varkensspeelgoed assortiment
Schuurborstel

Zware industriële borstel met kunststof rug en nylon haren
Horizontale- en verticale montage
Eenvoudige bevestiging
Eenvoudig te reinigen
Funbox:

Porky's Funbox is een strobox (hooiruif) voor varkens en dient als afleidingsmateriaal en
ruwvoer toediening.
Robuust en duurzaam
Voor varkens van 15 tot 130 kilo
Handig in kleine ruimtes
Geschikt voor meerdere typen stro
RVS
Ophangketting in hoogte instelbaar
Porky’s Funbox wordt geleverd inclusief montagebeugel, ophangketting, schroeven en
moeren.
Strokoker:

In een stro-koker zit geperst zaagsel/stro, hier kunnen ze lekker met hun neus aan wroeten
en het zorgt voor een lekker strobed.
Deze degelijke robuuste RVS stro koker is hiervoor zeer geschikt.(strotablet apart te krijgen)

Bite Rite blauw:

Helpt staartbijten en ander agressief gedrag voorkomen in zowel batterijen als
mestvarkensstallen. Varkens verkiezen het "kauwspeelgoed" boven de staart van de andere
dieren. Ook werkzaam op lange termijn. Geleverd met ophangsysteem. 4 kauwsticks
(vervangbaar) en ophangketting. Voor mestvarkens vanaf 30kg
=> ook verkrijgbaar: bite rite rood voor biggen tot 30 kg:
Bijtring met ketting:

Schijfvormig speelgoed. wordt door middel van een ketting opgehangen. Aantrekkelijk door
de rode kleur en de speciale vorm. De ketting meet 75cm.
Bijtcylinder:

Afleidingsmateriaal voor zeugen, kan zowel aan een ketting als op een staaf bevestigd
worden.
Aantrekkelijk door de kleur en de speciale vorm.
Er is een ketting (75cm) afzonderlijk te verkrijgen.
De bijtcylinder bestaat uit een dikwandige kunststofmaterie die uit 2 helften bestaat.

Doormiddel van 4 inox bouten kan men dit op een eenvoudige manier bevestigen op een
buis van de varkensren. Zodoende kan dit zowel ronddraaien als opschuiven op de buis.
Lengte 20cm diameter
binnenkant cylinder 4 cm
=> ook te verkrijgen met ketting

Voederkorf:

Voederkorf: van verzinkt ijzer, met houder, hoogte 50 cm, diameter: boven 38cm, onder 14
cm
Knabbelhuis voor varkens:

Porky’s knabbelbuis van Meier Brakenberg is een robuuste houder van organisch
afleidingsmateriaal zoals onbehandelde houten palen; het speelgoed zorgt voor afleiding en
verhindert daardoor gedrag- en agressie problemen zoals staartbijten en oorbijten.
In hoogte verstelbaar
Robuust
Onderhoudsvrij
Binnendiameter: 75 mm
Voor biggen, vleesvarkens en zeugen
100% aluminium
Exclusief bevestigingsmateriaal
De buis is voorzien van een lip aan de onderzijde; de lip houdt het materiaal in de koker en
zorgt ervoor dat de varkens rustig en naar behoefte aan het materiaal kunnen kauwen.

Doordat de varkens moeite moeten doen om het materiaal te kunnen eten is het een ideale
oplossing als afleiding en speelmateriaal.

Natuurlijk hebben we ook de soorten speelballen/anti stress ballen

