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Se você estiver procurando por um excelente desempenho 

em frangos de corte, cama seca e bebedouros projetados 

especificamente para a forma como as aves bebem, você 

necessita dos bebedouros Max3 da Ziggity.

Lote após lote os resultados provam consistentemente que 

os bebedouros Max3 da Ziggity produzem um desempenho  

não apenas bom, mas excepcional em cada categoria - peso  

das aves, conversão alimentar, viabilidade e refugagem. 

Isso porque os bebedouros Max3 são projetados para 

oferecer às aves toda a água higiênica de que necessitam 

para prosperar e se manter saudáveis. Ao contrário de  

outros produtos, os bebedouros Max3 não descarregam 

um excesso de água, que causa problemas de cama  

molhada e pododermatite.

Simplesmente melhor.

Em comparativos a campo nas mesmas condições, os 

bebedouros Max3 tem alcançado o melhor desempenho  

geral, mesmo em granjas de aves pesadas. Devido a cama 

permanecer seca, os custos com aquecimento e ventilação  

são muito mais baixos. Resultado final: maior receita, custos  

mais baixos e maior lucratividade.

Tudo se soma.

Na Ziggity sabemos que mesmo uma pequena melhoria 

no desempenho das aves, pode ter um efeito significativo 

sobre a lucratividade. Nossos bebedouros Max3 de alto 

desempenho entregam essa diferença, graças à sua  

tecnologia e design avançados.

Bebedouros Max3 para frangos de corte estão disponíveis 

em dois modelos: Bebedouros de travamento duplo TL 

(Twin-Lock) para sistemas Ziggity de travamento duplo e, 

bebedouros Aktive para sistemas de travamento simples 

(J-Lock). Ambos os bebedouros Max3 TL e Aktive são 

fáceis de instalar e, são construídos com componentes de 

alta qualidade. Como garantia adicional de qualidade, os 

bebedouros Max3 levam consigo uma garantia proporcional  

(pro rata) de 10 anos, da única empresa no mundo que 

está focada exclusivamente em sistemas de fornecimento 

de água para aves.

Aves, cama e bebedouros simplesmente  
tem melhor desempenho.

BEBEDOUROS PARA  
FRANGOS DE CORTE
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