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Grătar podea pt. porci 
DIN EN 12737

Elementele de grătar podea cu deschideri de 17 mm sunt 

corespunzătoare atât pentru îngrăşătorii, cât şi pentru boxuri 

colective de scroafe. Suprafaţa uşor texturată, antiderapantă 

are menirea de a preveni leziunile, nu provoacă stres. Laturile 

debavurate asigură protecţie pentru efectivului de scroafe de 

valoare mare.

Este cel mai popular model, pe care îl recomandăm pentru 

acoperirea zonei pt. activităţi şi de defecare a animalelor. 

Datorit formei crestate şi suprafeţei netede interioare este 

auto-curăţibil  care are un impact pozitiv asupra climatului 

grajdului.

Mărime grilă 17 mm

Suprafaţa de circulaţie 83 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

Nr. articol Lungime Inălţime Greutate

06-012-40070 70 cm 7 cm 41,00 kg

06-012-40080 80 cm 7 cm 46,25 kg

06-012-40090 90 cm 7 cm 52,00 kg

06-012-40100 100 cm 7 cm 57,00 kg

06-012-40110 110 cm 7 cm 62,10 kg

06-012-40120 120 cm 7 cm 69,00 kg

06-012-40130 130 cm 7 cm 74,00 kg

06-012-40140 140 cm 7 cm  80,00 kg

06-012-40150 150 cm 7 cm 84,50 kg

06-012-40160 160 cm 8 cm 90,00 kg

06-012-40170 170 cm 8 cm 95,00 kg

06-012-40180 180 cm 8 cm 100,25 kg

06-012-40190 190 cm 8 cm 105,50 kg

06-012-40200 200 cm 8 cm 112,00 kg

06-012-40210 210 cm 8 cm 117,00 kg

06-012-40220 220 cm 8 cm 122,00 kg

06-012-40230 230 cm 8 cm 128,00 kg

06-012-40240 240 cm 8 cm 134,00 kg

06-012-40250 250 cm 8 cm 139,00 kg

  Grătar podea FS pt. porci de îngrăşat/scroafe  
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Secţiune închisă la capăt 50 cm

Mărime grilă 17 mm

Suprafaţa de circulaţie 83 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

Secţiune închisă la capăt 100 cm

Mărime grilă 17 mm

Suprafaţa de circulaţie 83 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

  Grătar podea pt. porci de îngrăşat/scroafe FS-EC50   
  cu secţiune de 50 cm închisă la capăt  

  Grătar podea pt. porci de îngrăşat/scroafe FS-EC100   
  cu secţiune de 100 cm închisă la capăt  

In cazul în care în îngrăşătorie sau în crescătoria de scrofiţe se instalează ventilaţie de coridor, podeaua culoarului 

necesită să fie de execuţie închisă. Suprafeţele gratiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer 

nu va pătrunde în lagună. 

Grătarul de podea cu secţiune de 100 cm închisă la capăt a fost dezvoltat la ventilaţia de coridoare şi alimentarea 

de porumb dintr-o parte. Potrivirea gratiilor fără goluri împiedică pătrunderea aerului în lagună. 

Nr. articol Lungime Greutate

54358 160 cm   91,79 kg

54359 170 cm   97,01 kg

54360 180 cm 103,50 kg

54361 190 cm 102,23 kg

54362 200 cm 113,52 kg

54363 210 cm 118,73 kg

54364 220 cm 123,95 kg

54365 230 cm 129,25 kg

54366 240 cm 135,23 kg

54367 250 cm 140,45 kg

Nr. articol Lungime Greutate 

54368 160 cm   93,79 kg

54369 170 cm   99,02 kg

54370 180 cm 104,23 kg

54371 190 cm 109,45 kg

54372 200 cm 115,51 kg

54373 210 cm 120,73 kg

54374 220 cm 125,95 kg

54375 230 cm 131,17 kg

54376 240 cm 137,23 kg

54377 250 cm 142,45 kg
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Mărime grilă 17 mm

Suprafaţa de circulaţie 83/183 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

Mărime grilă 17 mm

Suprafaţa de circulaţie 83 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime evacuator 117 mm

Lungime  evacuator 300 mm

Lăţime grilă 400 mm

Lungime grilă 700-2500 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

  Grătar podea pt. porci de îngrăşat/scroafe   
  FS RLX parţial închis  

  Podea grătar S-EX pt. scroafă   
  cu evacuator de băligar  

Recomandat pentru acoperirea spaţiilor de odihnă la efectivul de animale ţinute colectiv.  

