
Kosteneffectieve overgang naar een vrijloopkraamsysteem

Pro Dromi Basic

Zet de zeug de eerste drie dagen 
vast.

Modulaire componenten geschikt 
voor de meeste bestaande stallen.

Maak de overstap naar een 
vrijloopkraamhok wanneer jij 
daar klaar voor bent.

Pro Dromi BasicUP

Verkrijgbaar met beweegbare vloer om 
het risico op biggenuitval gegarandeerd 
met 80% te verminderen.



Ontspannen zeugen voor 
robuuste biggen.

Je kunt kiezen voor een 
toegangshek aan de voorzijde 
of zijkant. De speciaal 
ontwikkelde cabine biedt een 
goed zicht op de zeug zonder 
dat je het hok in hoeft. Zo voelt 
de zeug zich zoveel mogelijk 
op haar gemak. 

Pro Dromi BasicUP

Voeg een beweegbare vloer toe 
voor eenvoudig management.

Geen twee bedrijven zijn 
hetzelfde

“De vrijloopkraamhokken 
moesten zo geplaatst worden 
dat de ruimte maximaal zou 
worden benut en tegelijkertijd 
moest er genoeg ruimte zijn 
in de stal voor alle dieren. 
Vereijken maakte enkele 
aanpassingen aan het ontwerp 
zodat aan alle vereisten van de 
varkenshouder voldaan werd.” 

- Dstributeur in Ontario, Canada.



Afmetingen

De Pro Dromi Basic kan in 
bijna alle afmetingen worden 
geleverd.

Vanaf min. 2.7 m lang and min. 
2 m breed.

Pro Grip vloer

De gepatenteerde hoog/laag-
profielen bieden de zeug en de 
biggen overal in het hok een 
goede grip, ook als de vloer 
nat is. De speciaal ontwikkelde 
pvc-roosters kunnen een 
piekbelasting van 800 kg aan. 

Ruimte voor de zeug

Open de box drie tot vijf dagen 
na het werpen zodat de zeug 
een ruimte van minimaal 3 m2 
tot haar beschikking heeft. 



Vrijloopkraamsystemen 
leiden tot zwaardere 
biggen.

Het spijsverteringssysteem van 
de zeug wordt gestimuleerd 
als ze haar benen strekt. In 
een vrijloopkraamhok kunnen 
zeugen voedingsstoffen 
efficiënter opnemen en biest 
van hoge kwaliteit produceren. 
Dit kan ervoor zorgen dat de 
biggen 500 gram zwaarder zijn. 

- Wageningen University & 
Research.

Great pork originates here

Wil je de eerste stappen zetten 
naar een vrijloopkraamsysteem 
in je huidige stal? We gaan 
graag met je in gesprek over 
de mogelijkheden van een 
kosteneffectieve overgang met 
Pro Dromi Basic. 

+31 (0)492 45 07 33
info@vereijkengroup.com
https://vereijkengroup.com/

Neem contact op met ons of een 
van onze distributeurs wereldwijd.

Digitale paspoorten voor 
betere resultaten

Verbeter de resultaten rondom 
jouw varkens en schep 
transparantie van ‘Farm to 
fork’ met ons digitale paspoort 
Passporc. De ervaringen van 
collega’s creëren tevens een 
benchmark om de overgang 
naar een vrijloopkraamsysteem 
soepel te laten verlopen.


