
VARKENSHOUDERIJPRODUCTINFORMATIE

De gietijzeren schouderplaat is van de onderzijde voorzien van leidingen waardoor water 
wordt gepompt. FOTO: NOOYEN PIG FLOORING

V17BOERDERIJ  107 — no. 53 (27 september 2022)

Extra koeling voor kraamzeugen
Kraamzeugen hebben het al snel te warm. Door 
individuele koeling vreten ze beter en komen fit-
ter uit de kraamstal.

De temperatuur in de kraam
afdeling is vooral op de biggen 
ingesteld en daardoor vaak te 
hoog voor de kraamzeug. Om de 

zeug verder tegemoet te komen in een be
tere comfortzone, ontwikkelde Nooyen Pig 
Flooring een gekoelde schouderplaat: het 
Cool Sow System. Door te koelen zal een 
zeug beter eten, verbetert haar conditie 
en energieniveau en daardoor de melk
productie. 

Koelsysteem in schouderplaat
Het Cool Sow System bestaat uit een giet
ijzeren schouderplaat waarin leidingen lig
gen. Door de leidingen stroomt koelwater 
met een temperatuur van 21 graden. Het 
systeem wordt bediend door een regel unit. 
Er wordt gebruikgemaakt van bronwater, 
waarbij de overtollige warmte via een 
warmtewisselaar aan het bronwater wordt 
afgegeven. 

De schouderplaat is ook vrij eenvoudig 
te monteren in bestaande schouderplaten 
van de leverancier. Voor kraamhokken van 
andere leveranciers zal door middel van 
maatwerk gekeken worden of en hoe de 
gekoelde schouderplaat te plaatsen is. 

In vrijloopkraamhokken heeft een ge
koelde schouderplaat het voordeel dat de 
zeug de eigen centrale ligplek blijft opzoe
ken, wat eventueel verdrukkingsrisico voor 
biggen verkleint.

Voor de gehele kraamstal is een regelu
nit en warmtewisselaar voldoende. Door
dat het water continu door de leidingen 
stroomt, blijft de temperatuur door de 
hele stal op dezelfde temperatuur. 

Betere resultaten
Wageningen Livestock Research heeft het 
Cool Sow System getest. Uit het onderzoek 
blijkt dat de voeropname van de kraam
zeug hoger ligt en het gewichtsverlies 

tijdens de kraamperiode beperkt blijft 
( gemiddeld 1,5% minder gewichtsverlies 
over het hele jaar en 3,5% minder in de 
zomer). 

Door een betere melkproductie beha

len de biggen een 400 tot 500 gram hoger 
speengewicht. 

De kosten voor het systeem liggen rond 
de € 80 per plaats, dit is inclusief pomp, 
leidingen en regelunit.

Technische gegevens
Het Cool Sow System is een gietijzeren 
schouderplaat met daaronder een rvs-
waterleiding waar continu water met een 
temperatuur van 21 graden door rondge-
pompt wordt. 

De schouderplaat heeft een afmeting 
van 62×86 cm en is eenvoudig op een 
bestaande kraamstalvloer te monteren. 

Door de leidingen wordt bronwater in 
een gesloten systeem rondgepompt, via 
een warmtewisselaar wordt de overtol-
lige warmte weer in het grondwater 
afgegeven. 

Een centrale regelunit stuurt het sys-
teem in de hele kraamstal aan.

Eindoordeel

 z Zeugen blijven koeler, vreten daardoor 
beter en verliezen minder gewicht

 z Eenvoudig te monteren in bestaande 
stallen

 z Relatief lage kosten

 z Bij bestaande stallen moeten leidingen 
onder de bestaande vloer weggewerkt 
worden

 z Toepasbaarheid in stallen van andere 
merken is maatwerk
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