
4032 Debrecen, Kartács u.4.
Ketrecüzem: Debrecen - Józsa, 35 - ös fõút Vállalkozói Telephelyek

Tel.: 52/ 535-650, Fax: 52/ 535-651

Háromszintes belsõ
elletõfészkes anya és növendéknevelõ ketrec
8 fialó anyanyúl + 4-6  növendéknyúl elhelyezésére

v A boxok átalakíthatóak fiaztatásból nevelésre a leválasztásig,
a fiaztatóláda kivehetõ.

v Az ajtók könnyen nyithatóak zárral ellátottak.
v Az elválasztó és külsõ falak acéllemezbõl készülnek.

A ketrec alapfelszereltségként tartalmazza:
v Súlyszelepes önitatókat csövekkel,
v Önetetõket,
v Elletõ fészkeket kizárókkal,
v Trágyalecsorgó lemezeket,
v Ajtózárakat,
v 1 db tûzi horganyzott véglábat.

A ketrecek minden eleme fémbõl készül, így alkalmas 
mosásra,gázperzselõvel történõ fertõtlenítésre.

Blokk mérete:
Magasság: 1880 mm
Szélesség: 1070 mm
Hosszúság: 1940 mm

HÁZTÁJI FAMILY
COMBI ANYAKETREC

Háromszintes
hízlaló és növendéknevelõ ketrec

66 hízónyúl elhelyezésére
v Az elválasztó és külsõ falak ponthegesztett rácsból készülnek.
v Az ajtók könnyen nyithatóak zárral ellátottak.
v A ketrecek megrendelhetõk iker változatban is.
v Egy boxban 3 db hízónyúl helyezhetõ el.

A ketrec alapfelszereltségként tartalmazza:
v Súlyszelepes önitatókat csövekkel,
v Önetetõket,
v Trágyalecsorgó lemezeket,
v Ajtózárakat,
v 1 db  tûzi horganyzott véglábat

A ketrecek minden eleme fémbõl készûl, így alkalmas mosásra,
gázperzselõvel történõ fertõtlenítésre.

Blokk mérete: Magasság: 1840 mm
Szélesség: 1120 mm
Hosszúság: 1940 mm

HÁZTÁJI FAMILY STAR
HÍZLALÓ KETREC



Kétszintes belsõ
elletõfészkes anya (növendéknevelõ)

parkoló-anyaketrec

16 fialó anyanyúl
8 fialó anyanyúl + 4-6 növendék ill. parkoló

anyanyúl elhelyezésére

v A boxok átalakíthatóak fiaztatásból nevelésre,
a leválasztásig a fiaztatóláda kivehetõ.

v Az ajtók könnyen nyithatóak, biztonsági zárral ellátottak.
v Az elválasztó és külsõ falak acéllemezbõl készülnek.
v A lemezvégek le vannak kerekítve, hogy  védjék a felhasználót az esetleges sérülésektõl.

A ketrec alapfelszereltségként tartalmazza:

v Súlyszelepes önitatókat csövekkel,
v Önetetõket,
v Elletõ fészkeket kizárókkal,
v Trágyalecsorgó lemezeket,
v Ajtózárakat,
v 1 db tûzi horganyzott véglábat

A ketrecek minden eleme fémbõl készül, így alkalmas
mosásra, gázperzselõvel történõ fertõtlenítésre.

Blokk  mérete: Magasság: 1400 mm
Szélesség: 1800 mm
Hosszúság: 1940 mm

FAMILY  PROFI KETREC
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Kétszintes
hízlaló / növendéknevelõ ketrec

72 / 96 hízónyúl elhelyezésére

v Az elválasztó és külsõ falak pont-hegesztett  
rácsból készülnek.

v Egy boxban 3 db hízónyúl helyezhetõ el.
v Az ajtók könnyen nyithatóak, biztonsági 

zárral ellátottak.
v A ketrecek megrendelhetõk fél/iker 

változatban is.
v A lemezvégek le vannak kerekítve, hogy 

védjék a felhasználót az esetleges 
sérülésektõl.

A ketrec alapfelszereltségként tartalmazza:

v Súlyszelepes önitatókat csövekkel,
v Önetetõket,
v Trágyalecsorgó lemezeket,
v Ajtózárakat,
v 1 db tûzi horganyzott véglábat

A ketrecek minden eleme fémbõl készül, így alkalmas 
mosásra, gázperzselõvel történõ fertõtlenítésre.

Blokk  mérete: Magasság: 1400 mm
Szélesség: 1800 mm
Hosszúság: 1940 mm

FAMILY MAXI KETREC



RUGÓK, ZÁRAK

FIAZTATÓ KETREC AJTÓZÁR

SZOPÓKÁS
ÖNITATÓ

VENTILÁTOROK

HÛTÕ PANEL

KLÍMA
VEZÉRLÕK

CSÕTOLDÓK,
CSÕVÉG

ITATÓ CSÕ

NYOMÁSCSÖKKENTÕ
VÍZTARTÁLY

FIAZTATÓ KETREC AJTÓZÁR LESZORÍTÓ RUGÓ AJTÓNYITÓ RUGÓ

ÖNETETÕ MODELLEK

ANYAETETÕ

NEVELÕETETÕ

HÍZLALÓETETÕ

ITATÓRENDSZEREK SZERELVÉNYEI

2 soros trágyaki-
húzó hajtómotor

+ vezérlõ

1 soros trágyaki-
húzó  hajtómotor

+ vezérlõ

Trágyakihúzó szán Sarokfordító drótkö-
télvezetõ csigával

1 soros
trágyakihúzó
rendszer

2 soros
trágyakihúzó
rendszer

BELSÕ ELHELYEZÉSÛ
ELLETÕFÉSZEK

ANYAKIZÁRÓ LEMEZ

ELLETÕFÉSZEK TRÁGYA ELTÁVOLÍTÓ RENDSZER

KLÍMA RENDSZER
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