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Van varkenshouder naar producent van stalen roostervloeren.

Traditie en innovatie. Het zijn de kernwoorden waarop Nooyen Group gestoeld is én waarop

En van producent van stalen roostervloeren naar een

het familiebedrijf verder bouwt. Naast vloeroplossingen voor vee is Nooyen Group actief in de

multinational in diverse bedrijfstakken waarbij staaloplossingen

markt van stalen poorten en kennels, stalen gevelbekleding en utilitaire en architectonische

de boventoon voeren. Dat is Nooyen Group in een notendop.

toepassingen van staalproducten. Daarnaast produceert Nooyen Group steenachtige

Groei komt alleen tot stand door continu te vernieuwen. Wat

werkbladen voor onder andere keukens.

vandaag goed is, moet morgen beter. Met deze filosofie
timmert de Nooyen Group dagelijks aan de weg.

Samen met klanten streeft Nooyen Group naar de best toepasbare oplossingen. Blijven
vernieuwen met behoud van de traditionele familiewaarden staan daarbij voorop.

Waar vader Grard Nooyen in 1978 startte met de productie
van stalen roosters voor varkens, bouwden zijn zes zonen het

Nooyen Group

bedrijf verder uit. Kleinzoon Gerben geeft nu leiding aan de

Innovators by tradition

verdere internationale groei van het bedrijf. De oorsprong – het
houden van varkens – heeft het familiebedrijf altijd behouden:
in Spanje heeft Nooyen Group een eigen varkenshouderij en
zet het vlees af onder eigen merk.
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ROOSTERVLOERSYSTEMEN
VOOR ZEUGEN
Topresultaten vragen om optimale huisvesting
van zeugen in de diverse productiestadia. Nooyen
staat bekend om zijn hoogwaardige vloersystemen
voor zeugen gericht op snel en hygiënisch werken,
maximaal comfort en significant betere resultaten.
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ROOSTERVLOERSYSTEMEN VOOR HET KRAAMHOK
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REPRESSOR BALANCE

BALANCE

Tot 40 procent energiebesparing door hergebruik lucht

Het Super Coated roostervloersysteem met beweegbaar zeugenrooster

Met de Balance biedt Nooyen een geavanceerd systeem dat gericht is op het
verminderen van de biggensterfte. We voorkomen dat zeugen hun biggen doodliggen.
Zodra de zeug opstaat, activeert ze een schakelaar die de vloer waar de zeug op
staat naar een veilige hoogte brengt, om te voorkomen dat de biggen erop klimmen.
Wanneer de zeug weer gaat liggen, wordt de vloer van de zeug verlaagd tot hetzelfde
niveau als het biggenrooster waardoor de biggen weer veilig kunnen drinken.

Met de Balance kraamhokrooster biedt Nooyen al jarenlang een innovatief en
betrouwbaar systeem om het aantal doodgelegen biggen tot een minimum te
beperken. Zodra de zeug gaat staan, stijgt het zeugenrooster naar een voor jonge
biggen veilige hoogte.
Duurzaamheid staat bij Nooyen hoog in het vaandel. Om de benodigde energie voor
het realiseren van de gewenste Balance-werkdruk te beperken, is de Repressor
ontwikkeld. Dit systeem vangt de gebruikte lucht op om deze vervolgens te
hergebruiken. Ten opzichte van een systeem met een compressor is met de
repressor tot wel 40 procent minder energie nodig. Dergelijke investeringen komen
vaak in aanmerking voor subsidie.

80% MINDER DOODLIGGERS

Het onderstaande rekenvoorbeeld laat zien hoe de Nooyen Balance kan helpen
meer biggen per kraamhok per jaar te spenen op basis van algemene internationale
normen.

Een ander voordeel van dit recirculatiesysteem is de constante goede kwaliteit van
de perslucht, met als gevolg een langere levensduur voor de compressor en andere
pneumatische onderdelen. De gesloten luchtkringloop verzekert u tevens van een
geruisloze werking van het Balance-systeem.

1 KRAAMHOK

Bekijk de werking van de Repressor op www.nooyen.com of via bovenstaande
QR-code.

Aantal ronden per jaar

12

12 x 14 levend geboren biggen

168

12% totale biggensterfte

20

45% zijn doodgelegen biggen

9

80% minder doodliggers dankzij de Balance

7

CONCLUSIE: 7 biggen extra / Balance / jaar

Scan de QR-code en
bekijk de video.

BEWEZEN SYSTEEM

Nooyen heeft wereldwijd al meer dan 100.000 Balance vloeren geleverd. In een
speciale video kun je zien hoe de Balance vloer het doodliggen van biggen voorkomt.

NOOYEN BALANCE

Repressor.
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Koeldroger.

Rijsturing voor Repressor.


Opstaande
rand rond de
zeugenvloer.

 alance vloeren kunnen
B
handmatig per rij bediend
worden.

