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CN AGRO A/S Først med det bedste… 

2020 

  Grisehytter 

 
CN AGRO har et godt udvalg af alle former for grisehytter. 

 Vi leverer vore kvalitetsprodukter til hele landet 

 

-  vi er altid villige til at give dig gratis råd og vejledning  

- så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning. 



CN AGRO A/S Først med det bedste… 

Hus– klar til indretning. 

Vore typer af grisehytter 

Her kan du få et overblik over, 

 de forskellige typer af grisehytter, vi forhandler,  

 

 Alle hytterne er bygget i galvaniseret stål  

og i stærke materialer, der holder til alt slags vejr 

Hytte -  Type S 169 

Velegnet til holddrift af søer og grise. 

Rummer op til 20-25 søer pr. hytte. 

Mål: 

Længde:  6,00 m 

Bredde:   5,25 m 

 

Højde side  :1,70 m 

Højde kip  :  2,10 m 

Ekstra tilbehør: 

Tagbøjler 

Hjulsæt 

Dobbeltdør 
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Velegnet til holddrift af søer og grise. 

Rummer op til 20-25 søer pr. hytte 

Materiale 

Hyttens jernkontruktion er udført i galvaniseret stål. 

Vandfaste filmbelagte 12 mm krydsfinerplader. 

 

Tagplader med anti-kondens belægning. 

Vindbrydende net i begge gavler. 

Forberedt til hjulsæt 

Ekstra tilbehør: 

Tagbøjler 

Hjulsæt 

Dobbeltdør 

S 169 Løsdrift søer. 

• Sunde dyr frem for alt 

• Stor tilvækst- gir gode tal på bundlinjen 

• Smitterisiko og medicin afskaffes 

• Rationel tilsyn, fodring og pasning 

• Flytbare 

• Nem og hurtig rengøring 
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Her med monteret hjulsæt og træk. 

Her ses grisehytte med 0,20 m galvaniseret kant 

forneden hele vejen rundt. Dette både forstærker 

hytten og gør den 20 cm højere. 

Type S 169 
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S 169 - Bred gavlåbning med hængslede døre, som 

mindsker indgangen og forhindrer rund-træk i huset 

Et hjulsæt består af: 

Træk og 2 hjul med spindler. 

Monteret uden brug af værktøj. 

Begge dele afmonteres hurtigt. 

 

Kontakt os for priser! 

Vi producerer 

 hvad du skal bruge. 
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Ekstra tilbehør: 

Tagbøjler 

Hjulsæt 

Dobbeltdør 

 

Hytte – Type S 160 
Denne type er velegnet til smågrise. 

Materiale: 

Hyttens jernkonstruktion er udført i galvaniseret stål. 

Vandfaste filmbelagte 12 mm krydsfinerplader. 

Tagplader med anti-kondens belægning. 

Vindbrydende net i baggavl. 

Forberedt til hjulsæt 

. 
Mål: 

Længde: 

3,50 m  - 4,50 m 

 

Bredde:- 3,00 m 

 

Højde side: 1,60 m 

Højde kip:   2,45 m 

Ekstra 

tilbehør: 

Tagbøjler 

Hjulsæt 

Dobbeltdør 
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• Sunde dyr frem for alt 

• Stor tilvækst- gir gode tal på bundlinjen 

• Smitterisiko og medicin afskaffes 

• Rationel tilsyn, fodring og pasning 

• Flytbare 

• Nem og hurtig rengøring 

Vi producerer hvad du skal bruge. 

Sohytte - Type s 168 
Velegnet til hold af smågrise, eller til 1-2 søer. 

(kan også anvendes til øvrige smådyr 

Mål: 

 

Bredde: 1,85 m 

Længde: 2,40 m 

Højde side: 1,10 m 

Højde kip:   1,40 m 

Indgangs bredde: 

0,80 x 1,40 m 

I den den øverste del af baggavlen (trekanten – 25 cm 

høj), leveres hytten med åbning, vindnet eller plexiglas. 

 Dette giver et godt lysindfald i hytten. 

 
OBS: Flytbart vha. løfteringe i tagkonstruktionen. 

Det praktiske/tekniske 

omkring hytterne. 
 

Varenr. S 168  -  kan flyttes ved 

hjælp af 2 små øjer, der er 

monteret i hver sin ende af taget. 

Varenr. S 169 - flyttes ved hjælp af 

hjulsæt eller løftebøjle. 

Løftebøjle for en hytte 

 på 3,00 / 4,50 m. 

 

. 

 
Løftebøjle bestilles 

 ved køb. 

 Her sidder de 2 øjer. 

Løftebøjle. 
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Vi har de sidste 2 år lagt os i selen for at nytænke huse til 

søer med smågrise. 

Udgangspunktet var helt klart, at finde bedre arbejdsgange 

ved pasning af frilandssøer og samtidig give dyrene, langt 

bedre forhold med tørre områder og frostfrit drikkevand. 

Farestald på friland – Nyhed. 

                                           

Indgang til farestald Bagindgang til fodergang  

 i farestald 

So og smågrise indvendigt 

 ved indgang 
Hule for smågrise Hulen opvarmes 

Indvendigt ved indgangen 
So hule ved indgang So hule (1) 

So trug Vandkop i hjørnet 

Vi producerer 

 hvad du skal bruge. 

Udsigt over 9 farestalde 


