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1- Lamele deschise din plastic

2- Fontă

3- Tri-bar

4- Placă de încălzire
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Lamelele din plastic sunt fabricate din polipropilenă de înaltă 
calitate și sunt foarte robuste și durabile. Profilul cu orificii în 
formă de picături oferă o prindere optimă pentru purcei și 
previne alunecarea atunci când se joacă sau alăptează.

Lamelele din plastic sunt foarte igienice datorită feței sale în 
formă de V, care permite o bună penetrare a gunoiului de grajd și 
o curățare ușoară. Diferite dimensiuni de lamele de plastic 
disponibile pentru a acoperi necesarul spaţiu.

PLACI  DE PLASTIC DESCHIS

Componente pentru podele

FONTA

Scroafele sunt plasate deasupra placilor din fontă de 
înaltă calitate care poate fi combinat perfect cu 
lamelele din plastic. Sunt realizate din profile înalte și 
joase pentru o aderență suplimentară și așezare 
confortabilă. Fonta Porktec permite scroafei sa 
disipeze căldura corpului.

În spatele lamelor din fontă, podeaua de fătare va fi echipată cu 
o lamelă galvanizată tri-bară, pentru trecerea optimă a 
gunoiului de grajd și astfel o igienă bună. Tri-barul Porktec 
poate fi realizat într-o ediție standard, dar și cu o fantă de gunoi 
de grajd, supapă de gunoi de grajd sau o lamă de gunoi / gunoi 
de grajd.

TRI-BAR
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PARDOSEALA CULISANTA
Porktec oferă un sistem mobil de podea ca soluție pentru a reduce mortalitatea purceilor prin zdrobire. Scroafa 
controlează mișcarea podelei: când scroafa stă în picioare, podeaua se deplasează în sus acolo unde purceii nu pot 
merge sub ea, ci pragul se mișcă liber. Când detectează așezarea scroafei, se deplasează încet în jos.

1,635 x 500 mm
1,540 x 400 mm
1,200 x 500 mm

Sticlă dură, roșie / transparentă
Rezistent la stropire
150 - 250 W, 240 V
Suport din aluminiu cu 6 orificii de ventilație pentru 
o mai bună circulație a aerului extinzându-se astfel 
durata de viață a lămpii

Dimensiunile plăcii încălzite
1,450 x 450 mm
1,235 x 450 mm

Dimensiunile capacului

PLACA DE INCALZIRE
În țarcul de fătare, sunt două clime diferite necesar: 
temperatura rece pentru scroafe (18°-20°) și temperatură 
ridicată (30°-27°) pentru purcei nou-născuți. Plăci 
încălzite (electric / apă caldă) sunt folosite pentru a da 
căldură suplimentară purceilor mici. Are un profil de 
știft pe suprafața sa pentru a oferi purceilor o  bune 
prindere. Este bine integrat în lamele și oferă distribuție 
egală a căldurii pe întreaga suprafață.

Când este combinat cu un capac, si creaza un 
microclimat pentru purceii mici  prin menținerea 
căldurii deasupra plăcii încălzite. Capacul este formată 
dintr-un cadru transparent și galvanizat.

Pentru căldură suplimentară, lampa de încălzire cu 
infraroșu ar putea fi adăugată:

Mișcarea podelei în jos

Mișcarea podelei în sus



PARDOSELI TINERET
Pardoseala pentru tineret constă din lamele deschise care ar putea fi combinate cu cele închise. Lamelele sunt fabricate 
din polipropilenă, un plastic solid cu o durată de viață lungă, care vine într-o dimensiune practică de 500 mm lățime x 
600 mm lungime. Șipcile pentru tineret Porktec au o suprafață foarte netedă și permit o prindere stabilă, prevenind rănile 
purceilor. Lamelele Porktec au nervuri solide înalte, care oferă rezistență pentru înțărcători de până la 50 kg și fundul în 
formă de V care permite gunoiului să treacă perfect prin el. Lamelele pot fi ușor asamblate cu pierderi minime.

Prindere confortabilă și stabilă
Trecere perfectă a gunoiului de grajd
Asamblare ușoară
Dimensiune practică (500 x 600 mm)
Foarte ușor de curățat

Caracteristici

Sistem pneumatic
Patru cilindri pe etaj
Podeaua se mișcă lin

Caracteristici
PARDOSEALA CULISANTA
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