80% minder doodliggers
	
Snelle terugverdientijd
	
Rechte en schuine positionering mogelijk
	
Zeug kan uit het midden geplaatst worden
	
Flexibiliteit in maatvoeringen
	
Bediening met flexible schakelaar
	
Snelle en eenvoudige montage
	
Werkt 24/7, het hele jaar door
	
Arbeidsbesparend door minder intensieve
controle van de kraamafdelingen

Scan de QR-code en bekijk de video.
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BALANCE BLUE DECK

SUPER COATED KRAAMHOKROOSTER

Het kunststof roostervloersysteem met beweegbaar zeugenrooster

Het diervriendelijke gecoate rooster voor optimaal comfort

Met de Balance Blue Deck biedt Nooyen een uitgekiend systeem waarbij de
reductie van het aantal doodgelegen biggen centraal staat. Zodra de zeug gaat
liggen, bedient ze de schakelaar en zakt het zeugenrooster naar het niveau van het
biggenrooster. Wanneer de zeug weer gaat staan, stijgt het zeugenrooster naar
veilige hoogte.

Het Super Coated rooster is een diervriendelijk vloersysteem, uitgevoerd in
strekmetaal of geweven draad dat voorzien wordt van een kwalitatief uitstekende
coating. Deze coating zorgt voor optimaal comfort doordat het warm en zacht
aanvoelt.

De biggenroosters van dit model zijn uitgevoerd in Blue Deck kunststof roosters. Het
Blue Deck rooster voor in het kraamhok zorgt door de druppelvorm van de spijlen
en de bolle bovenzijde voor veel ligcomfort, een perfecte mestdoorlaat en een
eenvoudig te reinigen oppervlak. Het rooster onderscheidt zich van andere volkern
kunststof roosters doordat de staven in de lengterichting van de zeug lopen. Hierdoor
hebben de biggen maximale grip tijdens het zogen. De bediening van de Balance Blue
Deck gebeurt met behulp van een flexibele zijschakeling.

Het Super Coated rooster is in diverse standaard maatvoeringen verkrijgbaar. Andere
maten zijn op aanvraag leverbaar. Het Super Coated rooster voor in het kraamhok
is leverbaar als een zelfdragend Frame-model in rechte of schuine opstelling of een
Wingmodel.

EXTRA MOGELIJKHEID:

	
Het Super Coated rooster kan aan beide zijden van de zeug worden voorzien
van een geïntegreerd lignest met optioneel vloerverwarming. Daarnaast zijn ook
diverse uitneembare verwarmde elementen leverbaar.

De Balance is arbeidsbesparend doordat de kraamafdelingen minder intensief
hoeven te worden gecontroleerd. De Balance Blue Deck is snel en eenvoudig
te monteren. Door het uitgekiende systeem van de Balance ligt de investering
vanzelfsprekend wat hoger dan bij een conventionele kraamhokroostervloer. Deze
meerkosten worden gerechtvaardigd doordat de Balance zichzelf snel terugverdient.
De terugverdientijd is in grote mate afhankelijk van de reductie van het aantal
doodgelegen biggen.

80% MINDER DOODLIGGERS

Het onderstaande rekenvoorbeeld laat zien hoe de Nooyen Blue Deck kan helpen meer
biggen per kraamhok per jaar te spenen op basis van algemene internationale normen.

1 KRAAMHOK
Aantal ronden per jaar

12

12 x 14 levend geboren biggen

168

12% totale biggensterfte

20

45% zijn doodgelegen biggen

9

80% minder doodliggers dankzij de Balance

7

CONCLUSIE: 7 biggen extra / Balance / jaar
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 e Balance Blue Deck
D
met het zeugenrooster op
gelijke hoogte met 		
het biggenrooster.

 en eenvoudige bediening
E
middels een flexibele
zijschakeling zorgt voor
een bedrijfszeker resultaat.

 alance Control System
B
(BCS): standaard rijsturing
voor pneumatische
bediening.

 uper Coated FrameS
model schuine opstelling.

Strekmetaal.

Geweven draad.
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BLUE DECK KRAAMHOKROOSTER

TRI-BAR KRAAMHOKROOSTER

Het unieke volkern kunststof rooster in Woven Wire uitvoering

Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

Het Blue Deck rooster voor in het kraamhok is een volkern kunststof rooster dat door
de druppelvorm van de spijlen en de bolle bovenzijde zorgt voor veel ligcomfort, een
perfecte mestdoorlaat en een eenvoudig te reinigen oppervlak. Het rooster onderscheidt zich van andere volkern kunststof roosters doordat de staven in de lengterichting van de zeug lopen. Hierdoor hebben de biggen maximale grip tijdens het zogen.

	De Eco-Line is een Tri-Bar kraamhokroostervloer met twee verwarmde lignesten
aan beide zijden van de zeug.
De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit
vloersysteem ammoniakreducerend. Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke
bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en bieden een uitstekend ligcomfort.

Het zelfdragende Blue Deck rooster is eenvoudig te installeren. Voor de onderbouw
kunnen stalen gegalvaniseerde strippen worden gebruikt met of zonder
brugconstructie.

	

Het rooster heeft een standaard lengte van 600 mm. en is leverbaar met een breedte
van 200, 300 of 400 mm. De elementen kunnen, indien nodig, in de lengte op maat
worden gemaakt. Hierdoor zijn vrijwel alle gewenste maatvoeringen mogelijk.
Het Blue Deck rooster heeft in alle uitvoeringen voldoende draagcapaciteit voor de zeug.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

	
Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels
een tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
	De Tri-Bar kraamhokroostervloer is aan beide zijden van de zeug uitvoerbaar met
een stalen lignest met geïntegreerde vloerverwarming. De Eco-Line heeft aan beide
zijden een stalen lignest; de MVR aan één zijde.
	
