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Młode indyki odchowane na 
rewolucyjnym systemie  
pojenia D-Max firmy  
Ziggity mają lepsze wyniki 
od tych odchowanych na 
dzwonowych czy kubkowych 
systemach pojenia.  
Rezultaty potwierdzają to.

Dzięki innowacyjnemu 
projektowi woda wypływa do 
zielonej miski tylko wtedy, 
gdy indyki pobierają wodę. 
W rezultacie woda pozostaje 
świeża i czysta, a ponieważ 
bardzo mało wody się rozlewa,  
ściółka pozostaje sucha,  
a uwalnianie amoniaku jest 
zminimalizowane.

Czystsza woda i lepsze  
środowisko promują silniejsze, 
zdrowsze indyki w całym cyklu 
produkcyjnym. Co więcej, 
poidła D-Max są zbudowane 
tak, aby funkcjonować w  
trudnym środowisku indyków.

Poidła D-Max zapewniają 
lepszą wydajność paszy, 
niższe koszty leczenia,  
mniejszą śmiertelność,  
lepszą ściółkę i jakość 
ptaków. Nic dziwnego, że 
producenci indyka stwierdzili,  
że poidła Ziggity D-Max są 
niezbędne do poprawy  
wyników finansowych!
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SYSTEM D-MAX
Wyłącznie dla młodych indyków

POTWIERDZONE KORZYŚCI:
Niższy koszt ściółki / Niższa śmiertelność / Redukcja zawilgocenia ściółki / Redukcja kosztów leczenia /  
Redukcja wybrakowań / Samoczyszczące się poidła / Lepsze środowisko w kurniku / Lepsza wydajność paszy

Zaawansowana technologia pojenia.
Ptaki przechylają zieloną miskę naciskając ją szyja, tym samym 
aktywując wypływ wody. Poidło wykonane jest z odpornych na 
korozję elementów ze stali nierdzewnej, a system podwójnego 
zamka zabezpiecza je solidnie w gnieździe mocującym. Dzięki 
swojej unikalnej konstrukcji zbiornik wody pozostaje czysty.

Dla lepszego środowiska  
i zdrowszego startu.

Korzyści z poideł D-Max
•  Wklęsła powierzchnia 

wewnętrznej części bolca do 
łatwej aktywacji przez ptaka.

• Odporne na korozję elementy 
ze stali nierdzewnej przedłużają 
żywotność.

• Zamek Twin-Lock utrzymuje 
poidła bezpiecznie w gnieździe 
mocującym na rurze.

• Hartowana wkładka ze stali 
nierdzewnej zapobiega zużyciu 
poidła.

W trakcie pobierania 
wody indyki naciskają 
szyją na zieloną miskę, 
tym samym aktywując 
wypływ wody. Ptaki z 
łatwością pobierają tyle 
wody ile potrzebują.

10-letnia proporcjonalna 
gwarancja, świadczy o naszym 
zaangażowaniu w jakość  
poideł Ziggity. 
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Jedyny szczelny system pojenia zaprojektowany  
tak, aby sprostać wymaganiom młodych indyków.
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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 wody 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.

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.

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.


