C AT T L E F L O O R I N G

CATTLE FLOOR

Optimaal comfort en (vacht)hygiëne
50% mestdoorlaat
15% minder NH3-emissie

CATTLE FLOOR

C AT T L E F L O O R I N G

Het Nooyen Super Coated kalverenrooster staat voor optimaal comfort en hygiëne.
De kwalitatief hoogwaardige coating voelt zacht en warm aan. Daarmee zorgt het
Super Coated rooster voor meer dierwelzijn en significant betere resultaten: een hoge
mestdoorlaat, maximale hygiëne, meer diercomfort en minder NH3-emissie.

DUURZAAM & OPTIMALE VACHTHYGIËNE
De Super Coated Cattle Floor heeft een stalen, kruislings

LAGERE NH3 EMISSIE

Ongeveer 30 procent van de totale ammoniakemissie van

geweven mat van 8 mm dik. Deze wordt op speciﬁcatie van

kalveren komt van het rooster. 70 procent van de emissie

de klant op maat gemaakt en voorzien van een speciale 4-5

ontstaat in de mestkelder. Door het toepassen van de Super

mm dikke slijtvaste coating: SUPER COATED.

Coated Cattle Floor neemt de vloeremissie met ongeveer 50
procent af. Dit betekent dus 15 procent minder totaalemissie

De Super Coated Cattle Floor is een vrijdragend rooster.

door toepassing van de Super Coated Cattle Floor.

Onderslagbalken (waar mest op blijft liggen) zijn niet
meer nodig. Het rooster heeft een mestdoorlaat van maar
liefst 50 procent. Kalveren blijven hierdoor schoner zodat
kalverhouders altijd goed scoren op vachthygiëne. Door de
speciale coating is dit rooster makkelijk en grondig schoon
te maken met een laag waterverbruik.

Score A
Minder dan 10% van het oppervlak
bedekt met harde ingedroogde mest.
Score B
Tussen de 10 en 50% van het oppervlak
bedekt met harde ingedroogde mest.
Score C
Meer dan 50% van het oppervlak
bedekt met harde ingedroogde mest.

REDUCTIE ANTIBIOTICA
De goede mestdoorlaat en coating zorgen er ook voor dat er

NOOYEN SUPER COATED CATTLE FLOOR
Materiaal

Super Coated staal

Brandveiligheid

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

Hygiëne

Het hoogwaardige Super Coatedframe, in combinatie met een optimale
mestdoorlaat, speelt in op maximale
hygiëne

Dierenwelzijn

De zachte coating speelt in
op dierwelzijn en reductie van
antibiotica

Preferentieonderzoek

Jonge kalveren geven duidelijk
de voorkeur aan de Super Coated
Cattle Floor ten opzichte van een
traditioneel houten rooster.

Rendement

15% minder NH3 emissie
Fors minder gewrichtsbeschadigingen
uitstekende score op vachthygiëne
hoge mestdoorloop
meer diercomfort

weinig ziektekiemen op het rooster aanwezig zijn. Bij houten
roosters kunnen salmonellabacteriën en oöcyten (de ‘eitjes’
van coccidiose) overleven.
Aan het Super Coated kalverenrooster hechten geen
ziektekiemen waardoor de ziektedruk afneemt en
het antibioticagebruik vermindert. Omdat bacteriën
niet in leven blijven op een gereinigde Super Coated
kalverenrooster, helpt het rooster ook bij het terugdringen
van antibioticaresistentie.
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