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MOBILE Kalvehytter
Kalve express
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Stålbund med 

afløb, til fælles 

afløbsrør.

Perforeret glasplade.Er en 

særdeles behagelig og tør 

bund for dyrene og 

meget halmbesparende.

Fælles fløbsrør til 

tank eller anden

Beholder. 

Miljø-Bund:

Kalve-bokse kan leveres med miljø-bund. Det er stålbund der er forberedt til fælles 

afløbsrør. Ovenpå stålbunden monteres en perforeret plastplade som i tilgift er en 

særdeles behagelig bund for dyrene.

CN AGRO A/S

Først med det bedste i 30 år…

Boksmål: Dybde 1,65 m – Bredde: 1,20 m  - Højde: 1,35 m

Justerbar arbejdshøjde



.

CN AGRO A/S

Først med det bedste i 30 år…

KALVEHUSE – REDDER LIV OG ØGER TRIVSEL OG TILVÆKST

Resultatet ved brug af kalvehytter og huse giver for alle 
besætninger et mærkbart fald i de to mest almindelige 

kalvelidelser, lungebetændelse og diarre.

Efter ca. 14 dages ophold i mindre hytter, flyttes kalvene i hold til større 
gruppehytter, som regel med 8-10 dyr i hver gruppe.
For huse og hytter der fremstilles hos CN AGRO, er udformningen valgt med 
omhu. Husene er rummelige og med god luftcirkulation, uden at det på 
noget tidspunkt, bliver til træk i husene. Luftfornyelsen er stærk medvirkende 
til den gode sundhedstilstand.

En af CN AGROs kunder citerede:
Daglig at passe kalve med høj sundhedsstatus og et godt immunforsvar,

er en UDSIGT FORNØJELSE, som man hver dag kan glædes ved. 3
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Kalvehytte Type I - H160

CN AGRO A/S

Materiale:
Hyttens jernkonstruktion er udført i 
galvaniseret stål. Vandfaste filmbelagte 
12 mm krydsfinerplader som sider.
Tagplader med anti-kondens belægning.
Vindbrydende net i baggavl. Forberedt til 
hjulsæt og træk.
Alle huse har fremskudt tag, der 
skærmer for blæst og slagvand.

Mål:
Længde: 3,50 m og 4,50 m
Bredde: 3 m

Højde side: 1,60 m
Højde kip:   2,45 m

Kalve i Cn Agro hytter. 

Alle huse har fremskudt tag, 

der skærmer for blæst og slagvand
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Løftebøjle

Kalvehytte Type I - H210 162

Vindbrydende net i baggavl
Galvaniseret  trækstang

Hjulsæt og træk

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 og 4,50 m
Bredde:   3,00 m

Højde side: 2,10 m
Højde kip:  2, 75 m

CN Agro A/S

Frisk luft giver trivsel og tilvækst

Den ekstra højde giver bedre og mere luft i huset
samt bedre 

arbejdsforhold både ved pasning og udmugning i huset 
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Husets mål:

Højde side:                    2,30 m

Højde side m/ sokkel     2,50 m

Højde kip:                      3,10 m

Højde kip m/ sokkel       3,30 m

Hytten kan udstyres med en indgang i 

bagvæggen.

Ved udmugning kan man køre ind med en 

traktor.

Hytten kan også monteres med hjulsæt 

eller løftes væk med monteret tagbøjle 

med teleskopoplæsser.

CN AGRO A/S

Kalve- hytte Type II
Længde: 4,00 m  Bredde: 5,25 m

Huset er beregnet til 
10 – 12 kalve fra 3 måneder.

Hytten kan deles af et mellemgitter.

Ude – kalve giver mindre sygdom

Vigtige bemærkninger.
Hytterne leveres og opstilles ved 
benyttelse af større lastvogn med 
kran. Derfor skal der være fast kørevej 
og fri passage frem til det udvalgte 
opsætnings-/ aflæsningssted.

Befæstelse: Jordspyd, til fastgørelse af 
hytter, leveres som standard med alle 
huse. Kan udskiftes med 
ekspasionsbolte, der anvendes, hvis 
huset sættes på beton.

