
NATURA Step XL
Az állatbarát tojó volier rendszer nagy hasznos felülettel
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NATURA Step XL
Lépcsős volier rendszer nagy hasznos felülettel
Az új NATURA Step XL rendszerrel a Big 
Dutchman egy olyan új ketrecmentes 
rendszert tud kínálni, mely a jól bevált 
Natura Step rendszer előnyős tulajdon-
ságain alapszik.
A Natura Step XL egy olyan volier 
rendszer, amely az állatok jólétét tartja 

szem előtt, anélkül, hogy a tojástermelés-
ben oly fontos funkcionalitás vagy a 
hatékonyság terén kompromisszumot 
kötne. A tojók természetes módon 
viselkedhetnek egy számukra könnyen 
megérthető rendszerben, a jól megter ve-
zett fészkekben higiénikus körülmények 

között tudnak tojást rakni. A Natura Step 
XL egy sokoldalúan használható 
rendszer, alkalmazható zárt és szabad, 
valamint hagyományos és bio tartásban 
is kisebb és nagyobb épületekben is, 
ezért mindig jó megoldás lehet az 
állatbarát és sikeres tojástermelésben.

Keresztirányú leválasztások, és a rendszerelemek elhelyezkedése
NATURAStep 30-24

Standard
NATURAStep 30-24
Lehetséges opciók

4  az eltérő szélességű szintek lépcsős 
szerkezetet hoznak létre, ami mind a 
három szint, különösen az integrált 
fészek szintjének könnyű elérését 
biztosítja 

4  a rendszer mind a dolgozók, mind a 
madarak számára könnyen elérhető, a 
fészek ellenőrzése ezért különösen 
könnyű

4  közvetlenül a fészek előtt elhelyezett 
itatósor növeli a fészek elfogadottságát

4  az fészek szint két elkülönülő 
fészeksorral rendelkezik, Colony 2+ 
fészekkel vagy a 8 cm-rel mélyebb 
HD verzióval van ellátva

4  a szükséges fészek felület a 

fészekkel ellátott és fészek nélküli 
szekciók variálásával optimálisan 
beállítható

4  a fészek hátoldala és a tojáscsatorna 
kialakítása biztosítja a tojások por 
elleni védelmét

4  a fészek hátfala felnyitható meg-
könnyítve a takarítást

4  a rendszerbe tojt tojások automata 
gyűjtése biztosított

4  a nagyon nagy hasznos felület az 
istálló felület legnagyobb kihasznált-
ságát biztosítja

4  a standard rendszer 4 etetőkörrel 
rendelkezik, de opcionálisan a 
számuk 6 -ra bővíthető

4  a felső szint öt kiegészítő ülőrúddal 
látható el

4  a rendszer alatti magasság 500 mm, 
de opcionálisan 650 mm is lehet

4  a teljes istálló alapterület kaparótér-
ként működik

4  a két trágyaszalag szint garantálja, 
hogy a trágya legnagyobb része 
eltávozik az épületből, csökkentve az 
ammónia szintet a levegőben javítva 
az általános higiéniai állapotot

4  a rendszer minden sora önállóan is 
teljesen funkcióképes 

4  a rendszer trágya szárító légcsator-
nával is elérhető

A NATURA Step XL fontos jellemzői

Jelmagyarázat

�  két fészek, Colony 2+ 
vagy Colony HD

�  2 db önálló tojásszalag, 
245, 400 vagy 450 mm 
széles 

�  taposórács a fészek 

előtt, felugrást segítő 
ráccsal

�  beépített „ugrik-fordul” 
ülőfelület

�  berepülést segítő ülőrúd
�  kiegészítő ülőrudak 

(opcionális)
�  kiegészítő etetőkörök 

(opcionális)
�  1-es trágyaszalag szint
�  2-es trágyaszalag szint
��  légcsatorna (opcionális)

A rendszer különböző területei úgy vannak 
elhelyezve, hogy a madarakat a rendszerben 
való mozgásban motiválja.
 fészek felület
 víz
 takarmány
 hasznos felület

minden méret mm-ben



Kaparótér
A madarak a teljes istálló padozatot 
kaparótérként tudják használni. A 
rendszer alatti kaparótér FlexLED 
fénycsövekkel egyenletesen, 
vibrációmentes fénnyel vannak 
megvilágítva, ezért a madarak nem 
szívesen tojnak az alomba.
Az alomcsökkentő rendszer auto-
matikusan eltávolítja a felgyülemlő 
almot, csökkentve az istálló 
porterhelését.