Tri-Bar roostervloeren kunnen ook als halfroostervloer worden gecombineerd met
een betonnen gedeelte.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

	Het Blue Deck rooster kan aan één of beide zijden van de zeug worden voorzien
van een geïntegreerd lignest. Daarnaast zijn ook diverse uitneembare verwarmde
elementen leverbaar.
	De stalen gegalvaniseerde onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met
bijvoorbeeld een muurplaat, hoekprofiel of oplegpen. Dit biedt extra
oplegmogelijkheden.
 e druppelvorm van de
D
spijlen en de bolle bovenzijde
zorgen voor veel comfort,
een perfecte mestdoorlaat
en een eenvoudig te reinigen
oppervlak.

Optimale mestdoorlaat en
reiniging door de driekant
staafvorm met afgeronde
zijden.

 et dichte gedeelte is uit-gevoerd met
H
tranenprofiel voor optimale grip.
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Naast diverse standaard afmetingen is het Tri-Bar in elke gewenste maatvoering
leverbaar. Het stalen Tri-Bar rooster voor het biggengedeelte in het kraamhok is
verkrijgbaar met een staafbreedte van 10 mm. in combinatie met 8 of 10 mm.
gleufopening.


Staven
in de lengterichting van de zeug
zorgen voor extra grip voor de biggen.

Tri-Bar is verkrijgbaar in een vlakke
uitvoering of een uitvoering met extra
profiel: Softgrip.

 e lignesten van de Eco-Line zijn uitgevoerd
D
met tranenprofiel. Dit zorgt voor optimale
grip voor de biggen.
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VRIJLOOP ZEUG

Voor maximale hygiëne en een optimaal dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een speerpunt in de Europese wet- en regelgeving. Dit vertaalt zich
in de traditionele varkenshouderij in focus op vrijloop voor de zeug in de kraamstal.
Nooyen Pig Flooring heeft ruime ervaring met een kraamhok waarin de loslopende
zeug veel bewegingsvrijheid heeft en het risico op het doodliggen van biggen tot een
minimum wordt gereduceerd.

HYGIËNE

Het hoogwaardige Super Coated-frame speelt in op maximale hygiëne en optimaal
dierenwelzijn.

DIERENWELZIJN

Na een week wordt het kraamhok geopend en dit creëert een ruimtelijke (> 6 m²)
kraamstal.

RENDEMENT

Slimme investering op toekomstige ontwikkelingen door gemakkelijke
ombouwmogelijkheden van 3 naar 2 kraamhokken.

WELLFARROWING

Vrijloop zonder teruggang in uw technische resultaten!

Het WellFarrowing kraamhok van Nooyen is het enige vrijloopkraamhok zonder
teruggang in resultaten. WellFarrowing biedt de voordelen van vrijloop met maximale
resultaten door de ingebouwde Balance vloer en zorgt voor meer dierwelzijn voor
zowel de zeug als de biggen.

MINDER DOODLIGGERS

Het nieuwe WellFarrowing kraamhok zorgt voor meer dierenwelzijn én een hoger
rendement. Met de ingebouwde, Balance vloer, is de overlevingskans van pasgeboren
biggen maximaal en wordt doodliggen van biggen voorkomen. Pas nadat de zeug
gaat liggen, verdwijnt het hoogteverschil en kunnen biggen veilig en ongestoord
drinken bij hun moeder.

MEER HYGIENE EN LEEFCOMFORT

Met WellFarrowing gaan hygiëne en leefcomfort hand in hand. Zeugen kunnen vrij
rondlopen op een zacht gecoat stalen rooster met voldoende grip. Met dit rooster is de
mestdoorlaat optimaal en is hygiëne verzekerd. Op de zachte, gecoate vloer behouden
de biggen hun gave knietjes en tepels. Biggen blijven gezond en er is minder kans op
het oplopen van infecties. WellFarrowing zorgt hierdoor voor maximale resultaten.

NOOYEN WELLFARROWING
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Materiaal

Super coated staal

Brandveiligheid

Nooyen Fire Resistant: Brandklasse EN 13501-1:2007+ A1: 2009
(Bfl - s1)

Hygiëne

Het hoogwaardige Super Coated- frame, in combinatie met een
optimale mestdoorlaat, speelt in op maximale hygiëne

Dierenwelzijn

	Na een week wordt het kraamhok geopend en dit creëert meer
bewegingsruimte voor de zeug
	
De zachte coating speelt in op dierwelzijn en reductie van
antibiotica
	
De overlevingskans van pasgeboren biggen is maximaal door
het Balance-systeem

Rendement

	Het enige vrijloopkraamhok zonder teruggang in resultaten
	
Slimme investering:
gemakkelijke ombouwmogelijkheden van 3 naar 2
kraamhokken
13

LIGNESTEN VOOR BIGGEN

TRI-BAR EN TRI-CAST ZEUGENINSERTS

Met geïntegreerd verwarmingssysteem

Tri-Bar inserts voor perfecte hygiëne - Tri-Cast inserts voor degelijkheid en duurzaamheid

Nooyen biedt een breed assortiment aan lignesten voor biggen in het kraamhok. Deze lignesten kunnen worden voorzien van een geïntegreerd
verwarmingssysteem en kenmerken zich door optimale grip en comfort.
In het kraamhok kan worden gekozen voor een rechte of schuine opstelling van de
zeug. De roostervloer onder de zeug kan op gelijke hoogte met het biggenrooster of
in een verhoogde positie worden uitgevoerd. Bij een verhoogd zeugenrooster is een
doorloopmogelijkheid voor de biggen aan zowel de voor- als achterzijde mogelijk.
De inserts onder de zeug kunnen worden uitgevoerd in Tri-Bar of Tri-Cast. Ook een
combinatie van verschillende inserts is mogelijk.