Raportul de goluri şi suprafaţă plină satisface cerinţele de bunăstare a animalelor, valabile pentru scrofiţe şi scroafe.

Deoarece în grajdurile colective de scroafe numărul de spaţiul disponibil pe animal este mare,  călcarea 

băligarului nu este atât de intensiv ca şi în cazul îngrăşătoriilor. Indepărtarea băligarului cu economie 

de apă se realizează cu ajutorul deschiderii pentru golire a băligarului dotat cu capac dezoxidant. 

Punctele de golire se vor instala la distanţe de 30m2Nr. articol Lungime Greutate

54260 160 cm   91,71 kg

54261 170 cm   97,08 kg

52920 180 cm 102,37 kg

52921 190 cm 107,75 kg

54262 200 cm 113,70 kg

54263 210 cm 118,97 kg

54264 220 cm 124,29 kg

54265 230 cm 129,59 kg

54266 240 cm 135,89 kg

54267 250 cm 141,27 kg

Nr.a rticol Lungime Greutate

52263 160 cm   85,85 kg

54268 170 cm   91,07 kg

54269 180 cm   96,29 kg

54270 190 cm 101,51 kg

54271 200 cm 107,56 kg

54272 210 cm 112,79 kg

54273 220 cm 118,00 kg

54274 230 cm 123,22 kg

54275 240 cm 129,28 kg

54276 250 cm 134,50 kg

52267 dop de 33x10,6 cm în evacuatorul de băligar 
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Nr. articol Lungime Lăţime Greutate

54277 100 cm 65 cm 94,25 kg

54278 110 cm 65 cm 104,00 kg

54279 120 cm 65 cm 113,50 kg

Mărime grilă 20 mm

Suprafaţa de circulaţie 80 mm

Lăţime evacuator 100 mm

Lăţime grilă 650 mm

Distanţă evacuator 800 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

  Grătar podea pt. scroafe S-ID   
  în boxe individuale  

Modelul ID serveşte în mod special igiena, prevenind infecţiile. Marea majoritate a băligarului scroafelor cade în golurile de 100 mm. 

Rămăşiţele de băligar se vor trage în goluri cu ajutorul unei raclete.

Distribuţia transversală de goluri de 20 mm facilitează căţărarea scroafelor şi evacuarea umidităţii în condiţii de siguranţă.

  Podele coridoare FL şi FL-O cu   
  închidere fără intreruperi  

Plăcile de podea fără rosturi au fost dezvoltate pentru acoperirea coridoarelor centrale ale clădirilor în bloc. Cu ajutorului 

produsului se reduc substanţial cheltuielile cu betonarea.

Dopurile de băligar de sub coridorul central se pot scoate prin deschiderile închizibile montate în modelul FL-O. 

Lăţime placă 400 mm

Inălţime placă 80 mm

Capacitate portantă animal de 250 kg

placă podea FL  

Nr. articol Lungime Greutate

54312 160 cm   94,84 kg

54313 170 cm 100,44 kg

53162 180 cm 106,04 kg

54314 190 cm 111,63 kg

54315 200 cm 117,91 kg

54316 210 cm 123,47 kg

54317 220 cm 129,09 kg

54318 230 cm 134,69 kg

54319 240 cm 140,97 kg

54320 250 cm 146,56 kg

placă de podea FL-O cu deschidere de d=125 mm 

Nr. articol Lungime Greutate

54424 160 cm   95,39 kg

54425 170 cm 102,24 kg

54426 180 cm 109,10 kg

54427 190 cm 112,94 kg

54428 200 cm 119,13 kg

54429 210 cm 124,69 kg

54430 220 cm 130,32 kg

54431 230 cm 135,92 kg

54432 240 cm 143,90 kg

54433 250 cm 148,24 kg
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  Grătar podea pentru purcei PL  

Mărime grilă 12 mm

Suprafaţa de circulaţie 53,5 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 45 kg

Tocirea corespunzătoare a copitei, mişcarea fără accidente 

al animalului pe grătarul de podea este favorizat de podeaua 

combinată din crescătoriile de purcei, unde podeaua cu grătar 

este comletată cu grătar de podea din beton.    