Colony 2+ vagy Colony HD fészek
A Colony fészkek madarak általi jó 
elfogadottsága jó eredményt biztosít, 
kevés szennyezett vagy repedt tojás 
mellett. Mindkét fészek integrálható a 
Natura Step XL rendszerbe. A fészekbe 
való belépés könnyű, a fészekbetét 
puha, a csuklós rendszerű fészekalja 
kétrészre osztott. A madarak kizárásakor 
a csuklós fészekalj speciális mozgása 
miatt a fészekben maradt tojások is a 
tojásszalagra gurulnak. A kizáró rendszer 
miatt a madarak nem tudnak a fészek-
ben aludni, így a fészek tiszta marad.

Pihenő zóna
A rendszer felső szintje pihenő 
zónaként működik. Etetősorral és 
ülőrúddal van ellátva, de opcionálisan 
kiegészítő etetősor is elhelyezhető itt, 
az állománysűrűség függvényében. A 
trágya a trágyaszalagra potyog, amely 
az opcionálisan rendehető extra nagy 
méretű légcsatornával szárítható is.

Alsó szint
Az alsó szinten két sor etetővályú és 
egy itatósor található. A tyúkok zavarta-
lanul ehetnek. Két FlexLED cső lámpa 
világítja meg a szintet, egyenletes és 
villogásmentes megvilágítást biztosítva.
A keletkező trágyát a szint alatt elhelyez kedő 
trágyaszalag fogja fel, ami egy opciósan 
középre elhelyez hető légcsatornával 
szárítható is. Az akár rozsdamentes 
anyagból kialakított lemez űlőrudak 
speciális alakja biztosítja, hogy a tojók a 
folyosók felé nézve helyezked jenek el és a 
rendszerben a trágyaszalagra ürítsenek.



Dupla tojásszalag a 
fészekben
A Natura Step XL hosszanti tojásszalagja 
kerek nyílásokkal van ellátva. A tojássza-
lag magas terhelésnek is ellenáll. A 
fészek hátsó fala, mely a tojáscsatorna 
oldalfalaként is szolgál, megvédi a 
tojásokat a porosodástól. Egy speciális 
nyílás a fészek hátfalán lehetőséget 
biztosít a tyúkoknak, hogy a fejüket a 
nyíláson kidugva levegőzhessenek, ha a 
fészekbe túl sok madár tömörülne.

Rendszertojás gyűjtés
A lábrács enyhe lejtése miatt a 
rendszerbe tojt tojások a rendszer 
szélén lévő ülőlemez alá gurulnak, 
ahol védve maradnak, amíg kézzel 
össze nem gyűjtik azokat.
Opcionálisan, automata rendszertojás 
gyűjtés is rendelhető.

Megerősített tojásszalag meghajtó

A két darab egymástól elválasztott tojásszalag biztonságosan szállítja a tojásokat

A tojásgyűjtés a hatékony EggCellent elevátorral és a szimultán működő rendszertojásgyűjtő rendszer

Automata rendszertojás gyűjtés

Tojásgyűjtés
A Natura Step XL rendszerben a tojás 
gyűjtése EggCellent elevátorral vagy 
függőleges tojáspályával történik.
A meredek pályák a standard megol-
dás, ha kevés a hely a fészek és a 
keresztirányú tojáspálya között. Az 
elevátor akkor jó megoldás, ha az 
épület 2 szintes vagy automata 
rendszertojás gyűjtés van beépítve, 
mivel a tojásokat több szintről kell 
összegyűjteni. 

