
NATURA Step XL
Het diervriendelijke volièresysteem voor leghennen 

met groot gebruiksoppervlak
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NATURA Step XL
De trapvolière met groot gebruiksoppervlak
Met de NATURA Step XL hebben we voor 
onze klanten een nieuwe volière in ons 
assortiment: de grotere variant van onze 
wereldwijd populaire volière NATURA Step. 
Dat betekent dat we met de NATURA Step XL 
een huisvestingssysteem aanbieden waarbij 
het dierenwelzijn centraal blijft staan, maar 

dat ook duidelijk gericht is op functionaliteit 
en efficiëntie. In deze volière staat niets het 
natuurlijke gedrag van de leghennen in de 
weg, kunnen ze goed hun weg vinden in de 
secties en onder hygiënische omstandigheden 
eieren leggen in een perfect ontworpen nest.
De NATURA Step XL is extreem veelzijdig en 

geschikt voor kleine en grote stallen met vrije 
uitloop, scharrelsystemen, biologische 
systemen of traditionele houderijen. Deze 
volière is de ideale oplossing voor een 
diervriendelijke en succesvolle 
leghennenhouderij.

Dwarsdoorsnede en onderdelen
NATURAStep 30-24

Standaard
NATURAStep 30-24
Beschikbare opties

4  Etages van verschillende breedte creëren 
een trapsgewijze opbouw –> de dieren 
kunnen alle drie de etages goed bereiken, 
vooral de geïntegreerde nestetage;

4  Goede toegankelijkheid van de nesten voor 
de dieren en medewerkers –> eenvoudige 
nestcontrole;

4  De drinknippels direct voor de nesten 
waarborgt een hogere nestacceptatie;

4  Aparte nestetage met gescheiden nestrijen, 
naar keuze met geïntegreerd Colony 2+-
nest of de 8 cm diepere HD-variant;

4  Door de combinatie van secties met nest en 
met doorgang kan de benodigde nest opper-
vlakte optimaal op de bezettingsgraad 

worden afgestemd;
4  De achterwand van de nesten en de eier-

kanaalafdekking zijn geïntegreerd, zodat de 
eieren goed tegen stof worden beschermd;

4  De achterwand kan van de nestingang 
worden verwijderd –> zo is een grondige 
reiniging van de nesten na een ronde mogelijk;

4  Automatische verzameling van systeem-
eieren (optioneel);

4  Het grote gebruiksoppervlak zorgt ervoor 
dat de stal zeer efficiënt kan worden 
gebruikt;

4  Standaard hebben de hennen vier voer-
lijnen tot hun beschikking, optioneel is dit 
uitbreidbaar naar zes voerlijnen;

4  Optioneel zijn nog vijf extra zitbuis op de 
bovenste etage mogelijk;

4  De hoogte onder het systeem is standaard 
500 mm, optioneel is 650 mm ook mogelijk;

4  De gehele vloer van de stal kan als 
scharrelruimte worden gebruikt;

4  Twee mestbandniveaus zorgen ervoor dat 
het grootste deel van de mest uit de stal 
wordt getransporteerd –> lager ammoniak-
gehalte in de stallucht, betere hygiënische 
omstandigheden;

4  Volledig functionerend, ook als enkele rij;
4  Optioneel met extra groot luchtkanaal 

leverbaar.

Belangrijkste kenmerken van de NATURA Step XL

Legenda

�  Twee nesten, naar keuze 
Colony 2+ of Colony HD

�  Twee gescheiden eierban den 
245, 400 of 450 mm breed

�  Rooster voor het nest met 
aanvliegbuis

�  Geïntegreerde opstaphulp 
‘Hop & Turn’

�  Aanvliegbuis
�  Extra zitbuis (optioneel)

�  Extra voerlijnen (optioneel)
�   Eerste mestbandniveau
�  Tweede mestbandniveau
��   Luchtkanaal (optioneel)

