
Se você tiver um sistema de água de Travamento Simples 

antigo, tem chances de melhorar significativamente o 

desempenho de suas aves, da cama e do sistema, através 

da atualização para os bebedouros “Obra de Arte” Aktive™   

da Ziggity. Você não precisa substituir o seu sistema de 

água existente.

ATUALIZAÇÃO AKTIVE 
Frangos de Corte • Recria de Matrizes de Frangos / Recria de Avós de 
Frangos • Poedeiras Comerciais • Recria de Poedeiras Comerciais • Patos 
• Matrizes de Poedeiras Comerciais / Avós de Poedeiras Comerciais

BENEFÍCIOS COMPROVADOS:
Utiliza tubos de água já existentes para economizar dinheiro / Atualiza sistemas mais antigos para a tecnologia mais recente 
para obter aves mais saudáveis / Melhora o desempenho das aves / Mantém cama, slats e fossos secos.

Atualize seus bebedouros de  
Travamento Simples com a  
Ziggity e desfrute de 
melhores resultados!

MELHORAR O DESEMPENHO É TÃO SIMPLES COMO TROCAR UMA LÂMPADA.

q Remova seu antigo nipple Val™ ou Cumberland™. w Instale o bebedouro Ziggity Aktive™.

Os bebedouros Ziggity fornecem para as aves 

toda a água de que necessitam, mantendo  

fossos, slats e cama secos. Esta é a chave  

para melhorar o desempenho, além disto ajuda a 

reduzir os custos com ventilação e aquecimento.
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A Atualização Definitiva
Instalar bebedouros Ziggity é um grande começo. Você pode melhorar ainda mais o  

desempenho das aves e da cama atualizando para os reguladores e conjunto de final de linha 

da Ziggity. É a melhor maneira de se beneficiar da tecnologia Ziggity e, desfrutar de anos de 

serviço sem problemas, sem pagar por um sistema de água completamente novo.

Projetado para um desempenho superior
Concebido com características superiores, os 

bebedouros Aktive estão disponíveis em vários 

modelos. Escolha o que é mais adequado para 

aplicação para as suas aves.

Aktive Drinker 

Bebedouro Aktive 
• O acoplamento de Travamento Simples 

(J-Lock) se encaixa em muitos sistemas 
de água existentes.

• Pino de gatilho côncavo oferece fácil 
ativação para as aves.

• Projeto do bebedouro garante que as 
aves recebam a quantidade certa de 
água, sem derramamento, durante todo 
o ciclo de produção.

• Componentes de aço inoxidável 
resistentes à corrosão para uma longa 
durabilidade.

Assistência Ziggity:
Sendo o único fabricante 100 por cento focado em água 
para aves, a Ziggity oferece uma série de recursos  
disponíveis para otimizar o desempenho das aves e  
do sistema.

Web Site: 
www.ziggity.com Muitas informações úteis sobre  
produtos e fornecimento de água. Veja no computador  
ou dispositivo móvel.

Publicações sobre Princípios e  
fornecimento de água para aves:
Uma fonte de informações e aconselhamento  
do mundo real. Inscreva-se no Watering Insights  
eNews no www.poultrywatering.com

Procedimentos de Manejo: 
Recomendações úteis para manejar os sistemas  
de água Ziggity.

Regulador
Proporciona alto volume de água 
a uma baixa pressão, necessária 
para não derramar enquanto as 
aves bebem. A válvula de flushing 
embutida facilita a remoção de 
sedimentos, biofilme e ar.

Conjunto de Final de Linha
Se abre automaticamente durante o 
modo de flush afim de proporcionar 
um flushing fácil e eficaz.

Regulador com Solenóide
Para um sistema de flushing 
automático e autônomo - requer 
conexão com um controlador ou 
temporizador com uma saída de 
24 VCA.

Pronto para Atualizar?
Para descobrir qual bebedouro 

Aktive Ziggity é o mais  

adequados para o seu sistema  

de água já existente e aplicação 

para as aves, consulte o seu 

distribuidor Ziggity ou visite o site 

www.ziggity.com/upgrade.

10 ANOS  
Garantia Proporcional (pro rata) 
dos Bebedouros 
Reforça o nosso compromisso com a 
qualidade dos bebedouros Ziggity.


