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wykorzystuje optymalny rozmiar kojca, który:

- zwiększa masę w chwili 
odstawiania od maciory
- osiąga niższe wartości  
wskaźników umieralności
Zapewnia WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO -  

POD  KAŻDYM WZGLĘDEM
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Od 50 lat znamy optymalny rozmiar kojca, który 
pozwala na redukcję śmiertelności zwierząt. 
Zachęcamy do wprowadzenia zmian, które pozwolą 
zwiększyć bezpieczeństwo Państwa zwierząt.

Większe bezpieczeństwo - 
pod każdym względem

360º Freedom Farrower™ jest idealnym 
rozwiązaniem dla hodowców trzody chlewnej, 
którzy dbają o dobro zwierząt.
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360º Freedom Farrower™ jest 
idealnym rozwiązaniem dla 
hodowców trzody chlewnej, 
którzy dbają o dobro zwierząt.
PRODUKT ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY 
W WIELKIEJ BRYTANII
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Każda jednostka 360° Freedom Farrower™ 
składa się z następujących elementów:
•	 Słupki kojca i stalowa rama do pracy przy dużych 

obciążeniach
•	 Przednia i tylna brama
•	 Dwie regulowane stalowe bramy boczne 

z okuciami
•	 Gwarancja na okres 12 miesięcy
•	 Produkt dostępny jako płaska paczka lub w formie 

w pełni zainstalowanej (do aranżacji przez jednego 
z naszych autoryzowanych dystrybutorów)

Istnieje również możliwość 
zakupu poniższego dodatkowego 
wyposażenia u naszych 
autoryzowanych dystrybutorów:

•	 Szeroka gama koryt i poideł
•	 Maty grzewcze
•	 Listy podłogowe
•	 Instalacje hydrauliczne
•	 Otoczenie z PVC

Dwa pojedyncze 
kojce

Odpowiednie dla 
przestrzeni dla prosiąt 
w układzie z przejściem 
przednim i tylnym.

Podwójny kojec 
typu „łeb w łeb”

Efektywna  
ekonomicznie opcja  
eliminująca przejście  
przednie i tym samym 
oszczędzająca przestrzeń.

360° Freedom Farrower™ jest dostępny jako kompletny kojec z wieloma opcjami 
układu. Dodatkowo za pośrednictwem naszych dystrybutorów dostępne są usługa 
instalacji i darmowa ocena miejsca przeznaczenia.

Unikalna konstrukcja kojca 360 Farrower daje lochom swobodę ruchu, 
zachowując jednocześnie powierzchnię tradycyjnego legowiska. Ruchome pręty 
przytrzymujące umożliwiają ścisłą izolację, gdy jest to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa pracowników.

Zalety kojca 360° Freedom Farrower™ to zazwyczaj dobra prezentacja wymion w okresie 
laktacji, wyższe dawki paszy dla loch, większa waga przy odstawianiu od maciory i niższa 
śmiertelność prosiąt w porównaniu ze standardowymi systemami oproszenia. Należy 
oczekiwać znacznej poprawy stanu loch podczas odstawiania prosiąt.

W połączeniu ze słomą 360° Freedom Farrower™ pozwala lochom w pełni 
wyrazić swoje naturalne instynkty lęgowe, jeszcze bardziej redukując poziom 
stresu, co prowadzi do mniejszej liczby martwych porodów, lepszego 
„uwalniania” mleka i mniejszej liczby interwencji.

Pionierski projekt 360° Freedom Farrower™ został dobrze przyjęty przez wiodące 
organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt i uzyskał aprobatę Compassion 
in World Farming (CIWF), gdy jest używany w połączeniu z minimalnym 
ograniczeniem przestrzeni i odpowiednimi materiałami do manipulacji.

Ciągły rozwój w gospodarstwie

Pojedynczy kojec

Odpowiednie dla 
rzędów klatek 
z przednim i tylnym 
przejściem do 
nieparzystego rzędu.

System poczwórny 
typu „łeb w łeb”

Efektywna 
ekonomicznie opcja 
eliminująca przejście 
przednie i tym samym 
oszczędzająca przestrzeń.

Jakie są korzyści?

Komfort i dobrostan

MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA MNIEJ NIŻ

10%
ŚMIERTELNÓŚCI

360 Farrower  został opracowany w 
naszych własnych gospodarstwach 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
na wyższe standardy w zakresie 
dobrostanu zwierząt. Obecnie, 
w szóstym roku pomyślnej 
eksploatacji, 360 Farrower został 
udoskonalony pod kątem łatwości 
obsługi i zwiększonej wydajności. 
360 Farrower jest jedynym 
swobodnym systemem chowu, 
który zapewnia dobrą wydajność 
komercyjną w obrębie tej samej 
powierzchni, co konwencjonalne 
legowisko.

Aktualne specyfikacje
•	 Dostępne	trzy	rozmiary:

2,4 x 1,6 metra;  
2,4 x 1,8 metra;  
2,4 x 2,1 metra

•	 Zbudowane	z	myślą	
o długotrwałej pracy – 
z ocynkowanej stali o dużej 
wytrzymałości

•	 Opcjonalne	zintegrowane	
oświetlenie LED opracowane 
specjalnie dla kojca 360 Farrower

360º Freedom Farrower™ spełnia 
kryteria nagrody CIWF Good 
Sow Award, pod warunkiem, 
że jest stosowany w pozycji 
otwartej, a locha ma dostęp 
do odpowiedniego materiału 
manipulacyjnego i ściółki 
przez cały okres prosienia 
i laktacji. W przypadku sprzętu 
wykorzystywanego ze słomą 
wymagany jest zintegrowany 
system płukania lub oczyszczania 
gnojowicy.

Wyższy poziom komfortu zwierząt może przynieść 
niezliczone korzyści zarówno trzodzie chlewnej, jak 
i Państwa przedsiębiorstwu, zmniejszając poziom 
stresu u zwierząt i poprawiając ich wydajność.

Mamy niezbite dowody na to, że lochy i prosięta  
są szczęśliwsze i bardziej zrelaksowane w kojcu 
360º Freedom Farrower™.

Zalety tego rozwiązania są 
widoczne już na pierwszy rzut oka:
•	 Taka	sama	powierzchnia	jak	w przypadku	

tradycyjnego kojca
•	 Śmiertelność	prosiąt	porównywalna	

z systemami standardowymi
•	 Wyższe	dawki	paszy	przyjmowane	przez	maciory
•	 Większe	masy	prosiąt	przy	odstawianiu	od	lochy
•	 Znaczna	poprawy	stanu	loch	podczas	

odstawiania prosiąt
•	 Możliwość	zamknięcia	w	celu	zwiększenia	

bezpieczeństwa podczas obsługi
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Większe 
bezpieczeństwo -  
pod każdym 
względem
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