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 BETON DOBBELAERE TIELT

Lengte Breedte Dikte Gleufbreedte

80-90-100-125-150-175-200-225-250 50 10 18 mm

80-90-100-125-150-175-200-225-250 50 10 20 mm

100-125-150-175-200-225-250 25 10 18 mm

Varkensbalkrooster

Deze roosters hebben op de 4 zijkanten een dikte van 10 cm, 
binnenin een dikte van 6 cm.
Voor varkens worden er roosters met gleufbreedte 18 mm 
gebruikt, voor zeugen met gleufbreedte 20 mm.
Met de  5 rijen afgeronde gleuven per rooster creëert BDT een 
optimaal dier- en pootcomfort en zijn er minder uitglijders.
De varkensbalkroosters met breedte 25 cm, kunnen ingekeept 
worden naar 9 cm dikte ter vervanging van de sectie 33,3/9.

Op aanvraag: 
roosters met specifieke lengtemaat voor renovaties of 
nieuwbouw met een breedte van 50 cm verkrijgbaar.

Lengte Breedte Dikte Gleufbreedte

225-230-240-250-260-
270-275-280-290-300-

310-320-325-330-340-350

100 12 18 mm

Varkensbalkrooster breed

Een varkensbalkrooster breed heeft 4 massieve balken van 12 
cm en 6 uitgespaarde balken van 7 cm met afgeronde gleuven 
wat voor maximale properheid en diercomfort zorgt.
Deze varkensroosters hebben een grotere overspanning, wat 
een "besparing" van steunbalken en pilasters betekent.
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Lengte Breedte Dikte Gleufbreedte

150-155-160-165-170-175-
180-185-190-195-200

100 7-12 18mm

Kanaalventilatierooster

Dit rooster werd speciaal  ontwikkeld voor het ventileren met 
kanaalventilatie in een ondiepe mestput. 
De scheidingswanden worden op het massief gedeelte 
geplaatst en ingestort. 

Enkel ons hart is niet van beton ! 

Lengte Breedte Dikte Diam. gaten

100-125-150-175-200-225-250 50 10 20 mm

Varkensrooster Conische Gaten 

Een varkensrooster met conische gaten  wordt gebruikt in 
berehokken en in een dracht- of dekstal voor zeugen. 
Het is een "strobesparend" rooster met afvoer van de urine 
door de conisch gemaakte gaten met als gevolg een 
rechtstreekse besparing van stro en/of het droogliggen van de 
zeug.