SUPER COATED DICHT GEDEELTE

Geïntegreerd in de Super Coated roostervloer: geen naden;
Ook in uitneembare uitvoering verkrijgbaar;
Waterverwarmd;
Comfortabel: coating voelt warm aan;
Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
Optioneel te isoleren.

WATERBAD VERWARMDE PLAAT
Uitgevoerd in volkern kunststof;
Goede grip door profiel;
Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
Standaard geïsoleerd.

RUBBEREN VLOER

 aterverwarmde rubberen verwarmingsplaat met noppen
W
Optimale grip

 -Noslip zorgt voor optimale grip voor de
U
zeug.
	

Verhoogd zeugenrooster.

Tri-Bar zeugeninserts
De Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor een
perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne.
Het rooster heeft door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en biedt
een uitstekend ligcomfort.
Het Tri-Bar rooster voor onder de zeug is verkrijgbaar met een staafbreedte van 10 of
12 mm. in combinatie met 10 mm. gleufopening. Als alternatief kan worden gekozen
voor een rondprofiel met een staafbreedte en gleufopening van 10 mm.

EXTRA MOGELIJKHEDEN TRI-BAR:

Onverhoogd zeugenrooster.

POLYMEERBETON DICHT GEDEELTE

Standaard geïsoleerd;
Goede grip;
Lange levensduur;
Lage ingangstemperatuur;
H
 oge leidingdichtheid geeft goede verdeling van
warmte op de plaat.
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POLYMEERBETON DICHT GEDEELTE MET RVS
BOVENPLAAT
Standaard geïsoleerd;
Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
Lange levensduur;
Lage ingangstemperatuur;
Hoge leidingdichtheid geeft goede verdeling van
warmte op de plaat.

Tri-Cast: antislip sta-oppervlak door hooglaag profiel.

ALUMINIUM DICHT GEDEELTE

Standaard geïsoleerd;
Goede grip door tranenprofiel;
Lage ingangstemperatuur;
Aluminium buis onder de plaat zorgt voor maximale
warmteoverdracht;
Zeer goede verdeling van de warmte over de plaat.

	
Voorzien van een schouderplaat voor extra comfort voor de zeug.
	
Voorzien van een Hotpipe achter de zeug, voor een warme opvang van
pasgeboren biggen.
	
Voorzien van een mestopening, opklapbaar of neergaand mestluikje.

Tri-Cast zeugeninserts
De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem dat wordt
geproduceerd van hoogwaardig Australisch gietijzer. Het Tri-Cast rooster is sterk,
buigzaam en vooral duurzaam en heeft door de driekant staafvorm een goede
mestdoorlaat. Het Tri-Cast insert onder de zeug is verkrijgbaar in diverse standaard
afmetingen.

EXTRA MOGELIJKHEID TRI-CAST:

	
Voorzien van schouderplaat en/ of koeling voor extra comfort voor de zeug.

Tri-Cast zeugeninsert zonder schouderplaat.
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COOL SOW SYSTEM

MESTDOORLAAT ACHTER DE ZEUG

Vloerkoeling bij lacterende zeugen

Voor perfecte hygiëne in het kraamhok

Nooyen biedt vele mogelijkheden voor de mestdoorlaat achter de zeug in het kraamhok. De toepassing van een uitneembaar, opklapbaar of
neergaand mestluikje of de keuze voor een mestopening zorgen voor een perfecte hygiëne in het kraamhok.
Het creëren van een warme zone voor de biggen en een koele zone voor de zeug is
essentieel voor de prestaties in het kraamhok. Daarom heeft Nooyen een
zeugenrooster ontwikkeld met vloerkoeling: het Cool Sow System.
Wageningen Universiteit (WUR) heeft twee jaar onderzoek gedaan naar de effecten
van vloerkoeling onder lacterende zeugen. Het onderzoek toont aan dat zeugen die
in een kraamhok met vloerkoeling zijn gehuisvest, een hogere voeropname hebben.
De zeug verliest minder gewicht en verlaat de kraamhok in een betere conditie,
wat resulteert in een volledige extra big in het volgende nest. Meer voeropname
voor de zeug betekent ook meer melk voor de biggen en resulteert in een hoger
speengewicht. Het financiële voordeel van het systeem is berekend op 60 euro per
kraamhok / jaar.

Tri-Bar opklapbaar mestluikje.

Mestopening 40mm.

Tri-Bar mestrooster met uitneembaar Tri-Bar inlegrooster.

 ri-Bar mestrooster met uitneembaar Super Coated inlegrooster,
T
uitgevoerd in strekmetaal.

 uper Coated mestrooster met uitneembaar Super Coated inlegrooster, uitgevoerd
S
in strekmetaal. Als alternatief kan worden gekozen voor een Tri-Bar inlegrooster.

