
Matrizes de frangos são 

aves grandes que atacam  

os bebedouros com muito 

mais força comparado a 

outros tipos de aves. Isto 

pode causar derramamento 

de água e bebedouros a se 

desgastar rapidamente.  

O BIG Z da Ziggity é o 

único bebedouro totalmente 

fechado, projetado para 

solucionar esses problemas.

Os bebedouros BIG Z são 

projetados com tolerâncias 

mínimas afim de entregar 

água higienica de que as 

aves matrizes necessitam. 

Mantém a cama e slats  

secos. Um aviário com 

cama seca significa muito 

menos liberação de amônia, 

o que melhora diretamente   

o Bem Estar das Aves.

Os bebedouros BIG Z 

são muito maiores e mais 

duráveis do que bebedouros 

nipple convencionais ou do 

tipo padrão. Eles também 

são muito mais resistentes 

ao desgaste e derramamento  

de água. Desta forma o  

BIG Z continua tendo um 

bom desempenho ano após 

ano, possibilitando melhorias  

na postura, eficiência  

alimentar e viabilidade.

Nossa garantia proporcional 

de 10 anos é toda a  

segurança de que você 

necessita. É outro exemplo 

de como a Ziggity melhora 

os resultados através  

da inovação.
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BIG Z - MATRIZES DE FRANGOS

BENEFÍCIOS COMPROVADOS
Fornece água higiênica / Durável e resistente ao desgaste / Mantém cama e slats secos / Flushing eficiente e eficaz /  
Elimina limpezas rotineiras / Melhora a uniformidade dos machos / Oferece água a vontade

Sistema robusto para Matrizes de Frangos
O Sistema de bebedouros BIG Z é projetado para ser 
robusto e resistente ao desgate afim de atender as 
demandas das operações de matrizes de frangos. 
Foto: Linha de bebedouros para fêmeas 

BEBEDOUROS ESPECÍFICOS POR SEXO -  PARA PROMOVER O BEM ESTAR DAS AVES E MELHORAR A PRODUÇÃO

Bebedouros BIG Z com 
escudo para fêmeas
Este bebedouro com escudo  
dedicado para fêmeas induz a 
fêmea a beber em um ângulo  
apropriado para minimizar o  
derramamento de água – é  
especialmente importante quando 
os machos tentam beber nas linhas 
de bebedouros das fêmeas.

Bebedouros tipo nipple 
padrão 
 
 
NÃO TENTE USAR 
bebedouros nipple de 
tamanho padrão para 
aplicações em Matrizes 
de Frangos 

Bebedouros BIG Z para Machos
Este bebedouro dedicado para machos 
fica posicionado bem mais alto acima do 
piso do que o bebedouro de fêmeas, para 
que as fêmeas realmente não consigam 
alcançá-lo. Por este motivo o escudo não 
é necessário.

Seu atributo especial são linhas  
de bebedouros dedicadas para 
machos e fêmeas e bebedouros 
específicos por sexo.

Benefícios dos bebedouros 
Big Z
Com o triplo do peso do bebedouro 
nipple convencional, é o bebedouro  
mais durável disponível para 
atender as exigentes necessidades 
de matrizes grandes e agressivas.

• Componentes em aço  
inoxidável resistentes à  
corrosão para obter longa vida.

• O design com travamento 
duplo mantém os bebedouros 
firmes dentro da sela.

• Inserções em aço inoxidável 
endurecido ajudam a prevenir  
o desgaste do bebedouro.

Perceba a 
diferença em 

tamanho

Bebedouros
Big Z 



Os especialistas em fornecimento de água
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É o mesmo conceito que tornou a Ziggity líder em sistemas 
de bebedouros de frangos de corte, porém maior e mais 
forte para matrizes de frangos grandes. 

Regulador
Entrega um volume de água mais 
alto em baixa pressão, essencial 
para não derramar quando as aves 
bebem. Válvula de flush interna 
facilita a remoção de sedimentos, 
biofilme e ar.

Neutralizador de desnível
Reduz a pressão por desnível 
a um volume predeterminado. 
Não requer ajustes e mantém a 
regulagem da pressão do sistema 
mesmo quando as aves não estão 
bebendo. É necessário somente 
em aviários com desnível.

Conjunto final de linha
Abre automaticamente durante o 
modo flush para um flushing fácil 
e eficaz.
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Tubo de PVC com diâmetro grande, de 33.4mm
O maior tubo de transporte de água disponível na indústria. 
Praticamente não tem nenhuma obstrução para proporcionar 
um flushing mais eficaz. 

Tubo estrutural galvanizado
O tubo estrutural galvanizado redondo da 
Ziggity fornece o máximo de resistência e 
estabilidade para reduzir o balanço  
da linha.

Assistência Ziggity:
Sendo o único fabricante 100% focado em sistemas de 
água para aves, a Ziggity fornece um grande número de 
recursos, disponíveis para otimizar o desempenho das 
aves e dos sistemas de bebedouros.

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

Conhecimentos e princípios de  
fornecimento de água:
Uma fonte de informações e conselhos do  
mundo real. Inscreva-se no Watering Insights  
eNews at www.poultrywatering.com

Procedimentos de manejo:
Recomendações úteis para o manejo de  
sistemas Ziggity de fornecimento de água.

Regulador com solenóide
Para um flushing automático e não 
assistido – necessita de conexão a 
um controlador ou timer com uma 
saída 24 VAC

O Sistema de fornecimento de água Ziggity BIG Z para matrizes de frangos atende a diferença de tamanho entre machos e 
fêmeas. Por serem os machos muito mais altos do que as fêmeas, suas linhas de bebedouros separadas e dedicadas, são  
posicionadas muito mais altas, acima do piso, enquanto as linhas dedicadas às fêmeas estão posicionadas bem mais baixas. 
Esse conjunto dedicado ao sexo das aves significa que ambos machos e fêmeas conseguem obter eficientemente toda água 
higiênica de que elas necessitam. Os bebedouros dedicados por sexo estão posicionados na altura correta para que as aves pos-
sam beber com a cabeça esticada para cima, o que minimiza ou elimina o derramamento de água, que significa menor liberação 
de amônia, melhor Bem Estar das aves e um ambiente mais produtivo.  

Linha de bebedouros 
de machos

Linha de bebedouros 
de fêmeas

Sela de  
acoplamento

Abraçadeira de 
acoplamento


