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Porktec oferă boxe galvanizate individuale, permițând scroafei accesul la hrană într-un mediu fără stres, reducând 
nivelul de agresivitate între scroafe și scăzând incidența zdrobitoare în țarcurile de fătare.

BOXEI INDIVIDUALE

Pentru a obține rate de fertilitate și prolificitate ridicate, scroafele sunt păstrate în boxe individuale.

Porktec oferă diferite tipuri de boxe:

INSEMINARE

GESTATIE

Porktec oferă boxe autocaptate cu ușă din spate care permite scroafei 
să intre și să iasă liber. Odată ce scroafa se află în interior, ușa se 
închide, protejând-o de alte scroafe dominante în timp ce se hrănește.

IC-V
Lada cu ușă în V, reglabilă cu lățimea
Picioare galvanizate sau SST
Lățime: 0.50 - 0.55 - 0.60 m

Fabricat în metal zincat la cald prin imersie în zinc
Sistem de inchidere cu bara metalica
Ușa din față este disponibilă
Lățime: 0.60 - 0.65 m

IC-G1
Tubular din oțel zincat
Jgheab din oțel inoxidabil anti-deșeuri suspendat
Blocare din spate, coș de ridicare
1 gol în ușa din spate pentru trecerea omului
Lățime: 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 m

GC-A



BOXE DE GRUP
Scroafele sunt ținute în tarcuri în grup, cu locatii individuale 
hrănire. Semi-cutia constă dintr-un design individual al 
locului care permite scroafei să-și păstreze spațiul și să 
mănânce confortabil și în siguranță.

Tubulartura din oțel zincat
SST sau PE Jgheab pe podea sau suspendat
Înălțime: 0.80 m
Lungime: 0.40 - 0.55 - 0.80 m
Lățime: 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 m

GP-SS

Boxa zincata standard
Bare anti-zdrobire
Lungime ușă reglabilă
SST / jgheab din polietilenă
Lungime: 2 - 2.20 m
Lățime: 0.60 - 0.65 m

FC-S

Boxa zincata
Bare anti-zdrobire
Barele pentru degete
Lungime ușă reglabilă
SST / jgheab din polietilenă
Lungime: 2 - 2.20 m
Lățime: 0.60 - 0.65 m

FC-E

FÃTARE
Sunt disponibile mai multe modele pentru boxe de fătare în funcție de nevoile clienților. Boxele ar putea avea bare 
anti-zdrobire și / sau bare pentru degete. Barele anti-zdrobire din lada de fătare forțează scroafa să se coboare ușor 
când se așează. Barele pentru degete oferă o protecție suplimentară pentru purcei și acces ușor la uger.



Instalare simplă
Material ușor
Spălare și uscare rapidă
Produs robust și ergonomic
Ușor de asamblat și adaptabil
Curățare ușoară datorită suprafeței netede
Fără probleme de coroziune (șuruburi din oțel inoxidabil)
Se potrivește cu orice configurație clădire, nouă și renovare
Profiluri SST (inox), grosime 2 mm, înălțime reglabilă

Avantaje

Înălțimea de 1,20 m
Barele transversale galvanizate verticale
Opțiunea ușilor de mistreți cu PVC
Rezistență ridicată la îndoire și răsucire

Caracteristici

Sistemul este format din panouri din PVC cu înălțimi diferite, în principal 50 cm pentru fătare, 75 cm pentru înțărcare și 
100 cm pentru ingrasatori. Panourile sunt tăiate pe lungimii  adecvate și, prin urmare, sunt evitate costurile inutile ale 
pierderilor de tăiere. Proiectări personalizate sunt realizate la cerere.

Boxele pentru vieri sunt realizate din panouri din PVC rezistente / bare tubulare galvanizate.

Ușile pentru trecerea vierilor sunt disponibile în PVC sau SST- inox. Ușile țin vierul blocat în fața femelelor timp de 5 
până la 6 minute, ceea ce va aduce înaintarea estrului scroafei.
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