
Wreszcie, alternatywa dla 
poideł dzwonowych, która 
przewyższa inne systemy 
pojenia we wszystkich 
krytycznych obszarach. 
Ziggity T-Max dla dorosłych 
indyków opiera się na 
sprawdzonych koncepcjach, 
dzięki którym Ziggity stało 
się numerem jeden  
w dziedzinie pojenia drobiu. 
Lata badań terenowych  
i udoskonaleń, 
spowodowały, że poidła 
te idealnie pasują do 
środowiska dorosłych 
indyków i sposobu, w jaki te 
ptaki piją.

Indyki mają słabą 
koordynację wzrokową, 
więc stworzyliśmy duży cel, 
którego nie mogą przegapić. 
T-Max jest przeznaczony 
do dozowania świeżej wody 
każdorazowo podczas picia, 
jednocześnie minimalizując 
wycieki. Ptaki rosną duże, 
ściółka staje się bardziej 
sucha, zmniejszając 
uwalnianie amoniaku 
i zapewniając lepszą 
zdrowotność stada.

T-Max przechyla się  
i obraca, podczas gdy indyk 
pobiera wodę. Ta czynność 
powoduje przepłukiwanie 
wodą, co czyści miskę, 
eliminując tym samym wiele 
godzin szorowania, z czym 
mamy do czynienia przy 
tradycyjnych dzwonach. 
Testy terenowe pokazują, 
że dodatkowe użycie 
ściółki może być nawet 
wyeliminowane.

Indyki mogą szybko 
zużywać systemy pojenia. 
Funkcja elastycznego 
trzpienia Ziggity absorbuje 
agresywne zachowanie 
indyków, zmniejszając 
ryzyko pęknięcia poidła  
i potencjalnych wycieków.
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SYSTEM T-MAX
Wyłącznie dla dorosłych indyków

POTWIERDZONE KORZYŚCI:
Poprawa zdrowotności ptaków / Maksymalna waga ptaków / Niższa wilgotność i emisja amoniaku /  
Ograniczenie zarządzania ściółką do minimum / Poprawa wydajności paszy / Niższe koszty ściółki /  
Mniejsza liczba wybrakowań i niższa śmiertelność / Niższe koszty leczenia / Dłuższa żywotność systemu

Zaawansowana technologia pojenia
T-Max jest wyposażony w wytrzymałe poidła z długim  
trzpieniem spustowym przymocowanym do zielonej miski 
z wodą. Ta konstrukcja zapewnia nieograniczony dostęp 
indyków do wody, a ponieważ kolor zielony przyciąga  
indyki, przejście na poidła T-Max jest bezstresowe.
Odwiedź stronę www.ziggity.com/turkey, aby obejrzeć wideo.

Jedyne samooczyszczające  
się poidło zaprojektowane tak,  
aby sprostać wymagającym  
warunkom.

Korzyści z poideł T-Max.

Elastyczny, amortyzujący trzpień zapobiega pękaniu.

Zacisk wzmacniający utrzymuje poidło bezpiecznie  
w elastycznym gnieździe mocującym.

Odporne na korozję komponenty ze stali nierdzewnej 
zapewniają długą żywotność.

Miska przechyla się i obraca, gdy ptaki pobierają wodę, 
co utrzymuje ją w czystości.

Wykonany z trwałych materiałów o dużej 
wytrzymałości i zaprojektowany, aby zapobiegać 
wyciekom.
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Ta sama koncepcja, która sprawia, że Ziggity  
jest liderem w dziedzinie pojenia piskląt, jest  
również dostępna dla dorosłych indyków.
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Rura o dużej średnicy
Największa w branży rura zasilająca w wodę nie 
ma praktycznie wewnętrznych przeszkód, co 
umożliwia skuteczne przepłukiwanie linii.

Ocynkowana rura stabilizująca
Rura usztywniająca Ziggity o okrągłym 
profilu zapewnia maksymalną 
wytrzymałość i stabilność, co redukuje 
kołysania.

Wsparcie Ziggity:
Jako jedyny producent, który w 100% koncentruje  
się na pojeniu drobiu, Ziggity zapewnia szereg  
dostępnych zasobów w celu optymalizacji wydajności 
ptaków i systemu.

Strona internetowa:
www.ziggity.com. Wiele użytecznych informacji  
o produkcie i pojeniu. Widok na komputer lub  
urządzenie mobilne.

Informacje i zasady dotyczące  
pojenia drobiu:
Źródło rzetelnych informacji i porad.  
Zasubskrybuj eNews Watering Insights  
na stronie www.poultrywatering.com

Instrukcje użytkowania:
Przydatne zalecenia dotyczące zarządzania  
systemami pojenia Ziggity.

Specjaliści ds. pojenia drobiu.

Regulator ciśnienia
Zapewnia dużą ilość wody pod 
niskim ciśnieniem, które jest 
konieczne do utrzymania suchej 
ściółki. Wbudowany zawór płuczący 
ułatwia usuwanie osadów, biofilmu 
i powietrza.

Neutralizator nachylenia
Zmniejsza ciśnienie w nachyleniach 
o zadaną wartość, nie wymaga 
regulacji i utrzymuje ustawienie 
ciśnienia w systemie, nawet gdy 
ptaki nie piją. Wymagane tylko  
w kurnikach z pochyłą posadzką.

Zawór końcowy
Otwiera się automatycznie podczas 
trybu płukania w celu łatwego  
i skutecznego przepłukania linii.

Regulator  
elektromagnetyczny
Do automatycznego  
i nienadzorowanego przepłukiwania 
systemu - wymaga podłączenia  
do sterownika lub timera z wyjściem 
24 V.


