SISTEMA DE SOLO

Para Frangos de Corte • Recria de Matrizes de Frangos /
Recria de avós de Frangos • Recria de Poedeiras Comerciais

Desempenho superior, durabilidade
excepcional e fácil manejo.
BENEFÍCIOS COMPROVADOS:
Melhora o desempenho das aves / Melhora a eficiência alimentar e o ganho de peso /
Cama Seca, que se esfarela facilmente / Reduz mortalidade e refugagem / Reduz custos com mão de obra /
Projetado para um flushing eficaz / Fornece água higiênica / Sistema com maior durabilidade
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Instale um avançado Sistema
de Solo da Ziggity e,

Os tubos Ziggity se conectam
convenientemente através de

beneficie-se com seu
comprovado desempenho
das aves, da cama e do
sistema.

um conjunto de suportes a
um tubo suporte galvanizado,
para dar maior estabilidade
e reduzir o balanço das
linhas. Conforme as aves
crescem a altura das linhas
de bebedouros é facilmente
ajustada através do sistema
de levantamento. As
tubulações são erguidas
até o teto durante a limpeza
do aviário.

Ace

Big Ace
Feitas com materiais plásticos
duráveis, nossas linhas de água
padrão Ace e as de diâmetro maior
Big Ace são eficientes em custo e,
tem uma longa durabilidade.
O interior dos tubos praticamente
não tem nenhuma obstrução para
proporcionar um flushing eficaz. A
parede interna lisa inibe a formação
de biofilme, facilitando assim a
limpeza e obtenção de aves mais
saudáveis.
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O Sistema de Solo utiliza
os exclusivos bebedouros
Max3 da Ziggity. Com seus
componentes de bebedouros
de tecnologia avançada, as
aves obtém toda a água de
que necessitam em cada
estágio de crescimento, sem
provocar derramamentos. A
introdução do adaptador
para dentro do tubo é
pequena, garantindo um
bom fluxo de água durante
as operações normais e no
flushing.

Os reguladores Ziggity e
os conjuntos de final de
linha são projetados para
trabalhar com os Sistemas
de Solo da Ziggity,
proporcionando um
flushing fácil e eficaz.

Benefícios dos Bebedouros Max3
• Pino do gatilho é côncavo para facilitar
a ativação pelas aves.

Os bebedouros Max3
possuem um design de
travamento duplo TL
(Twin-Lock) para dar uma
fixação bem segura ao cano

• Componentes em aço inoxidável
resistentes à corrosão, para obter
uma longa durabilidade.
• Inserção de aço inoxidável
endurecido previne o
desgaste do bebedouro.
TL Max3

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

Bebedouros de Tecnologia Avançada
Esses bebedouros avançados são projetados para maximizar os
resultados através de um melhor desempenho da cama, das aves
e do sistema. Feitos de materiais de grau superior, os bebedores
Max3 são mais resistentes ao desgaste e ao ataque químico e,
para um desempenho de longo prazo.

Um sistema de água que fornece a quantidade
certa de água em todos os momentos.

Regulador

Regulador com Solenóide

Neutralizador de Desnível

Conjunto de Final de Linha

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.

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

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.

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

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

Tubo Ace.

Tubo Big Ace .

Opções de suportes

Feito de material plástico resistente, O maior tubo de água
este tubo é eficiente em custo e com da indústria.
alto grau de UV (Ultra Violeta) e
resistente a produtos químicos. O
interior do tubo não tem praticamente
nenhuma obstrução afim de tornar o
flushing eficaz.

Ace
Clip-On
% FOCUSED
100

Assistência Ziggity:
100% FOCUSED
100% FOCUSED

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.

Wrap Top

Aktive

Big Ace Clip-On

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

Web Site:

Procedimentos de Manejo:

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

Recomendações úteis para manejar os sistemas
de água Ziggity.
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