
Voersysteem voor biggen, 
vleesvarkens en Wean-to-Finish-
varkens 

Blu'Hox® 30 Blu'Hox® 145 Blu'Hox® W2F (*) 

Aantal varkens per pan 

- in verhouding tot
voerplaatsen

max. 12 varkens per voerplaats 

- in verhouding tot
drinkplaatsen

max. 15 varkens per drinkplaats (**) 

- Roxell-advies, economisch
optimum 7 varkens per voerplaats 

Minimum startgewicht voor elk 
individueel varken (kg) 5 20 5 

Maximaal eindgewicht voor elk 
individueel varken (kg) 

30 145 145 

Aantal voerplaatsen 6 6 6 

Aantal drinknippels per pan 4 4 4 

Capaciteit drinknippel (l/min) 
(aanbevolen)  0,5–0,7 0,8–1,1 0,5–1,1 (***) 

Capaciteit trechter / met extensie (l) 
Gewicht (kg) (****) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Hoogte (bovenrand trechter) 
Blu'Hox® (m) 70/150 1,02/1,21 1,25/1,49 1,25/1,49 

Minimumhokbreedte: 

- Blu'Hox® in het midden (m) 2,1 4 4 

- Blu'Hox® in de afscheiding
(m)

1,05 2 2 

Montagetijd Blu'Hox® (min): 
1 ervaren persoon/Blu'Hox® (*****) 20 20 20 

Spoelen nee nee nee 

Verankeringspunten 4 4 4 

(*) Met regelbaar drinksysteem 
(**) Indien er meer dan 15 varkens per drinkplaats zijn, voorzie extra drinkers in het hok. 
(***) In combinatie met watercontroleset 04305358 
(****) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm3 
(*****) Niet inbegrepen: installatietijd in hokken en watervoorziening 



Voersysteem voor biggen en vleesvarkens Blu'Hox® 30+/45+ Blu'Hox® 120+/145+ 

Aantal varkens per pan 

- in verhouding tot voerplaatsen max. 12 varkens per voerplaats 

- in verhouding tot drinkplaatsen max. 15 varkens per drinkplaats (*) 

- Roxell-advies, economisch optimum 7 varkens per voerplaats 

Minimum startgewicht voor elk individueel varken 
(kg) 

5 20 

Maximaal eindgewicht voor elk individueel varken 
(kg) 

30/45 120/145 

Aantal voerplaatsen 10/10 10/8 

Aantal drinknippels per pan 6/6 6/8 

Aantal drinknippels per pan + DRY-WET 4 + 2 4 + 2 / - 

Capaciteit drinknippel (l/min) 
(aanbevolen)  0,5–0,7 0,8–1,1 

Capaciteit drinknippel (l/min) 
(aanbevolen) – DRY-WET 0,5–0,7 0,8–1,1 

Capaciteit trechter / met extensie (l) 
Gewicht (kg) (**) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Hoogte (bovenrand trechter) Blu'Hox® (m) 70/150 1,10/1,25 1,25/1,45 

Minimumhokbreedte: 

- Blu'Hox® in het midden (m) 2,1/2,5 4 

- Blu'Hox® in de afscheiding (m) 1,05/1,2 1,50/2 

Montagetijd Blu'Hox® (min): 
1 ervaren persoon/Blu’Hox® (***) 35 35 

Spoelen ja ja 

Verankeringspunten 3/4 3/4 

 (*) Indien er meer dan 15 varkens per drinkplaats zijn, voorzie extra drinkers in het hok. 
 (**) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm3 
(***) Niet inbegrepen: installatietijd in hokken en watervoorziening 