Ansvaret for
at hytten fastgøres

påhviler ejeren.
Dette skyldes,

at huset ofte fastgøres senere. 6



kalve-Hytte Typ II – med løbegård

Længde: 6,00 m. Bredde: 5,25 m. Højde Side: 2,30 m. Højde kip: 3,30 m

CN AGRO A/S - Das Beste aus dem Norden
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• Cementbund i 

løbegård for 

klovpleje.

• Frontdelen kan 

eftermonteres på 

alle kalvehytter 

type II.

CN AGRO A/S

Rationel og nem pasning

Velegnet til kvier
Plads til 8 -10 kvier i hver hytte.

Godt miljø for trivsel og tilvækst.
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CN AGRO A/S - Das Bste aus dem Norden

Gruppe-Hytte Typee II – med løbegård.

Økologisk Landbrug

Længe: 6,00 m. Bredde: 5,25 m. Hhøjde side: 2,30 m. Hhøjde kip: 3,30 m
164

Økologisk landbrug stiller andre krav, 

end de traditionelle landbrug.

Kalvehytte type I og II er den perfekte løsning, 

til mange forskellige dyr.

Med et udløb foran eller bag,

tilbyder vi den perfekte løsning,

der giver optimale forhold. 

Er meget let at håndtere og til en meget

overkommelig pris.

Geder

Kaniner

CN AGRO A/S

Heste

Høns

Hunde

Lamaer

Grise
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164Kalvehytte type II

Kalve hytten er bygget på en stærk varmgalvaniseret stålramme, inklusive 

antikondens tagpaneler.

Sidevæggene er lavet af 1,5m høje skærmplader og har et 0,65 m vindfang 

( eller rumbræt ).

Vindfanget giver lys og  frisk luft uden træk.

Mål:

Vægt – eksempel: 

Hytte 5,25 x 4,00 = 1.100 kg.

Udvendige mål, Bredde    5,25 m

Længder: 4 – 10 meter.

Højde kip : 3,10 m

Opstilles på få timer

på anvist plads,

med rimelig kørevej for 

lastvogn.

CN AGRO A/S

Kalve i cn Agro hytter

udstilling 2018 fra Norla Rendsburg.

Hytten kan bruges som kvæg eller 
kalvestald- hestestald eller til andre dyr.

Den kan også bruges som garage.
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CN AGRO A/S Das Beste aus dem Norden

Sohytte.
Velegnet til hold af smågrise, eller 1 – 2 søer.

( Kan også anvendes til øvrige smådyr.)

Grise-hytte

169 S Hytten kan 

transporteres 

med et 

tagbeslag eller 

hjulsæt.

De 0,20 m Kant forneden 

forstærker hytten og gør 

den 20 cm højere.

Dobbelt skydedør med 
monteret tagbeslag eller med 

hjulsæt og trækanordning.

CN AGRO A/S
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0,20 m galvaniseret kant  forneden. 

Søer og grise på friland

Mål:
Bredde:       1,80 m
Længde:      2,40 m
Højde side: 1,10 m
Højde kip:   1,40 m

Indgangsbredde:
0,80 x 1,40 m

Grise hytten er lavet af 
slidstærke materialer

der holder i alt slags vejr
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Big Country- hus

Bredde:

Højde side: 

Højde kip:

7,30 m

2,30 m

3,10 m

Topbredde:: 2,50 x 2,30 m

Längde:                       5-10 m

Opstilles på få timer,

på anvist plads,

med rimelig kørevej for lastvogn.

Hytten er velegnet som, 

Kalvehus, hestehus, læskur, garage og lign. 

Som kalvehus leveres huset oftest med ædegitter i hele husets bredde. 

CN Agro A/S
Ude- kalve = større tilvækst 

Country- hytten er bygget på en kraftig galvaniseret  jernramme,
monteret med 1,50 m høje staldplader og 0,65 m vindnet.
Vindnettet giver lys og frisk luft uden træk.
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Billeder fra udstillinger

2019.  LandTage Nord

NORLA  – 2019. 

Kontakt os – Ring eller kom på besøg
CN Agro, N.A.Christensensvej 15,7900 Nykøbing Mors.

Kontortid : mandag  til fredag – 08.00 – 15.00 

Tlf. 9776 9044

Email: info@cnagro.dk

Landsskuet Herning  2018

2019. Brockumer grossmarkt
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