
PODŁOGA RUSZTOWA 

DLA BYDŁA (RF)

Telefon +48 68 360 61 99

thye@thye-lokenberg.pl

dzięki wysokiemu udziałowi szczelin zalecane do obór 

wolnostanowiskowych

ciężar zwierzęcia do 850 kg lub w wariancie przystosowania 

do ruchu do 4 t nacisku na oś

wysokie bezpieczeństwo bydła dzięki szorstkiej powierzchni

szerokość podpory 12 cm

klasa obciążenia A2/A3

szlifowane krawędzie szczelin w standardzie

beton klasy produkcyjnej C 40/50

wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737

szerokość beleczki: 12,2 cm

szerokość szczeliny: 
3,5 cm lub 3,9 cm

szerokość rusztu: 110 cm

wysokość: 16 cm 



Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione 

informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH

Erlenweg 4  

D-49434 Neuenkirchen-Vörden                               

Phone +49 5493 - 99219-0                                                                                                         

Fax  +49 5493 - 99219-20                                            

info@thye-lokenberg.de

Podłoga rusztowa dla bydła RF przez wysoki 

 udział szczelin jest przeznaczona głównie do obór 

 wolnostanowiskowych. Ze względu na szerokość 

 szczelin 3,5 cm lub 3,9 szczelin zalecana dla bydła 

 dorosłego. Podłogę rusztową dla bydła RF można z 

 powodzeniem łączyć z innymi rodzajami rusztów dla 

bydła.  Optymalny stosunek powierzchni stąpania i 

szerokości szczeliny oraz jej kształt gwarantuje wysoki 

stopień czystości.

Wysokie bezpieczeństwo bydła dzięki powierzchni 

 przyjaznej dla zwierząt. Szerokość szczelin 3,5 cm lub 

3,9 cm umożliwia pokrycie ich gumowymi matami. 

Duża powierzchnia pojedynczego elementu pozwalają 

skrócić czas ich układania, co obniża koszty budowy.
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WYMIARY:

Inne wymiary na zamówienie. 

Podłoga rusztowa dla bydła może być również wykonana jako podłoga 

rusztowa renowacyjna o wysokości 13 cm i skróconej długości 2 cm.

Długość 
w m

Szerokość
szczeliny

3,5/3,9 cm

Waga 
kg/szt.

Waga 
kg/m²

Liczba 
elem.

poprzecznych

2,00 539 245 3

2,10 566 245 3

2,20 593 245 3

2,30 620 245 3

2,40 647 245 3

2,50 674 245 3

2,75 741 245 4

3,00 809 245 4

3,25 876 245 4

3,50 943 245 4

3,75 1,010 245 5

4,00 1,078 245 5

3,5 cm lub 3,9 cm12,2 cm

16 cm

110 cm


