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Lengte Breedte Dikte Draagkracht 
BDT 

Afwerking

200-210-220-230
240-250-260-270
280-290-300-310
320-330-340-350

118 14 5 ton aslast ruw of 
effen 

Massieve voedergangplaat met dikte 14 cm

Deze platen worden gebruikt voor het afdekken van mestputten, 
wateropslagputten en in kalverstallen. Er kan eventueel een 
naadloze en luchtdichte vloer verkregen worden door het 
aanbrengen van een dunne druklaag. 

Lengte Breedte Dikte Draagkracht 
BDT 

afwerking

200-210-220-230
240-250-260-270
280-290-300-310
320-340-350-360
370-380-390-400

100 20 10 - 15 ton aslast ruw of effen

Massieve voedergangplaat met dikte 20 cm 

Dit is een afgewerkt element die niet hoeft opgestort te worden wat een belangrijke tijdsbesparing oplevert, die 
samen met de rundveeroosters een kwalitatieve en hoogwaardige voedergangvloer vormt die snel en efficiënt 
gelegd kan worden. 
Als dichtlegplaat voor een berijdbare wateropslag wordt deze plaat ruw afgeleverd om na plaatsing nog van een 
waterdichte toplaag te voorzien. 
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Enkel ons hart is niet van beton !

 BETON DOBBELAERE TIELT

Lengte Breedte Dikte Draagkracht BDT Afwerking

200-210-220-230-240-
250-260-270-280-290-300-

310-320-330-340-350

120 16 10 - 15 - 20 ton 
aslast

met druklaag

T-voederplaat (op te storten) 

Deze elementen kunnen snel en eenvoudig geplaatst worden dankzij 
hun laag gewicht. Ze bestaan in drie mogelijke aslasten. 
Dikte/type opstortbeton: 6 cm voor 10 ton en 15 ton aslast, 
8 cm voor 20 ton aslast met een beton C30/37 (milieuklasse XA3). 
De bovenkant van deze elementen is bewerkt tijdens de productie om 
een betere betonhechting van de opstortbeton te realiseren. 
Bovenbewapening ∅6 (10-15 ton aslast) of ∅8 (20 ton aslast): 
1. voegwapening van 50cm breedte op verbinding langs de langszijde. 
2. steunwapening van 100 cm breedte op verbinding langs de 

dwarszijde indien meerdere rijen.
3. krimpwapenig bovenop de ribben met overlapping van 30cm 

ondersteund tot 30 mm betondekking.
De voedergangplaten vanaf 350 cm lengte worden tijdens het opstorten 
en het verharden ondersteund. 

Lengte Breedte Dikte voet

220-225-230-240-250
260-275-280-290-300

170 12 15 x 42

Eindligbokswand

Deze wanden staan aan de uiteinden van een rij  ligboksen en 
zijn voorzien van een voet die rechtstreeks op de putmuren 
staan en zich voor een deel onder de eerste afgewerkte 
ligboksplaat met mestgleuf bevinden.
Aan deze wanden worden groepindelingshekkens, water-
bakken en andere gemonteerd.

Op aanvraag: 
wanden op maat of uitsparingen volgens behoefte.