De indeling van de verschillende activiteitszones 
zorgt ervoor dat de hennen in beweging blijven.
 Nesten
 Water
 Voer
 Gebruiksoppervlak

Alle maten in mm



Scharrelzone
Het gehele vloeroppervlak kan door de hennen 
worden gebruikt als scharrelruimte. Voor de 
verlichting onder het systeem is ook hier 
gekozen voor twee FlexLED-lichtbuizen, die 
een gelijkmatige en flikkervrije verlichting 
waarborgen. Zo is het niet aantrekkelijk voor 
de dieren om hier hun eieren te leggen.
Onze strooiselschrapers verwijderen indien 
gewenst automatisch mest en vuil. Dat zorgt 
voor een significant lager stofgehalte in de 
stal.

Colony 2+ of Colony HD
Een hoge nestacceptatie en weinig 
beschadigde en vieze eieren dragen bij aan 
succesvolle resultaten. Onze twee familie nesten 
maken een integraal onderdeel uit van de 
NATURA Step XL. Ze onderscheiden zich door 
de eenvoudige toegang, de zachte nestmatten 
en de tweedelige kantelbodem. Voordat het 
nest voor de nacht wordt afgesloten, rollen 
alle eieren naar achteren op de eierband. De 
hennen kunnen 's nachts niet in de nesten –> 
geen vervuiling, goede nesthygiëne.

Rustzone
De bovenste etage is de rustzone. Hier 
bevinden zich voerlijnen en zitbuis. Na elke 
ronde kunnen optioneel extra voerlijnen 
worden geïnstalleerd.
De mest wordt opgevangen door de onder-
liggende mestbanden, waarna deze kan 
worden gedroogd door een optioneel 
verkrijgbaar, extra groot luchtkanaal dat in   
het midden wordt geïnstalleerd.

Onderste etage
Op de onderste etage bevinden zich twee voer-
lijnen en een drinklijn. Daar kunnen de hennen 
ongestoord eten. Voor de verlichting is gekozen 
voor twee FlexLED-lichtbuizen, die een gelijk-
matige en flikkervrije verlichting waarborgen.
De mest wordt opgevangen door de onder-
liggende mestbanden, waarna deze kan 
worden gedroogd door een optioneel verkrijg-
baar, luchtkanaal dat in het midden wordt 
geïnstalleerd.
De aanvliegplaten, optioneel in roestvrij staal 
verkrijgbaar, houden de dieren op de juiste plek.



Lengteband/nest
Voor de NATURA Step XL is gekozen voor 
eierbanden met ronde openingen. Deze zijn 
uitermate goed bestand tegen hoge 
trekbelastingen. Dankzij de nestachterwand, 
die tegelijkertijd als afdekking van het 
eierkanaal dienstdoet, worden de eieren 
beschermd tegen stof en vuil. Een speciaal 
geïntegreerde ventilatiespleet zorgt ervoor dat 
de hennen hun kop uit het nest kunnen steken 
als het nest te vol wordt.

Verzamelen van systeem-
eieren
In het standaardsysteem rollen de systeem-
eieren door het licht hellende vloerrooster naar 
voren onder de aanvliegplaten. Daar liggen ze 
beschermd tot ze met de hand kunnen worden 
geraapt.
Optioneel is het mogelijk de systeemeieren 
automatisch te verzamelen.

Versterkte eierbandaandrijving

Twee gescheiden eierkanalen in de lengterichting waarborgen een veilig transport van de eieren

Eierverzameling met de effectieve EggCelent en gelijktijdig automatische verzameling van systeemeieren

Automatische systeemeierverzameling

Eierverzamelsysteem
De NATURA Step XL kan worden uitgebreid 
met ons eierverzamelsysteem elevator 
EggCellent of onze stijgende transportband 
voor het verzamelen van de eieren.
Stijgende transportbanden zijn vooral praktisch 
wanneer er weinig ruimte is tussen het nest 
en de dwarsverzameling. De elevator is vooral 
geschikt voor systemen met twee etages of 
wanneer er een automatische 
systeemeierverzameling geïnstalleerd is, 
omdat in dat geval eieren van twee 
verschillende niveaus moeten worden 
verzameld.

