Bruksbalkens lösdrift för nöt
Planerar du att bygga en ny lösdrift för nöt? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett
materielleverans till byggnaden, underlag till bygglov och förprövning till Länsstyrelse samt med byggsupport
tills byggnaden är färdig. Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90-talet och har under de senaste
åren utvecklat hallbyggnader ändamålsenliga för lösdrift av nöt som blir allt mer populära. Det finns en lång
erfarenhet i företaget av trä och dess egenskaper som byggmaterial, samt vilka funktioner som behövs i ett stall.
Våra stallar är konstruerade efter gällande konstruktionsregler och utformade med våra erfarenheter av
djurbyggnader, och våra kunders krav på funktionalitet och djuromsorg. Detta ger dig ett stort mervärde utöver
själva materielleveransen.
Hela produktionskedjan är kvalitésäkrad från konstruktionen till egen tillverkning av alla komponenter i trä. Våra
externa inköp värderas noga så att de passar in i helheten och ger dig som kund ett tryggt val och ett bra
slutresultat. Vår expertis är priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design. Vid
leverans skickar vi med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare. Montageledare
för effektiv uppstart erbjuds.
Fler bilder och inspiration på vår Facebooksida BruksbalkenVarnamo samt instagram bruksbalken.

Skrapgång inkl. klövpall har som standardbredd 4 meter

Typer av stall
Bruksbalkens lösdrift för nöt har 12-18 meter fri spännvidd med möjlighet att förlänga taket med 2 meter utmed
en långsida över ett körbart foderbord. Standardbredder är 12,15 och 18 meter + 2 meters utskjutande tak

Lösdrift med förlängt tak 2 meter över ett körbart foderbord.

Konstruktion
Bruksbalkens lösdrift för nöt byggs i egentillverkad limträkonstruktion med treledstakstolar och limträpelare
som sätts samman med exaktkapade väggreglar och takåsar. C-c avståndet 6 meter mellan takstolarna gör att
montaget går extra snabbt samt är väl anpassat till stallinredningen.

Materialval och ventilation
Trä är ett utmärkt material för att få en bra miljö i stallet. Det har hög bärighet i förhållande till sin vikt och är
ett miljövänligt alternativ.
För att tillgodose en bra ventilation samt ljusinsläpp väljer vi perforerad plåt i bakvägg ca 1.5 meter under
takfot och till nedbyggnaden över foderbordet. Väggarna har i övrigt, i första hand, träpanel som kan fås
grundmålad med slamfärg. Takplåten är kondensskyddad. Ett annat materialval för taket är Fibercement som
är ur kondenssynvinkel ett ännu vassare alternativ än plåten.

Exempel ljusinsläpp i gavel

Exempel ventilerad nock med ljusinsläpp. Den perforerade plåten i bakvägg syns väl på detta foto.
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