Tri-Bar neergaand mestluikje.

 egalvaniseerde mestopening
G
met insert.

Vloerkoeling werkt het meest effectief bij gebruik met gietijzeren roosters met een
schouderplaat. De optimale temperatuur van het koelwater ligt op 21 graden Celsius.

VOORDELEN COOL SOW SYSTEM
Hogere voeropname door zeug tijdens lactatie

+ 0,3 kg/zeug/dag

Minder behandelde biggen

- 2,3%

Minder sterfte na het spenen

- 2,4%

Gewichtstoename biggen na het spenen

+ 0,4 kg

Meer biggen in volgend nest

+ 1,0

Bron: Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Nederland

	
Hoger thermisch comfort voor de zeug
Verbetering van het dierenwelzijn
Geen zomerdip
Hoge ROI
 ri-Cast zeugeninsert voorzien van het Cool
T
Sow System.
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 oor een RVS buis onder het rooster
D
stroomt koel water.

Gecoate mestopening met insert.
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TRI-BAR ZEUGENROOSTER

TRI-CAST ZEUGENROOSTER

Voor individuele huisvesting of groepshuisvesting

Voor individuele huisvesting of groepshuisvesting

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit
vloersysteem ammoniakreducerend. Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke
bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en bieden een uitstekend ligcomfort.

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor dragende
zeugen. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtematen tot en met
2.000 mm. zelfdragend. Het Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig
Australisch gietijzer en is sterk, buigzaam en vooral duurzaam.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende constructie en kan eenvoudig worden
gemonteerd in een standaardoplegging of in een combi-oplegging (parallel
aan de gang) met stalen onderbouw. In standaardoplegging zijn vrijdragende
overspanningen mogelijk tot 3.000 mm. De optimale opleg hiervoor is 25 mm.

Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne.
Door een afwisselend hoog-laag profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak
voor de zeugen gecreëerd. Tri-Cast roosters bieden bovendien een optimaal
ligcomfort.

Voor individuele huisvesting kan worden gekozen voor een in de breedte zelfdragend
Tri-Bar vloersysteem boven het mestkanaal. Het rooster wordt middels hoekprofielen
op de putrand geplaatst. Door de hart-op-hart maat van de ligboxen aan te houden,
vallen deze hoekprofielen precies onder de zijhekken. Hierdoor vormen deze geen
obstakel voor de zeugen.

De Tri-Cast roosters voor zeugen hebben een standaard staafbreedte en
gleufopening van 15 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard
lengtematen.

Standaard wordt het vloersysteem uitgevoerd met een 120m mm. breed opklapbaar
mestluikje aan de achterzijde. Ook kan worden gekozen voor een volledig Tri-Bar rooster.

Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een
combi-oplegging (parallel aan de gang) met stalen onderbouw. De optimale
standaardoplegging is 25 mm. Bij eventuele afwijkende putmaten kunnen de roosters
in zowel lengte als breedte op maat worden gemaakt.

Het stalen Tri-Bar rooster voor dragende zeugen is verkrijgbaar met een staafbreedte
van 12 of 15 mm. in combinatie met 12 of 15 mm. gleufopening.

Tri-Cast roostervloersystemen zijn evenals Tri-Bar roostervloeren uitstekend te
combineren met een dicht betonnen gedeelte.

EXTRA MOGELIJKHEID:

	Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels
een tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.

Zijlippen zorgen voor een
goede aaneenschakeling van
de roosters.

 ragende zeugenrooster met
D
geopend kantelbaar mestluikje.

 e Tri-Bar roostervloer voor dragende
D
zeugen is standaard uitgevoerd met extra
profiel: Softgrip.
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Tri-Bar voorzien van tegengeplaatste strip.

Antislip sta-oppervlak door hoog-laag
profiel en optimale mestdoorlaat door de
driekant staafvorm.
19

ROOSTERVLOERSYSTEMEN
VOOR BIGGENOPFOK
Direct na het spenen zijn biggen extra gevoelig. In een
goed en eenvoudig te reinigen stal versoepel je deze
overgang en dit helpt een speendip te voorkomen.
Voor de biggenopfok biedt Nooyen supercoated,
kunststof, Tri-Bar of Tri-Cast roosters, of een combinatie,
eventueel ook met een deel beton.

20
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BLUE DECK BIGGENOPFOKROOSTER

TRI-BAR BIGGENOPFOKROOSTER

Het comfortabele volkern kunststof rooster

Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

Open Blue Deck

Het Blue Deck rooster is een volkern kunststof rooster, ontwikkeld voor biggen tot
50 kilogram. De V-vorm en bolle bovenzijde van de spijlen zorgen voor een perfecte
mestdoorlaat en een eenvoudig te reinigen oppervlak. Dit betekent een optimale
hygiëne.

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit
vloersysteem ammoniakreducerend. Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke
bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en bieden een uitstekend ligcomfort.

