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podłogi rusztowe do każdej obory

ciężar zwierzęcia do 850 kg lub w wariancie przystosowania 
do ruchu do 3 t lub 5 t nacisku na oś

wysokie bezpieczeństwo bydła dzięki szorstkiej powierzchni

na zamówienie możliwa kombinacja dwóch szerokości 
szczelin w jednym elemencie

szerokość podpory 12 cm

klasa obciążenia A2/A3

szlifowane krawędzie szczelin w standardzie

beton klasy produkcyjnej C 40/50

wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737

ukośne krawędzie oporowe

stykające 
się 

krawędzie

szerokość beleczki: 10,3 cm 

szerokość rusztu: 55 cm

wysokość: 16 cm 

szerokość szczeliny: 3,5 cm

stykające 
się 

krawędzie



PODŁOGA RUSZTOWA CZTEROFRAGMENTOWA (V)

Podłoga rusztowa czterofragmentowa bazuje zasadniczo 
na belkach pojedynczych i podwójnych.
Dzięki jej właściwościom można ją zastosować zarówno 
do hodowli bydła młodego jak i osobników dorosłych. 
Można je z powodzeniem łączyć z innymi rodzajami rusz-
tów dla bydła. 
Optymalizacja stosunku powierzchni stąpania i  szerokości 
szczeliny zapewnia wysoki stopień czystości oraz zapo-
biega poślizgowi.

Wysokie bezpieczeństwo bydła dzięki powierzchni 
 przyjaznej dla zwierząt. Szerokość szczelin 3,5 cm  spełnia 
wymogi norm i przepisów o hodowli zwierząt.
Oferujemy ruszty o długości od 1,5 m do 3,7 m 
 przeznaczone dla zwierząt o ciężarze do 850 kg lub w 
 wariancie  przystosowania do ruchu do 3 t lub 5 t nacisku 
na oś. Inne rozmiary na zamówienie.

3,5 cm10,3 cm
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Przekrój poprzeczny rusztu czterofragmentowego

Długość 
w m

Waga
sztuki  
w kg

Waga
m² 

w kg

0,80 107 244
0,90 121 244
1,00 134 244
1,10 148 244
1,20 161 244
1,30 175 244
1,40 188 244
1,50 201 244
1,60 215 244
1,70 228 244
1,80 242 244
1,90 255 244
2,00 268 244
2,10 282 244
2,20 295 244
2,30 309 244
2,40 322 244
2,50 336 244
2,60 349 244
2,70 362 244
2,80 376 244
2,90 389 244
3,00 403 244
3,10 416 244
3,20 429 244
3,30 443 244
3,40 456 244
3,50 470 244
3,60 483 244
3,70 497 244

Wymiary

Proszę przestrzegać instrukcji producenta podczas układania ruszt.
Niezbędnych informacji dotyczących ich układania udzielamy 
bezpłatnie.

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045
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Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione 
informacje techniczne mogą ulec zmianie.

 

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737
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