
POPRAWA WYNIKÓW JEST TAK PROSTA JAK WYMIANA ŻARÓWKI.

Jeśli posiadasz stary system pojenia, masz szansę 
znacznie polepszyć zdrowotność Twoich ptaków, 
jakość ściółki i wydajność systemu poprzez przejście 

na najnowocześniejsze produkty Ziggity Aktive™. Nie 
potrzebujesz wymieniać obecnego systemu zasilania 
wodą – wymieniasz same poidła kropelkowe.

UDOSKONALENIE Z  
ZIGGITY “AKTIVE”
Brojlery • Stada rodzicielskie kur mięsnych w odchowie / Stada  
rodzicielskie kur mięsnych • Nioski • Nioski w odchowie • Kaczki •  
Stada rodzicielskie kur nieśnych

POTWIERDZONE KORZYŚCI
Oszczędność - wykorzystanie istniejących linii pojenia / Poprawa zdrowotności ptaków - system oparty na najnowszej  
technologii / Lepsze wyniki produkcyjne / Sucha ściółka.

Udoskonal swój system pojenia  
wymieniając poidła na Ziggity AKTIVE  
i ciesz się lepszymi wynikami.

Usuń stare poidła Val™ lub Cumberland™ w Zainstaluj poidła kropelkowe Ziggity Aktive™

Poidła Ziggity dostarczają ptakom tyle wody, 
ile potrzebują, jednocześnie utrzymując suchą 
ściółkę. Jest to klucz do polepszenia wyników 
produkcyjnych oraz zmniejszenia kosztów  
wentylacji i ogrzewania.
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Gotowy na zmianę?
Aby się dowiedzieć, które 
poidła Ziggity Aktive będą  
najbardziej pasować do 
istniejącego systemu pojenia, 
skontaktuj się z naszym  
przedstawicielem lub odwiedź  
www.ziggity.com/upgrade.

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.

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

Najlepsze Rozwiązania
Instalacja poideł Ziggity jest świetnym startem. Możesz jeszcze bardziej poprawić wydajność 
ptaków i jakość ściółki poprzez zainstalowanie regulatorów ciśnienia i zaworów końcowych  
Ziggity. To najlepszy sposób aby w pełni czerpać korzyści z technologii Ziggity i cieszyć się  
latami wolnymi od problemów technicznych, bez płacenia za całkowicie nowy system pojenia.

Poidło kropelkowe 
Aktive 

Zaprojektowane dla najlepszych wyników.
Doskonale zaprojektowane poidła kropelkowe 
Aktive są dostępne w wielu modelach. Wybierz 
ten, który najbardziej pasuje do twojej produkcji.

Poidła kropelkowe Aktive
• Mocowanie poidła pasuje do wielu  

istniejących systemów pojenia.
• Wklęsła powierzchnia wewnętrznej  

części bolca zapewnia łatwą aktywację 
przez ptaka.

• Konstrukcja poidła pozwala dostarczyć 
odpowiednią ilość wody ptakom przez 
cały cykl produkcyjny, a jednocześnie 
zapewnia doskonałą szczelność.

• Stal nierdzewna zapewnia długi  
okres użytkowania.

10-letnia  
proporcjonalna gwarancja,  
świadczy o naszym zaangażowaniu 
w jakość poideł Ziggity. 

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

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.