Grătar podea pentru purcei
DIN EN 12737

Nr. articol Lungime Greutate

54472 80 cm   40,86 kg

54473 90 cm   45,15 kg

54474 100 cm   49,43 kg

54475 110 cm   53,72 kg

54476 120 cm   58,89 kg

54477 130 cm   63,18 kg

54478 140 cm   67,46 kg

54479 150 cm   71,75 kg

54480 160 cm   78,17 kg

54481 170 cm   82,55 kg

54482 180 cm   86,95 kg

54483 190 cm   91,33 kg

54484 200 cm   96,61 kg

54485 210 cm 100,96 kg

54486 220 cm 105,38 kg

54487 230 cm 109,78 kg

54488 240 cm 115,05 kg

54489 250 cm 119,44 kg
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Secţiune închisă la capăt 80 cm

Mărime grilă 12 mm

Suprafaţa de circulaţie 53,5 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 45 kg

  Grătar podea pentru purcei PL-EC80 cu   
  secţiune de 80 cm închisă la capăt  

Grătarul de podea cu secţiune de 80 închisă la capăt a fost dezvoltată la alimentarea asimetrică de porumb şi ventilaţia de 

coridoare. Suprafeţele gratiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer nu va pătrunde în lagună. 

Secţiune închisă la capăt 40 cm

Mărime grilă 12 mm

Suprafaţa de circulaţie 53,5 mm

Legătură traversală 70 mm

Lăţime grilă 400 mm

Inălţime grilă 80 mm

Capacitate portantă animal de 45 kg

  Grătar podea pentru purcei PL-EC40 cu   
  secţiune de 40 cm închisă la capăt  

Dacă în crescătoria de purcei se instalează ventilaţie de coridor, podeaua culoarului necesită să fie de execuţie închisă. 

Suprafeţele gratiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer nu va pătrunde în lagună. 

Nr. articol Lungime Greutate

54452 160 cm   79,33 kg

54453 170 cm   83,72 kg

54454 180 cm   88,11 kg

54455 190 cm   92,61 kg

54456 200 cm   97,78 kg

54457 210 cm 102,16 kg

54458 220 cm 106,55 kg

54459 230 cm 111,05 kg

54460 240 cm 116,21 kg

54461 250 cm 120,60 kg

Nr. articol Lungime Greutate

54462 160 cm 80,73 kg

54463 170 cm 85,12 kg

54464 180 cm 89,51 kg

54465 190 cm 93,89 kg

54466 200 cm 99,16 kg

54467 210 cm 103,55 kg

54468 220 cm 107,94 kg

54469 230 cm 112,33 kg

54470 240 cm 117,61 kg

54471 250 cm 121,99 kg
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  Scurgere dejecţii pentru   
  grătar de podea  

  Placaj Crete TF pentru protecţia  
  împotriva coroziunii  

  Bandă de cauciuc de aşternere   
  sub podea de beton  

Scurgerea pt. dejecţii fabricat din plastic, cu suprafaţă antidepa-
rantă protejează grătarul de podea de beton de la efectele corozive 
ale furajelor scurse din alimentator. Produsul reduce semnificativ 
şi risipa de furaje. Elementule ste prins la podea cu elemente de 
legătură inoxidabile.

Nr. articol Mărime

54512 122 x 122 x 0,8 cm

54513 164 x 122 x 1 cm

Răşina poliuretanică de trei componente rezistă la acizi organici, 
anorganici și baze. Recomandăm să îl folosiţi pe lângă suprafaţa 
podelei şi în goluri.

Nr. articol 55597

Culoare gri

Ambalaj 5 kg

Utilizare 400g/m2

Aplicare între 5C şi 20C 

Circulabil după 24 de ore 

Legătura completă 3 zile

Din cauza neuniformităţii substructurii gratia de podea poate balan-
sa, care produce stres. Banda de cauciuc de aşternere atenuează 
diferenţele de mărimi, încetează bătăile, senzaţia de nesiguranţă.

Nr. articol Lăţime

55594 80 mm

55595 150 mm

Culoare neagră

Lungime 20m

Lăţime simplă 80 mm

Lăţime dublă 150 mm

Grăsime 3 mm

  Baiandrug 12/18 pentru   
  podea porci  

Reduce semnificativ cheltuielile de betonare cu folosirea baiandrugului, care se pot instala în 

construcţiile de lagune pt. orice grup de vârstă.

Lăţime sus 120 mm

Lăţime jos 110 mm

Inălţime 180 mm

Reazem 150 mm

Nr. articol Lungime Greutate

54321 100 cm 50,58 kg

54322 110 cm 55,23 kg

54323 120 cm 59,89 kg

54324 130 cm 64,55 kg

54325 140 cm 69,21 kg

54326 150 cm 73,86 kg

54327 160 cm 78,52 kg

54328 170 cm 83,18 kg

54329 180 cm 87,84 kg

54330 190 cm 92,49 kg

54331 200 cm 97,15 kg

54332 210 cm 101,81 kg

54333 220 cm 106,47 kg

54334 230 cm 111,12 kg

54335 240 cm 115,78 kg

54336 250 cm 120,44 kg
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  Podea din grătare pt. mulgătoare şi   
  vite de îngrăşat CW şi CW-P  

Din cauza suprafeţei antiderapante şi capacităţii ridicate de eva-
cuare a băligarului este un model popular în crescătoriile de vite.

