
Aves maiores com mais de 

3,5 kg (7,7 lbs.) têm bicos 

grandes e atacam os  

bebedouros com mais força. 

Isso pode levar ao  

derramamento de água e os 

bebedouros se desgastarem 

rapidamente. O Big Z da 

Ziggity é o único bebedouro 

totalmente fechado,  

concebido para resolver 

estes problemas.

Muito maior do que os 

bebedouros de tamanho 

padrão, o Big Z fornece toda 

a água higiênica de que  

aves grandes necessitam,  

enquanto mantém  

cama/slats secos. Manter 

condições de cama seca 

pode muitas vezes levar a 

um melhor desempenho 

em termos de melhoria da 

eficiência alimentar, peso, 

taxas de condenação  

e viabilidade.

O bebedouro Big Z é maior 

e mais durável do que os 

bebedouros padrão.  

Também é muito mais  

resistente ao desgaste. 

Assim, ano após ano, o Big 

Z continua tendo um bom 

desempenho, sem  

derramamento de água,  

que pode ocorrer em  

consequência de  

bebedouros desgastados. 

Como resultado disto, os 

bebedouros Big Z podem 

ajudar a produzir aves  

mais saudáveis.

Nossa garantia Proporcional 

(pro rata) é toda a segurança 

que você precisa. Esse é 

outro exemplo de como  

a Ziggity melhora os  

resultados através  

da inovação.
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BENEFÍCIOS COMPROVADOS:
Fornece água higiênica / Durável e resistente ao desgaste / Mantém cama, slats e fossos secos / Flushing e vacinação  
eficazes / Elimina limpezas de rotina / Melhora a eficiência alimentar / Diminui a mortalidade / Diminui a taxa de  
condenação / Melhora o ganho de peso

Bebedouro de Tecnologia Avançada 
O tamanho grande oferece mais eficácia e facilidade para aves grandes 
beberem água. O Big Z vem em vários modelos. Cada um é projetado  
para uma aplicação específica.

SISTEMA BIG Z
Para Matrizes de Frangos em Produção / Avós de Frangos em Produção  
Patos • Matrizes de Patos em Produção / Avós de Patos em Produção  
Gansos • Matrizes de Gansos em produção / Avós de Gansos em produção.

Resistente o suficiente para  
fornecer água para aves grandes 
com eficácia.

Benefícios do Bebedouro Big Z
• Componentes em aço inoxidável  

resistentes à corrosão, para obter 
uma longa durabilidade.

• O design de travamento duplo TL 
(Twin-Lock) mantém o bebedouro 
firme na sela do tubo.

• Inserção de aço inoxidável  
endurecido previne o desgaste  
do bebedouro.

O bebedouro Big Z com  
escudo ajuda a evitar o  
derramamento de água.
O escudo força as aves matrizes  
e avós de frangos em produção a  
beber num ângulo apropriado. Útil  
para aplicação em slats em declive. 
Não é adequado para aves de um dia, 
patos e gansos. Standard Drinker 

Big Z Drinker

Significativamente maior do que 
os bebedouros padrão, o Big Z é o 
bebedouro mais durável disponível, 
para atender as exigentes  
necessidades das aves grandes.10 ANOS  

Garantia Proporcional  
(pro rata) dos Bebedouros 
Reforça o nosso compromisso com a 
qualidade dos bebedouros Ziggity.
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O bebedouro Big Z tem o mesmo conceito que tornou a 
Ziggity líder no fornecimento de água para frangos de corte, 
mas é maior e mais resistente, próprio para aves grandes.

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.

Neutralizador de Desnível 
Reduz a pressão por desnível  
através de um volume pré-definido.  
Não requer ajuste e mantém a 
regulagem da pressão do sistema, 
mesmo quando as aves não 
estiverem bebendo. É necessário 
apenas em aviários com piso em 
desnível.

Conjunto de Final de Linha
Se abre automaticamente durante 
o modo de flush afim de  
proporcionar um flushing fácil  
e eficaz.
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Tubo Big Ace de Diâmetro Grande
O maior tubo de água da indústria, não tem  
praticamente nenhuma obstrução afim de tornar o  
flushing eficaz.

Tubo de Suporte Galvanizado
O tubo redondo de suporte do perfil da 
Ziggity fornece resistência máxima e 
estabilidade, para reduzir o balanço da 
linha de bebedouros.

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

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.


