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KOJCE GRUPOWE
PRZEGRODY ŻYWIENIOWE



Każdy budynek dla trzody chlewnej podzielony jest na kojce. Są to w większości kojce grupowe, głównie dla prosiąt, 
warchlaków, oraz tuczników. Zazwyczaj program produkcji zakłada wielkość i ilość grup, które jako elementy stałe 
decydują o podziale pomieszczeń inwentarskich na kojce. Podział ten uzależniony jest od grupy wiekowej świń. Dla 
każdej z nich używane są różne przegrody, tak pod względem rodzaju materiału, jak i wysokości. Rozpatrując 
przeznaczenie i przydatność przegród, bierzemy pod uwagę ich funkcjonalność, obejmującą przede wszystkim 
ochronę przed przeciągami, możliwość demontażu, łatwość czyszczenia i dezynfekcji, trwałość itp., a także koszt 
wykonania. Przegrody kojców mogą być pełne, ażurowe lub po części lite i ażurowe.

Kojce dla prosiąt - Prosiaki są odstawione od loch po około czterech tygodniach (waha się od 3 do 6 tygodni). Zaraz 
po tym jak trzymane są w małych grupach. Następnie prosiaki przebywają w grupach od 8 do 12 sztuk w osobnych 
kojcach do osiągnięcia 30 kg wagi. Kojce dla prosiaków na ogół mają podłogę całkowicie lub częściowo rusztową. 
Przegrody kojców są pełne, wykonane z profili deskowych. 

Kojce dla Warchlaków i Tuczników 
       Pomieszczenia dla warchlaków i tuczników można porównać z boksami dla prosiaków z wyjątkiem przegród. 
Przegrody w tych kojcach są ażurowe, wykonane są najczęściej z elementów metalowych. Wielkość prześwitu w 
przegrodach ażurowych między kojcowych wynosi 7 cm.
 
      Warchlakarnia  jest  pomieszczeniem, do którego trafiają prosięta odsadzone o wadze około 9 kg. 
Grupowane one są w kojce mieszczące 30-40 sztuk W warchlakarni zwierzęta przebywają do wagi 25-30 kg.
 
        Tuczarnia - Pomieszczenie, do którego trafiają warchlaki w wadze około 30 kg. Przebywają one w kojcach 
grupowych po 30-40 sztuk. Tuczniki po osiągnięciu wagi 95-100 kg kierowane są na ubój do określonych 
zakładów mięsnych prowadzących skup.
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Całość wzmocnić montując górne rury wsporne do słupków kojca. Do montażu 
stosować jarzmo montażowe C 33. Rury będą biegły nad profilem deskowym.

3. 

ELEMENTY KOJCA GRUPOWEGO (AŻUROWEGO) :

Przegroda kojca grupowego

KOJCE GRUPOWE AŻUROWE

  

Dane techniczne:
- wysokość przegrody: 1000 mm;
- długość: 2000 - 4000 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszowo lub ocynkowane ogniowo.

Słupek kojca grupowego

Dane techniczne:
- wysokość słupka: 1300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: 
  malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

* słupki montażowe maja różne ilości 
  wypustek łączeniowych, zależne jest
  to ilości i  układu kojców w 
  sektorze hodowlanym
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    Rozstawić i przymocować słupki do rusztu za pomocą kołków   rozporowych i stopek:

         a) Słupek naroży przeznaczony do montażu ścian kojca z profili deskowych
         b) Słupek drzwiowy L/P przeznaczony do montażu drzwi kojca z 
         profili  deskowych; ( wersja lewa i prawa.)
         c) Słupek czołowy przeznaczony do montażu drzwi z profili deskowych;
         d) Stabilizator przeznaczony do stabilizacji ściany kojca z profili deskowych;
 

           *Stopka słupka przeznaczona do montażu słupków

1.

2. 

Elementy kojca grupowego z 
przegrodami pełnymi :
(dla prosiąt, warchlaków)

- profile deskowe;
- słupki montażowe kojca;
- rury wsporne.