Seria P este proiectată pentru o sarcină pe ax pe osie de 5 t. A 
fost proiectat pentru partneneri, unde îndepărtarea băligarului, in-
troducerea paielui în boxuri are loc cu tractor, şi pentru scoaterea 
animalelor bolnave se foloseşte autovehicul.

Podea din grătare CW pentru mulgătoare şi vite de îngrăşat  

Nr. articol Lungime Greutate

06-022-55200 200 cm 314,50 kg

06-022-55210 210 cm 329,00 kg

06-022-55220 220 cm 343,50 kg

06-022-55230 230 cm 358,00 kg

06-022-55240 240 cm 372,50 kg

06-022-55250 250 cm 392,00 kg

06-022-55260 260 cm 406,50 kg

06-022-55270 270 cm 420,90 kg

06-022-55280 280 cm 435,30 kg

06-022-55290 290 cm 450,00 kg

06-022-55300 300 cm 464,25 kg

06-022-55310 310 cm 484,00 kg

06-022-55320 320 cm 498,50 kg

05-022-55330 330 cm 513,00 kg

06-022-55340 340 cm 527,25 kg

06-022-55350 350 cm 542,00 kg

Podea din grătare CW-P pentru mulgătoare şi vite de îngrăşat  

Nr. articol Lungime Greutate

54342 200 cm 324,50 kg

54343 210 cm 340,00 kg

54344 220 cm 354,50 kg

54345 230 cm 369,00 kg

54346 240 cm 384,00 kg

54347 250 cm 405,00 kg

54348 260 cm 419,50 kg

54349 270 cm 434,00 kg

54350 280 cm 449,00 kg

54351 290 cm 464,25 kg

54352 300 cm 479,00 kg

54353 310 cm 504,50 kg

54354 320 cm 519,50 kg

54355 330 cm 534,50 kg

54356 340 cm 549,20 kg

54357 350 cm 564,00 kg

Grătar podea pentru vite
DIN EN 12737

Mărime grilă 35 mm

Suprafaţa de circulaţie 102,5 mm

Legătură traversală 100 mm

Lăţime grilă 550 mm

Lungime grilă 2000-3500 mm

Inălţime grilă 160 mm

Capacitate portantă (CW/CW-P) Vită de 850 kg / sarcină de osie de 5 t 
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Calitate garantată 
de la producţie până la instalare 

  Producţie  
Fabrica de grătare de podea s-a bazat pe o experienţă de 30 d eani în producţia de 
elemente de beton de transport. Din anul 2012 fabricăm cu două linii de producţie 
250 elemente de grătar pe tură. Calitatea constantă unică în producţia internă 
este asigurată cu 

•	 materii prime clasificate

•	 sistem de amestecare pe calculator

•	 linii de fabricaţie, şabloane nemţeşti

•	 masă oscilantă de frecvenţă înaltă

•	 tăvi de uscare fără distorsiuni .

Antrepriza de familie cu colegi preţuiţi ne dă impulsul să ne gândim zi de zi la 
prefecţionarea proceselor de fabricaţie. 
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  Control de calitate  
Grătarul de podea astăzi este deja nu numai un produs din beton. Răspunzând cerinţelor 
speciale de piaţă la fiecare produs controlăm mărimea găurilor şi efectuăm frecvent probe de rupere 
de laborator.

Stallprofi asigură pentru fiecare grătar de podea un număr de lot pentru identificarea problemelor de 
producţie în cazul reclamaţiilor, cu care se poate perfecţiona mai departe producţia.

  Instalare  
Vă stăm la dispoziţie pentru a ajuta instalarea corectă şi 
fără deteriorare a grătarului. Căruciorul nostru de dezvoltare 
proprie ajută în manipularea şi instalarea simplă şi perfectă  
a produsului. Comandaţi instalarea profesională la noi sau la 
dealerul nostru!

  Ambalare, transport  
Grătarele pot fi ușor deteriorate în timpul încărcării și transportului . Pentru a asigura că veţi obţine un produs perfect, 
o atenţie deosebită a fost acordată ambalării și descărcării. Protectorul de margine împiedică stribitura produsului, iar 
informaţiile de descărcare oferă ajutor pentru operator în manipularea şi depozitarea produsului.
 

kg/m2
140

www.stallprofi.hu

Support

info@stallprofi.hu
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