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Støbejernsriste
Selvbærende støbejernsriste og støbejerns- 

riste til kombination med plastriste

FarmBest
Part of IBF Group
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Selvbærende støbejernsriste - Kuglegrafit GGG40

Selvbærende støbejernsriste - Kuglegrafit GGG40

Åben

Farestien (B 11 mm / S 10 mm) Smågrisestald (B 12 mm / S 13 mm)

400x1000 mm 400x1200 mm

400x1200 mm 400x1400 mm

400x1400 mm 400x1600 mm

400x1600 mm 400x1800 mm

400x2000 mm

Lukket

Farestien ( B 10 mm  
/ S 11 mm)

Smågrisestald ( B 12 mm  
/ S 13 mm)

Slatesvin (B 15 mm  
/ S 18 mm)

400x1000 mm 400x1200 mm 400x1200 mm

400X1200 mm 400x1400 mm 600x1200 mm

400X1400 mm 400x1600 mm 600x1690 mm

400X1600 mm 400x1800 mm

400x2000 mm

T-profil

Oval profil

Selvbærende støbejernstrist med delvist fast gulv.  
Bjælkebredde: B  
Spalteåbning: S

Selvbærende støbejernsrist med oval profil til farestien. Idet risten har større bjælke-
bredde, giver det en større trædeflade for soen. Den ovale konstruktion sikrer en mere 
tør overflade. Risten er lavet i kuglegrafit, som giver en højere styrke og længere hold-
barhed. Støbejernsristen kan også ligges i et plastristegulv med støtte fra hver side.
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800x800 mm, til farestien
800x1200 mm
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ekstra godstykkelse
større styrke
længere holdbarhed



Støbejernsriste til kombination med plastriste

Støbejernsriste til kombination med plastriste

T-profil

Oval profil

300 x 600 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm - 5% åben
400 x 600 mm - gødningsåbning
600 x 400 mm
600 x 400 mm -5% åben
600 x 600 mm
600 x 600 mm – 5% åben
600 x 600 mm - gødningsåbning
600 x 700 mm
600 x 700 mm -5% åben 
600 x 700 mm - gødningsåbning

600 x 1000 mm - lukket
600 x 1000 mm - åben
600 x 600 mm - lukket
600 x 600 mm - åben

635 x 1000 mm - 5% åben
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Om Best Farm

Best Farm er en ny agrovirksomhed, som sætter hovedfokus på farestien. 
Vi har til mission at nedbringe dødeligheden blandt pattegrise. Det skal ske 
med innovative løsninger, der optimerer forholdene i farestien. 

Best Farm er grundlagt af Lars Brunse og er en del af IBF-koncernen, som i 
forvejen omfatter virksomhederne Polysan og SundsAlfa, der begge opere-
rer inden for landbrugsområdet. 

Best Farm tilbyder en 360 graders løsning med fokus på forbedring af miljø-
et i farestien, der kan sikre lavere dødelighed og bedre produktivitet. Des-
uden vil vi fremtidssikre farestien med løsgående søer - naturligvis uden at 
man går på kompromis med dyrevelfærden. 

Best Farm A/S | Drejervej 22, 7451 Sunds | Tlf. 44 18 22 44
lbr@bestfarm.dk | bestfarm.dk

Flooring
Drinking cup
Dropmix
Piglet feeder
Clima control
Farrow management

Lars Brunse, CEO/ Partner
Kontakt

Mobil +45 44 18 22 44  
Kontor +45 41 90 28 94
Mail. lbr@bestfarm.dk


