
De beste omgeving voor zeugen en biggen 

Pro Dromi Classic

Bekroond als drie-sterren 
innovatie op SPACE Expo.

Ontwikkeld met Wageningen 
University, zorgt aantoonbaar 
voor 500 gram zwaardere biggen.

Ontwikkeld met 14 
varkenshouders voor eenvoudig 
management.

Nanny verkleint het risico op 
biggenuitval met een gesloten 
microklimaat. Verlaag de 
staltemperatuur voor zeugen.  



Vrijloopkraamsystemen 
voor 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 leiden tot biggen die 
500 gram zwaarder zijn. 

- Wageningen University & 
Research.

Opstelling

De Nanny wordt langs het 
looppad geplaatst, zodat de 
biggen eenvoudig toegankelijk 
zijn voor de medewerker en de 
zeug zo min mogelijk wordt 
gestoord. 

Gesloten microklimaat

Gemaakt door middel van 
rotatiegieten, waardoor één 
solide en naadloos geheel 
ontstaat. De Nanny is tochtvrij 
en wordt gelijkmatig verwarmd 
door een waterbedvloer, 
waarmee een microklimaat 
van 32°C voor de biggen wordt 
gecreëerd.



Afmetingen

Lengte min. 3.25 m. 
Breedte min. 2 m.

De beste omgeving voor 
biggen en zeugen

Omdat de biggen het graag 
warm hebben, gaan ze na het 
drinken terug naar de Nanny. 
Hiermee wordt biggenuitval 
door verdrukking voorkomen. 
Verlaag de staltemperatuur 
om een koele omgeving voor 
de zeug te creëren. Een koele 
omgeving zorgt ervoor dat de 
zeug goed eet en drinkt, zodat 
ze snel weer herstelt.

Ruimte voor de zeug

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

Nanny is gelijkmatig verwarmd.



Eenvoudig werken met 
biggen

Combineer de Nanny met de 
Easy Catch om biggen tijdelijk 
vast te zetten in één gebied aan 
de voorzijde van het looppad. 
Zo kunnen ze snel worden 
behandeld, zonder ze eerst te 
moeten vangen. Indien nodig 
kun je de biggen zo ook in 
verschillende groepen opdelen.

Great pork originates here

Heb je interesse om met de Pro 
Dromi Classic te werken, die is 
ontwikkeld in samenwerking 
met Wageningen University & 
Research? 

Neem contact op met ons of 
een van onze distributeurs.

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

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.