De extra verhogingen op het rooster zorgen voor comfort en een goede grip voor
de biggen. Dit resulteert in een goede ontwikkeling van het beenwerk. Het Blue
Deck rooster is uitstekend te combineren met het Tri-Bar rooster om daarmee het
mestgedrag van de biggen nog beter te sturen.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende of niet-zelfdragende constructie en kan
eenvoudig worden gemonteerd in een standaardoplegging of in een combi-oplegging
(parallel aan de gang) met stalen onderbouw.
Tri-Bar is in diverse standaard lengtematen – oplopend per 100 mm. – verkrijgbaar.
Andere lengtematen zijn op aanvraag leverbaar. Tri-Bar roostervloeren kunnen,
indien gewenst, worden uitgevoerd met een verwarmingssysteem: de verwarmde
buizenrooster of de verwarmde bolle plaat rooster.

Het Blue Deck rooster is eenvoudig te installeren. Voor de onderbouw kunnen stalen
gegalvaniseerde of glasfiber strippen worden gebruikt. Doordat de gegalvaniseerde
onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met een brugconstructie, zijn grote
vrijdragende overspanningen mogelijk. Ook kan worden gekozen voor een in hoogte
verstelbaar kunststof ondersteuningspootje.

Het stalen Tri-Bar rooster is verkrijgbaar met een staafbreedte van 10 mm.
in combinatie met 8, 10 of 12 mm. gleufopening. Ook de uitvoering met een
staafbreedte van 12 mm. in combinatie met gleufopeningen van 10 of 12 mm.
behoort tot de mogelijkheden.

Het rooster heeft een standaard afmeting van 600 x 600 mm of 600 x 800 mm.
De elementen kunnen, indien nodig, in zowel lengte als breedte op maat worden
gemaakt.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

Blue Deck 90% dicht

Als alternatief voor Tri-Bar kan worden gekozen voor een stalen rondprofiel met een
staafbreedte van 10 mm. in combinatie met 10 mm. gleufopening.

Blue Deck 100% dicht

	
De Blue Deck roostervloer kan worden uitgevoerd met een 100 procent dicht
gedeelte.
	
De gegalvaniseerde onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met
bijvoorbeeld een muurplaat, hoekprofiel of oplegpen. Dit biedt extra
oplegmogelijkheden.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

	
Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels
een tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
	
Tri-Bar roostervloeren kunnen worden uitgevoerd met een mestopening.
	Het Tri-Bar rooster is uitstekend te combineren met een Blue Deck of Super Coated
roostervloer.

 xtra verhogingen op het rooster zorgen voor
E
een goede grip.
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 ptimale mestdoorlaat en reiniging door de
O
V-vorm en bolle bovenzijde van de spijlen.

Tri-Bar is verkrijgbaar in
een vlakke uitvoering of
met extra profiel.

 ri-Bar voorzien van een
T
tegengeplaatste strip.

Tribar met verwarmde
buizenrooster.
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SUPER COATED BIGGENOPFOKROOSTER

TRI-CAST BIGGENOPFOKROOSTER

Het diervriendelijke gecoate rooster voor optimaal comfort

Een degelijke en duurzame gietijzeren roostervloer

Het Super Coated biggenopfokrooster is een diervriendelijk vloersysteem voor
biggen. Het rooster wordt uitgevoerd in strekmetaal of geweven draad, voorzien van
een kwalitatief uitstekende coating. Deze coating zorgt voor optimaal comfort voor
de biggen doordat het warm en zacht aanvoelt.

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor de biggenopfok.
Het Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig Australisch gietijzer en is
sterk, buigzaam en vooral duurzaam.
Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne. Door een afwisselend hoog-laag
profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak voor de biggen gecreëerd. Tri-Cast
roosters bieden bovendien een optimaal ligcomfort.

Het Super Coated rooster is leverbaar als een zelfdragende constructie en kan in
elke gewenste afmeting worden geproduceerd. De Super Coated roostervloer is
uitstekend te combineren met het Tri-Bar rooster om daarmee het mestgedrag van
de biggen nog beter te sturen.

Tri-Cast roosters voor de biggenopfok hebben een standaard staafbreedte van
12,5 mm. en een gleufopening van 10 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse
standaard lengtematen tot en met 2.000 mm.
Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een combioplegging (parallel aan de gang) met stalen onderbouw. Bij eventuele afwijkende
putmaten kunnen de roosters in zowel lengte als breedte op maat worden gemaakt.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

	
Het Super Coated biggenopfokrooster is uitvoerbaar met een dicht gedeelte,
eventueel voorzien van een geïntegreerd verwarmingssysteem.
	
Super Coated biggenopfokroostervloeren zijn ook leverbaar als losse gecoate
elementen voor toepassing op een stalen frame.

EXTRA MOGELIJKHEID:

	
Tri-Cast roostervloeren in combi-oplegging kunnen worden voorzien van een
mestopening.

Antislip sta-oppervlak door
hoog-laag profiel en optimale
mestdoorlaat.

 uper Coated geweven
S
draad.
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Super Coated strekmetaal.

 uper Coated met dicht
S
gedeelte.

 ijlippen zorgen voor een
Z
goede aaneenschakeling
van de roosters.

Optimale
standaardoplegging:
25 mm.
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ROOSTERVLOERSYSTEMEN
VOOR VLEESVARKENS
Tri-Bar of Tri-Cast roosters zorgen voor mooie
schone vleesvarkens en verlagen de ziektedruk.
Poly Deck composiet roosters bieden extra
hygiëne door de dichte structuur van de roosters.
En met de Second Floor wordt de leefruimte van
vleesvarkens aanzienlijk vergroot.
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POLY DECK KWALITEIT COMPOSIET

TRI-BAR VLEESVARKENSROOSTER

Geeft uw dieren de perfecte support

Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit
vloersysteem ammoniakreducerend. Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke
bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en bieden een uitstekend ligcomfort.

