
Optimale benutting van ruimte in het vrijloopkraamhok

Pro Dromi Swing

Eén kant van het hekwerk klapt 
naar boven open, zodat er geen 
ruimte verspild wordt. 

De andere kant zwenkt open naar 
het biggennest en beschermt de 
ingang van het nest.

Automatische vergrendeling 
wanneer het hek open staat.

Pro Dromi SwingUP

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



Optimale
bewegingsvrijheid

Pro Dromi Swing geeft 
de zeug een optimale 
bewegingsvrijheid en 
vermindert het risico op 
biggenuitval. Zet de zeug de 
eerste drie dagen vast om 
biggenuitval te verminderen. 
Klap de boxen daarna 
open om de zeug optimale 
bewegingsruimte te bieden.

Opstelling

• Kies zelf hoe je de boxen 
gepositioneerd wilt hebben. 

• Kies de positie van de deur. 

• Kies zelf de afmetingen.

Pro Dromi SwingUP

Voeg een beweegbare vloer toe 
voor eenvoudig management.



Afmetingen

De Pro Dromi Basic kan in 
bijna alle afmetingen worden 
geleverd, vanaf 2,7 m breed en 
2,0 m lang.

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

Als je kraamboxen kleine 
afmetingen hebben, kan met 
deze oplossing een ruimte 
van wel 3,44 m2 voor de zeug 
worden gecreëerd.



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 leiden tot biggen die 
500 gram zwaarder zijn. 

- Wageningen University & 
Research.

Great pork originates here

Als je je zeugen en biggen in 
een vrijloopkraamhok optimaal 
de ruimte geeft, komt dit hun 
gezondheid en welzijn alleen 
maar ten goede. Benieuwd hoe 
je dit in jouw stal toepast?

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.