Elementy 
montażowe:

- jarzmo C33;
- kołki rozporowe;
- stopki słupka.

ETAPY MONTAŻU

Przymocować profile deskowe do słupków  tworząc ściany kojca   porodowego.

*(Do wygrodzeń można użyć desek, płyt ze sklejki wodoodpornej, czy płyt z tworzywa. 
Zaletą takiego rozwiązania jest dogodność montażu i demontażu oraz możliwość 
dowolnego łączenia lub dzielenia sąsiadujących dwóch lub więcej kojców, 
usytuowanych w jednym rzędzie w zależności od potrzeb, tj. od liczebności
 grup technologicznych) 
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Elementy montażowe :
- kołki rozporowe
- przetyczka lub śruba  M10 
  (służące do łączenia przegród kojca ze słupkami )

ETAPY MONTAŻU

1. 

W zależności od wymiarów przegród  oraz układu sektora hodowlanego rozstawić słupki  i 
przymocować przy pomocy kołków rozporowych do podłoża.

2. 

Następnie stosując przetyczki (lub śruby) montować przegrody do słupków tworząc ściany kojców 
grupowych. W narożniku jednej ze ścian znajdują się drzwiczki kojca grupowego.
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Dane techniczne:
- wysokość max. kojca: 1150 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

                                   

KOJEC GRUPOWY

PLANOWANIE SEKTORÓW KOJCÓW GRUPOWYCH

     Grupy hodowlane w  których wykorzystywane są kojce grupowe to oprócz sekcji loch, sektor odchowu prosiąt, 
Warchlakarnia oraz Tuczarnia. Kojce najczęściej są rozmieszczone  z przejściem z jednej strony, albo z 
przejściem pośrodku między dwoma rzędami kojców. Nie ma jednak gotowych rozmieszczeń kojców grupowych 
w poszczególnych sekcjach technologicznych. Kompleksowe rozwiązania wynikają zazwyczaj z potrzeb 
indywidualnych hodowcy oraz warunków budowlanych obiektu inwentarskiego.

*Sektor kojców grupowych, ażurowych- układ wielorzędowy 
(dwa zewnętrzne rzędy pojedyncze oraz bliźniaczy rząd środkowy).

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska  45
tel. (29) 645 74 00 fax (29) 645 74 00
POLAND
 

www.rolstal.com

e-mail: trzoda@rolstal.pl



 

PRZEGRODY ŻYWIENIOWE

     Przegrody żywieniowe mają zastosowanie w kojcach grupowych. Głównym celem stosowania przegród
żywieniowych jest izolacja zwierząt w trakcji pobierania paszy , Eliminuje to rywalizację zwierząt między sobą 
co  ma znaczący wpływ na ich prawidłowy rozwój.
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PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30

Dane techniczne:
                                                                
- szerokość przegroda: 650 - 750 mm;                                        
- długość przegrody: 300 mm;     
- wysokość przegrody: 1150 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: 
  malowane proszkowo
  lub ocynkowane ogniowo.

PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40

Dane techniczne:

- szerokość przegroda: 650 - 750 mm;
- długość przegrody: 400 mm;
- wysokość przegrody: 1150 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: 
  malowane proszkowo 
  lub ocynkowane ogniowo.

PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60

Dane techniczne:
- szerokość przegroda: 650 - 750 mm;
- długość przegrody: 600 mm;
- wysokość przegrody: 1020 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: 
  malowane proszkowo
   lub ocynkowane ogniowo.

MONTAŻ

Elementy montażowe :
- kołek rozporowy;
- jarzmo C 33;
- frontowa rura wsporna 1 ”.
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         Przegrody żywieniowe podobnie jak 
      przegrody kojców indywidualnych 
      montuje się do posadzki wykonanej z 
      betonu klasy B-20 za pomocą kołków 
      rozporowych.

Łącząc kolejne przegrody w baterie 
kojców stosujemy 
frontowe rury wsporne. Mocując 
je jarzmem C 33 do przedniej blachy
 wsporczej przegrody. 
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