De Nooyen Poly Deck is een polymeer composiet roostervloer, geschikt voor biggen
en vleesvarkens.
De Poly Deck roostervloer is bijzonder hygiënisch door de dichte structuur van het
materiaal en de open lay-out. De vloeren zijn ook verkrijgbaar met een dicht gedeelte.

Biggen en vleesvarkens hebben perfecte support en grip dankzij de unieke vorm van
het rooster. Door de open lay-out, is de mestdoorlaat uitstekend.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende constructie en kan eenvoudig worden gemonteerd
in een standaardoplegging of in een combi-oplegging (parallel aan de gang) met
stalen onderbouw. In standaardoplegging zijn vrijdragende overspanningen mogelijk
tot 3.000 mm.

Deze roostervloeren met dichte structuur zijn volledig waterafstotend en hierdoor
goed en gemakkelijk te reinigen. De polymeer composiet is - mede door de stalen
bewapening - zelfdragend tot 2000 mm, roest niet en is zuurbestendiger dan beton.

Tri-Bar is in diverse standaard lengtematen – oplopend per 100 mm. – verkrijgbaar.
Andere lengtematen zijn op aanvraag leverbaar. Tri-Bar roostervloersystemen zijn
uitstekend te combineren met een dicht betonnen gedeelte.

PERFECTE SUPPORT, GRIP EN HYGIENE

Het stalen Tri-Bar rooster voor vleesvarkens is verkrijgbaar met een staafbreedte
van 12 of 15 mm. in combinatie met 12 of 15 mm. gleufopening. De optimale
standaardoplegging is 25 mm.

NOOYEN POLY DECK
Materiaal

Versterkt polymeer composiet

Wapening

Voorzien van stalen wapening

Profiel

Driehoekvorm met licht bollende bovenzijde (roosters blijven
nooit nat) en antislip

Brandveiligheid

Brandvertragend, Nooyen Fire Resistant

Kenmerken/
voordelen

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

	
Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels
een tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
	
Tri-Bar roostervloeren voor vleesvarkens kunnen worden uitgevoerd met een
mestopening.

	
Verkrijgbaar voor biggen en vleesvarkens
Roest niet, brandvertragend
Zuurbestendiger dan beton
Neemt geen water op
Zelfdragend tot 2000 mm
	
Gesloten structuur voor maximale hygiëne
	
Voorzien van een uitstekende mestdoorlaat door open layout
	
In diverse maten verkrijgbaar
	
Met gladde zijden en goede grip voor uw dieren
	
Ook verkrijgbaar met een dicht gedeelte

Optimale mestdoorlaat en
reiniging door de driekant
staafvorm met afgeronde
zijden.

Tri-Bar voor vleesvarkens
is standaard uitgevoerd
met extra profiel:
Softgrip.
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 lternatief voor Tri-Bar:
A
Zijlippen zorgen voor een
stalen rondprofiel.		
goede aaneenschakeling
				van de roosters.
			
ROOSTERVLOERSYSTEMEN VOOR VLEESVARKENS
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TRI-CAST VLEESVARKENSROOSTER

SECOND FLOOR

Een degelijke en duurzame gietijzeren roostervloer

Voor gespeende biggen en vleesvarkens

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor vleesvarkens.
Het Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig Australisch gietijzer en is
sterk, buigzaam en vooral duurzaam.

Het varkenshok met plateauvloer (varkensplateau) is een van de manieren om het
welzijn van varkens te verbeteren. Het vergroot het leefoppervlak van de varkens met
25-40% en biedt tevens ruimte voor allerlei hokverrijkingen. De varkens beschikken
over twee verblijfniveaus: één op de begane grond en een op het plateau. De varkens
kunnen gemakkelijk het plateau op- en aflopen via een trap.

Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne. Door een afwisselend hoog-laag
profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak voor de vleesvarkens gecreëerd. TriCast zeugenroosters bieden bovendien een optimaal ligcomfort.

VOORDELEN

	Vergroting dierenwelzijn door keuze in de verblijfplaats en spelen.
	
Gemakkelijk schoon te maken door opklapbaar plateau & trap.
	
Economisch rendabel en snel realiseerbaar, ook in bestaande afdelingen.

Tri-Cast roosters voor vleesvarkens hebben een standaard staafbreedte en
gleufopening van 15 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard
lengtematen tot en met 2.000 mm. zelfdragend.
Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een
combi-oplegging (parallel aan de gang) met stalen onderbouw. De optimale
standaardoplegging is 25 mm.

TOEPASSING

	
Gespeende biggen.
	
Vleesvarkens.

UITVOERINGEN

	
Volledig rooster in staal of kunststof.
	
Mogelijkheid tot dicht gedeelte.
	
Mestspleet aan de muurzijde ter voorkoming van mestophoping.
	
Volledig zelfdragend of opleg op hokomwanding (afsteunen in het Nederlands).