EggTrax voor gescheiden eierband
Handling-systeem EggTrax zorgt ervoor dat de 
eieren veilig en voorzichtig van de lengteband 
naar de dwarsband, lift of stijgende trans-
portband worden getransporteerd. De snelheid 
is 2,6 m/min. Met EggTrax profiteert u van de 
volgende voordelen:
4  Anti breukvingers zorgen ervoor dat de 

eieren gecontroleerd op de dwarsband of 
stijgende transportband terechtkomen;

4  De geïntegreerde eierbandborstel houdt de 
banden schoon;

4  Doordat het handling-systeem eenvoudig 
uitneembaar is, kan het grondig met de 
hogedrukreiniger worden schoongemaakt;

4  Het (optionele) draadsysteem waarborgt 
een soepele overgave van de eieren en 
zorgt ervoor dat stof en windeieren tussen 
de draden vallen.
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Twee-etagestal met tussenvloer

De witte en gladde onderzijden van de kunststof panelen zorgen ervoor dat frisse lucht ongehinderd door de stal 
kan stromen en meer licht op de onderste verdieping

De tussenverdieping van kunststof platen voorafgaand aan installatie op de tweede verdieping van de volière De steunbalken van het systeem worden met een voet 
van roestvrij staal veilig op de tussenvloer gemonteerd

Rondom gesloten kunststofplaten met een donkere 
bovenzijde en lichte onderzijde

Net als de NATURA Step is de NATURA 
Step XL van Big Dutchman bij uitstek 
geschikt voor twee-etagestallen. Deze 
variant is nu ook verkrijgbaar met 

geïntegreerde tussenvloer. Deze kan van 
gecoat hout zijn, maar de voorkeur gaat uit 
naar kunststof. Zo kan worden gewaarborgd 
dat ook op de tweede etage het totale 

oppervlak voor de dieren ter beschikking is. 
Afhankelijk van het ontwerp zijn de 
gangpaden dan tussen de 1,60 meter tot 
2,50 meter.

Voorbeeld indeling: NATURAStep XL Voordelen kunststof vloer
4  De platen zijn gemaakt van polypropy leen 

–> 100 % waterbestendig, eenvoudig 
met water te reinigen;

4  De platen worden op maat geleverd voor 
een snelle montage, zagen op locatie is 
niet nodig;

4  Er zijn geen L-profielen in de lengte rich-
ting nodig –> de toegevoerde lucht kan 
ongehinderd langs de platen stromen;

4  De witten onderzijden van de platen 
zorgen voor meer licht op de onderste 
verdieping;

4  De platen zijn rondom geheel gesloten 
–> geen schuilplaats voor mijten en 
ander ongedierte.
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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 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azië-Pacific: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

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

Het juiste lichtconcept voor een optimale lichtverdeling in de stal
Een verlichtingsconcept op maat draagt in 
hoge mate bij aan het succes in de stal. We 
raden aan te kiezen voor de volgende energie-
besparende ledverlichtingsoplossingen, en 
deze via een lichtprogramma op elkaar af te 
stemmen.
�  Ledarmaturen voor gangpadverlichting, 

dimbaar

�  Breed stralende ZeusLED voor gangpad-
verlichting, dimbaar, naar wens met 
verschillende lichtkleuren verkrijgbaar, 
dwarsmontage

�   Lichtbuis FlexLED HO voor gangpadver lich-
ting, dimbaar, montage in lengterichting

�  Lichtbuis FlexLED voor montage in de 
systemen, dimbaar, naar wens met 
verschillende lichtkleuren verkrijgbaar.

NATURAStep XL
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