Groen Labelnummer:

BB 94.02.014 V1

Toegekend op:

8 september 1994

Vervangt nummer:

BB 94.02.014

Geldigheid voor het systeem:

Toegekend op: 3 februari 1994

Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem:

Kunststofschijnvloer met schuif onder de roosters

Diercategorie:

Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door het frequent en restloos verwijderen van mest
uit de kraamstal met behulp van een mestschuif.
Eisen aan de uitvoering:
De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:
a. Gladde kunststof bak onder de roosters
De kunststof bak wordt in de mestkelder onder de roosters aangebracht en fungeert dan
als een schijnvloer. De bak dient het gehele roosteroppervlak te omvatten.
b. Goot voor afvoer van de gier
De kunststof bak heefteen afschot van circa 1%, waardoor de gier afloopt naar een
gootje in het midden van de bak.
c. R&R-mestschuif
De R&R-mestschuif bestaat uit een roestvrijstalen frame met twee afzonderlijke
schuiven, waarin schuifrubbers zijn geklemd. De mestschuif wordt middels een
staalkabel voortbewogen en glijdt daarbij over roestvrijstalen geleidingsijzers die een
weerszijden op de mestkelderwand zijn bevestigd.
d. Afvoer naar een afgesloten mestopslag
De gier wordt afgevoerd door openingen in de goot. Deze openingen hebben een
onderlinge afstand van 2 meter en zijn voorzien van een stankafsluiter.
De vaste mest wordt door de schuif meegenomen en dient afgevoerd te worden naar een
afgesloten mestopslag, of naar een container als de mest niet op het bedrijf wordt
opgeslagen.
Eisen aan het gebruik:
• De mest dient minimaal 6 maal per dag uit de kraamstal verwijderd te worden.
• De schuifrubbers van de mestschuif dienen om de 2 jaar vervangen te worden.
• Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal
schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.
Nadere bijzonderheden:
Voor de kunststofschijnvloer met schuif onder de roosters is een octrooi aangevraagd
(nr. 91.01388).
Tekeningen:
Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van de
mestschuif.
Aangevraagd door:
R&R Systems bv te Boekei, tel. 04922-2437
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Doorsnede mestschuif.

-gladde kunststof plaat
helling ca. 1%
gootje voor afvoer
dunne fractie

Omschrijving:

kunststof schijnvloer met mestschuif onder de roosters,
voor kraamzeugen (incl. biggen
tot spenen)
Aangevraagd door:

R & R systems BV
te Boekei
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