Bij eventuele afwijkende putmaten kunnen de roosters in zowel lengte als breedte
op maat worden gemaakt. Tri-Cast roostervloersystemen zijn evenals Tri-Bar
roostervloeren uitstekend te combineren met een dicht betonnen gedeelte.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn staat centraal bij de plateaustal, waarbij het grotere beschikbare
leefoppervlak per varken het speerpunt is voor diervriendelijk geproduceerd
varkensvlees en voldoet aan het keurmerk ‘Beter Leven’.

 ntislip sta-oppervlak door
A
hoog-laag profiel en optimale
mestdoorlaat door de driekant
staafvorm.

Rendement
In de praktijk blijken de vleesvarkens goed van het plateau gebruik te maken. De
biggen en vleesvarkens leren het snel en gemiddeld komt 95% van de varkens op het
plateau. Daarbij was er geen effect op gezondheid en technische resultaten. Wel zijn
er aanwijzingen voor minder agressie (staartbijten).
 ijlippen zorgen voor een
Z
goede aaneenschakeling
van de roosters.
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NOOYEN SUPER COATED
VOOR MEER COMFORT

Het Nooyen Super Coated rooster
voldoet aan de brandeisen gesteld in
het bouwbesluit én aan onze hoge eisen
ten aanzien van de naadloze uitvoering
voor de beste hygiëne, welzijn door
de zacht aanvoelende coating en een
lange levensduur. De Super Coated
roosters zijn getest volgens Europese
norm EN 13501-1:2007+A1:2009 en
geclassificeerd als Bfl -S1.
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Het Nooyen Super Coated rooster staat voor
optimaal comfort en hygiëne. De kwalitatief
hoogwaardige coating voelt zacht en warm aan
en voorkomt poot- en speenbeschadigingen.
Daarmee zorgt het Nooyen Super Coated rooster
voor meer dierwelzijn en significant betere
resultaten.
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NOOYEN PIG FLOORING
gegarandeerde kwaliteit

Kwaliteit staat bij Nooyen hoog in het vaandel. Door de jarenlange ervaring op het gebied
van roostervloersystemen is Nooyen in staat het productgamma kwalitatief steeds verder te
verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om optimaal in te kunnen spelen op de wensen
van de varkenshouder en de marktpositie verder te kunnen versterken.
Naast kwaliteit hecht Nooyen uiteraard veel waarde aan een scherp prijsniveau. Dit wordt
ondermeer gerealiseerd door het in grote mate standaardiseren van de producten en
maatvoeringen. Daarnaast blijft uiteraard ook maatwerk een belangrijk speerpunt.

SUPER COATED

Voorafgaand aan en tijdens het coatingproces worden diverse kwaliteitscontroles uitgevoerd
om een optimale kwaliteit en een lange levensduur van het gecoate rooster te kunnen
garanderen. Zo wordt de pH-waarde van de primer gemeten en de viscositeit – oftewel de
mate van vloeibaarheid – van de coating vastgesteld.
Met een hardheidsmeter wordt de hardheid van de coating bepaald. Deze meting wordt
verricht voordat het rooster wordt nabehandeld in een zoutoplossing.
Tot slot wordt met proefmonsters machinaal een trekproef uitgevoerd. Middels deze proef
wordt de flexibiliteit van de coating getest. Met behulp van de microscoop wordt het monster
na de trekproef gecontroleerd, zodat een optimale hechting van de coating op het staal kan
worden gegarandeerd.
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KWALITEIT

TRI-BAR

Nooyen streeft naar een lange levensduur van de Tri-Bar roostervloer door het gebruik van
High Resistant Steel in plaats van standaard betonstaal (FEB 500). High Resistant Steel
is een hoogwaardige legering met een hoog nikkel-, chroom- en kopergehalte en een zeer
specifieke hoeveelheid silicium. In tegenstelling tot standaard betonstaal is de samenstelling
van High Resistant Steel zeer nauwkeurig bepaald en daarmee uitermate constant. Het staal
wordt koud vervormd en thermisch verzinkt. De zinklaag heeft een gemiddelde dikte van 100
tot 130 micron. Doordat High Resistant Steel in vergelijking met standaard betonstaal meer
zink aantrekt, heeft het materiaal een langere levensduur. Met High Resistant Steel brengt
Nooyen uitsluitend roostervloeren op de markt die kwalitatief ruim boven de NEN-EN-ISO
1461 norm liggen.

TRI-CAST

Nooyen Tri-Cast roosters worden vervaardigd uit een kwalitatief uitstekend gietmengsel:
Ductile casting (EN-GJS-400-15). Dankzij de lamellaire structuur van de ijzermoleculen en de
hoge viscositeit van dit mengsel is het materiaal slagvast en bijzonder taai. Daardoor kunnen
Tri-Cast roostervloeren een vijf procent buiging zonder problemen doorstaan.

BLUE DECK

Het Blue Deck rooster is vervaardigd uit milieuvriendelijk en recyclebaar eerste generatie
cadmiumvrij polypropyleen. Polypropyleen is een thermoplastisch polymeer dat een zeer
brede toepassing kent. Deze materiaalgroep bestaat uit lineaire macromoleculen zonder
dwarsverbindingen. De toepassing van thermoplasten heeft grote voordelen omdat zacht
gemaakte materialen eenvoudig in de juiste vorm kunnen worden gebracht en bovendien
gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. Blue Deck roostervloeren zijn daarnaast uitstekend
bestand tegen chemische oplosmiddelen, basen en zuren.
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