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Wygrodzenie legowiskowe model „Profit”
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Wygrodzenie boksu legowiskowego model „Profit”

Wygrodzenie boksu legowiskowego „Profit” zostało wprowadzone 
na rynek przez firmę Spinder już w 1996 roku. Wraz z upływem lat 
wygrodzenie to zyskało popularność ze względu na swoją prostą
oraz stabilną konstrukcję, uniwersalne zastosowanie oraz prosty 
montaż. 

Równocześnie ważne jest to, że wygrodzenie zapewnia zwie-
rzętom doskonałą wygodę, a jego wyjątkowy kształt sprawia, że 
krowy leżą w boksach w pozycji wyprostowanej, dzięki czemu 
pozostają czystsze.

Uniwersalne zastosowanie
Wygrodzenia legowiskowe „Profit” są montowane niezależnie na 
posadzce betonowej. Oznacza to, że do montażu nie są wymagane 
żadne słupki montażowe lub słupy konstrukcyjne budynku.
Ponadto, model „Profit” (dla bydła mlecznego) dostępny jest w 
wielu rozmiarach: 216, 206 oraz 190 cm. Dzięki czemu budując 
lub modernizując budynek jesteśmy w stanie zapewnić optymalną 
pozycję wygrodzenia do każdej sytuacji.

Prosty montaż
Wygrodzenie legowiskowe „Profit” mocuje się do posadzki beto-
nowej przy użyciu solidnej stopy montażowej. Stopa montażowa 
jest zbudowana z grubościennej rury ok. 70 mm (grubość ścianki 
4 mm) umieszczonej na solidnej płycie podstawy. Wygrodzenie 
legowiskowe wykonane z 2” rury osadza się luzem w zamonto-
wanej stopie. Dzięki prawidłowemu montażowi wygiętej rury kar-
kowej oraz przedniej rurze ograniczającej uzyskuje się doskonale 
stabilną konstrukcję.

Możliwość zastosowania wielu typów materacy
Wolna przestrzeń pod wygrodzeniem legowiskowym w połączeniu 
z umieszczoną daleko z przodu stopą montażową daje możliwość 
zastosowania niemal każdego rodzaju materaca legowiskowego. 
Wymiary wygrodzenia legowiskowego oraz stopy montażowej 
jest standardowo przystosowany do zastosowania materaca 
wodnego, materaca gumowego lub cienkiej warstwy trocin. W 
przypadku zastosowania materaca Meadow NEXT należy dodać 
pierścień wypełniający w celu podniesienia poziomu wygrodzenia 
legowiskowego.

Najważniejsze zalety:
• Optymalny komfort leżenia dzięki odpowiednio 

zaprojektowanemu kształtowi;
• Długi okres eksploatacji dzięki samonośnej konstrukcji;
• Prosty oraz szybki montaż;
• Dostępny w wielu rozmiarach;
• Możliwość łączenia niemal ze wszystkimi rodzajami materacy 

legowiskowych.
 

Kombinacja rozmiaru przestrzeni legowiskowej oraz odpowiedniego modelu 
wygrodzenia Profit ma na celu zapewnienie maksymalnej przestrzeni dla zwierząt. 
Ponadto, właściwy dobór wygrodzenia zapobiega stworzeniu niepotrzebnej przestrzeni 
w rzędzie przyściennym. 

Wygrodzenie legowiskowe Profit 190 Profit 206 Profit 216 

Wymiar rzędu przyściennego (w cm)
220-230 x   
230-240  x
240-260   x 
260-270 x
270-280  x  
>280   x
   
Wymiar pojedynczego rzędu (w cm)
220-230 x   
230-240  x
>240   x 

Wymiar podwójnego rzędu (w cm)
430-460 x   
460-480  x
>480   x 
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Szerokość legowiska
115-120 cm osiowo

Bydło mleczne
Model „Profit” 216 / 206 / 190
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Jałówki 18-22 mies.
model „Profit” 190 

Szerokość legowiska
100-110 cm osiowo

Pochył  2-4%

rura 2”
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Wygrodzenie legowiskowe dla młodzieży oraz cieląt
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Szerokość legowiska
80-90 cm osiowo
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model „Profit” 165 
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Cielęta 2-6 mies. 
model „Profit” 140 
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Cielęta ½-2 mies. 
model „Profit” 120
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Wygrodzenie legowiskowe dla młodzieży oraz cieląt

W nowoczesnych gospodarstwach rolnych poświęca się dużą 
uwagę młodemu bydłu, a w szczególności warunkom jego 
utrzymania. System wygrodzeń legowiskowych jest coraz częściej
stosowany dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki temu zwierzęta 
mogą od samego początku przyzwyczajać się do suchych, 
komfortowych oraz bezpiecznych wygrodzeń legowiskowych 
dostosowanych do ich rozmiaru. 
Prawidłowe, higieniczne otoczenie jest decydujące w 
rozwoju młodych zwierząt, a tym samym, dla optymalnego 
(produktywności) krowy mlecznej. Mając na uwadze ten fakt, 
firma Spinder zaprojektowała wygrodzenie legowiskowe model 
„Profit” dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Dzięki 
temu zwierzęta już w bardzo wczesnym stadium życia mogą 
przystosowywać się do komfortu i wygody, które zapewnia to 
wygrodzenie. Wygrodzenie legowiskowe „Profit” dla młodych 
jałówek oraz cieląt wykonane jest z rury 1½” zapewniając 
jednakowe zalety jak wygrodzenie dla krów mlecznych oraz 
jałówek. 
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