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Experimente os bebedouros Max8 da Ziggity no seu sistema 

de poedeiras comerciais e veja a diferença você mesmo!

Slats, fossos, esteiras e pisos secos, além de melhorar o 

desempenho de suas poedeiras comerciais. É tão simples  

quanto instalar bebedouros Max8 da Ziggity no seu sistema  

de fornecimento de água já existente em poedeiras  

comerciais. O bebedouro Max8 foi concebido exclusivamente  

para poedeiras* com a maioria das peças exclusivas para 

este modelo de bebedouro. Ele fornece a quantidade 

correta de água que as poedeiras necessitam, sem oferta 

excessiva.

Com toda sua parte interna remodelada para se adequar 

ao modo como as poedeiras bebem, os bebedouros Max8 

apresentam uma esfera de fechamento exclusiva e mais 

pesada. O movimento das aves pode fazer com que os 

sistemas de fornecimento de água vibrem, então  

desenvolvemos a esfera do Max8 mais pesada para evitar 

que se desloque da base, reduzindo assim a chance de  

vazamento de água. Esta e outras características exclusivas  

do Max8 fornecem um ambiente mais seco, minimizando  

a libertação de amônia, o que resulta em aves mais 

saudáveis e no aumento da produção de ovos.

Você pode usufruir dos benefícios dos bebedouros Max8 

sem instalar todo um novo sistema de fornecimento de água. 

Basta atualizar suas linhas de bebedouros da Ziggity ou de 

outras marcas com nossos bebedouros Max8 de travamento 

duplo TL (Twin-Lock) ou Aktive.

Acreditamos tanto no bebedouro Max8 que queremos lhe 

enviar amostras grátis para testar contra os bebedouros 

atuais do seu sistema de água.

Entre em contato com um distribuidor Ziggity para obter 
suas amostras grátis do bebedouro Max8 .
* Observe, por favor, que os bebedouros Max8 são para uso exclusivo em 
poedeiras comerciais com 16 semanas (ou mais) de idade.

Melhor desempenho  
das poedeiras.

BEBEDOUROS PARA  
POEDEIRAS COMERCIAIS

TL Max8 Drinker
Aktive Max8 Drinker


