
BETONOWE PODŁOGI 
RUSZTOWE DLA BYDŁA RF-STEP

podłogi rusztowe stosowane do wszystkich dostępnych na rynku mat

ciężar zwierzęcia do 850 kg lub w wariancie przystosowania do ruchu 
do 4 t nacisku na oś

klasa obciążenia A2/A3

beton klasy produkcyjnej C 40/50

wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737

szlifowane krawędzie szczelin w standardzie

przyjazna dla zwierząt powierzchnia gwarantuje pewność stąpania 
i bezpieczeństwo oraz dobrą kondycję bydła

Wcięcie w ruszcie 
dla uzyskania 
równej powierzchni

Szerokość rusztu: 110 cm

Szerokość beleczki: 12,2 cm

Szerokość szczeliny: 3,5 cm lub 3,9 cm

Wysokość: 18 cm

Wysokość wcięcia dostosowana 
do wysokości gumowej maty.

www.thye-lokenberg.pl



BETONOWE PODŁOGI RUSZTOWE DLA BYDŁA RF-STEP

Betonowe podłogi rusztowe RF-STEP zostały zapro-
jektowane  ze specjalnym wcięciem  (obniżeniem), 
 umożliwiającym przykrycie obniżonej części 
 gumowymi matami. 
Ruszta RF-STEP znajdują zastosowanie do wszystkich 
dostępnych na rynku mat. 
Różnica wysokości powierzchni jest dostosowywana 
indywidualnie do rodzaju maty wybranej przez klienta.  

Przy projektowaniu i układaniu dużych powierzchni 
 takie dopasowanie ruszt do układanych mat pozwala 
na uzyskanie np.  przy legowiskach równej powierzchni 
bez progów, z jednoczesnym zachowaniem wymo-
gów dobrostanu zwierząt.
Szerokości szczelin są tak geometrycznie dopasowane, 
że podłogi RF-STEP mogą być produkowane także ze 
szczelinami o szerokości 3,9 cm.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

3,5 cm lub 3,9 cm12,2 cm

Wysokość ruszta 18 cm

110 cm

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045

0790

Wymiary

Inne wymiary na zamówienie 

Długość Szerokość
szczeliny

3,5/3,9 cm

Waga 
kg/szt.

Waga 
kg/m²

Liczba 
elem.

poprzecznych

2,00 539 245 3

2,10 566 245 3

2,20 593 245 3

2,30 620 245 3

2,40 647 245 3

2,50 674 245 3

2,75 741 245 4

3,00 809 245 4

3,25 876 245 4

3,50 943 245 4

3,75 1,010 245 5

4,00 1,078 245 5

4,25 1,145 245 5

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737

0790

Dostępny: wózek brukarski  
Nasza rada: zamów maty gumowe jako podstawę 
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych 

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione 
informacje techniczne mogą ulec zmianie.

 

Numer atestu: K53092

Jakość betonu C 45/55