EggTrax az osztott tojásszalaghoz
Az EggTrax átadó a tojások biztonságos 
és zökkenőmentes átadását biztosítja, 
2,6 m/perces sebességgel, a hosszanti 
szalagról a keresztirányú szalagra, illetve 
a vertikális vagy a pálcás tojáspályára. 
Az EggTrax előnyei:
4  törésgátló ujjak kontrollálják a tojás 

átgurulását a keresztszalagra vagy a 
vertikális pályára

4  a beépített tojásszalag kefe tisztán 
tartja a szalagot

4  az átadó egység egy kézzel kiemel-
hető és nagynyomással tisztítható

4  a huzalos átadó egység (opcionális) a 
tojások sima átgördülését biztosítja, 
ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a 
törött tojások, toll, por lepotyogjon a 
huzalok között 
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Kétszintes épület szerelt födémmel 

A szerelt födém alsó felének fehér színe jó fényviszonyokat biztosít, keresztirányú alátámasztás 
pedig lehetővé teszi az oldalról belépő levegő akadálymentes beáramlását

A szerelt födém képe a felső szinten a volier rendszer beépítése előtt A rendszer rozsdamentes acéllábakkal kerül 
rögzítésre a szerelt födémre

Teljesen zárt műanyag felület, sötét felső 
oldal, fehér alsó oldal

A Natura Step-hez hasonlóan a  
Natura Step XL rendszer is kiválóan 
alkalmazható 2 szintes épületekben. 
A Big Dutchman a rendszerbe 

integrált szerelt födémmel együtt 
tudja kínálni. A födém anyaga lehet 
bevont rétegelt lemez vagy műanyag. 
A zárt födém garantálja, hogy annak 

teljes felülete a felső szinten is hasznos 
területet biztosítson. A rendszer kon-
cepciójától függően a folyosók széles-
sége 1,6 m és 2,5m között lehet.

Tervezési minta: NATURA Step XL A műanyag födém előnyei
4  a födém panelek polipropilénből 

készülnek, így 100%-ig vízállóak,   
a nedves tisztítás lehetséges

4  a panelek a szükséges méretre 
vágva kerülnek szállításra, a hely-
színen nem szükséges vágni őket

4  hosszanti irányba nem szükséges 
L vasakat használni, így a födém 
alatti keresztirányú légáramlást 
nem befolyásolja

4  a panelek világos alsó fele javítja az 
alsó szint fényviszonyait

4  a panelek oldalai zártak, így a 
rovarok nem tudnak búvóhelyet 
találni benne
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazília: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Oroszország: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Ázsia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Európa, Közel-Kelet & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

A megfelelő világítási koncepció optimális fényeloszlást biztosít az épületben
A jól meghatározott világítási program 
nagymértékben hozzájárul a sikeres 
tojástermeléshez. A Big Dutchman 
ezért a következő energiatakarékos 
LED-es világítási rendszert javasolja, 
mely összehangoltan működik a meg-
felelő világítási program használata 
mellet.

�  vízálló, dimmelhető LED armatúra a 
folyosói világításra, keresztirányban 
elhelyezve

�  dimmelhető ZeusLED panel a 
folyosó világítására, opcionálisan 
eltérő színekben is rendelhető LED 
panellel keresztirányban elhelyezve

�  hosszirányban elhelyezett FlexLED 
HO fénycső folyosói világításra

�  dimmelhető FexLED fénycső a 
rendszer világításra, opcionálisan 
eltérő színekben rendelhető

NATURAStep XL

1, 2 vagy 3

1, 2 vagy 3

1, 2 vagy 3

1, 2 vagy 3

HAT-AGRO Baromfitechnológia Kft.
BUDAPESTI SZÉKHELY:
1036 Budapest, Lajos utca 80. fsz. 27.
+36 1 426 7947
GYŐRI TELEPHELY:
9027 Győr, Tibormajori út. 1.
+36 96 525 023
info@hatagro.hu · www.hatagro.hu


