 
sturen en controleren, en dit in reële tijd. 
Volgens uw wensen kunnen vier functies 
worden gestuurd: klimaat, productie, 

eierverzameling en mestdroging. Amacs is 
modulair opgebouwd en dus op elk moment 
geschikt om te worden uitgebouwd.
De met de stal verbonden visualisering 
van alle gegevens en resultaten in gra-

fische voorstellingen en de overdracht van 
actuele beelden direct uit de stal zijn extra 
voordelen.
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Opslag van droge mestMestdroogtunnel OptiSec

Technische	gegevens	en	richtlijnen	voor	de	planning

Systeemhoogtes	zonder	en	met	tussenplafonds

EV	1250/a-EU

EV	1500/a-EU
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De systemen EV1250/a en EV1500/a 
hebben in de standaarduitvoering met 
3618 mm dezelfde sectielengte, maar ze 

verschillen van elkaar in de breedte en in 
de hoogte. Voor bestaande stallen kan het 
heel voordelig zijn de twee types met 

elkaar te combineren om de beschikbare 
stalbreedte optimaal te benutten.

Tijdens het ontmesten valt de mest uit alle 
etages op een dwarsband. Van daar 
wordt hij ofwel naar een mestdroogtunnel 
of direct naar de comion getransporteerd.
Centraal bediende mestbandafschrapers 
(optioneel) zorgen voor een grondige 
reiniging van de banden op elke etage. De 
mestschacht, bestaande uit een plastic 
hoes voor de mestbandaandrijf, vormt een 
propere afsluiting van het ontmestings-
systeem.
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Type	 EV	1250-EU60	 EV	1500-EU72
	 EV	1250a-EU60	 EV	1500a-EU72
Sectiematen
Lengte (mm) 3618 3618
Diepte (mm) 1250 1500
Hoogte (mm) 450-548 450-562
Oppervlak voor de dieren (cm2) 45225 54270
Hennen/sectie (750 cm2/hen) 60 72
Gootlengte/hen (cm) 12 12
Zitstanglengte/hen (cm) 15 15
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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:	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

Zijaanzicht

Sectiematen:

Bovenaanzicht

Onze aanbeveling
Hoe beter de verschillende elementen van 
een leghennenstal (mestbandsysteem, 
eierverzameling, sturing klimaat en pro-
ductie, mestverwerking) op elkaar zijn

afgestemd, des te beter zullen de globale 
resultaten zijn. 
Laat u a.u.b. door onze vaklui uitvoerig 
informeren over alle mogelijkheden die 

Big Dutchman voor een succesvolle 
eierproductie te bieden heeft.

EV	1250/a-EU60 EV	1500/a-EU72

Inspectiewagen	–	eenvoudige	
controle	van	de	dieren

De door Big Dutchman aangeboden 
inspectiewagen verzekert een optimale 
controle van de dieren. Bovendien laat hij 
het ongecompliceerd in- en uitstallen van 
de hennen in de bovenste etages toe. De 
inspectiewagen is variabel instelbaar in 
de hoogte en loopt op de begaanbare 
voergoot en op de stalvloer. Met een rem 
kan hij op elke plek gemakkelijk gestopt 
worden.


