
Woda odgrywa kluczową 
rolę w osiąganiu  
i utrzymywaniu optymalnej 
produkcji jaj. Przy zbyt małej 
ilości wody cierpi produkcja  
nieśna; zbyt duża ilość 
wody powoduje zamoczenie 
taśmy i rusztów. Kluczem do 
najwyższej wydajności jest 
system Ziggity dla niosek 
towarowych, który zapewnia 
odpowiednią ilość czystej, 
świeżej wody Twoim ptakom 
przez cały dzień,  
każdego dnia.

Sercem systemu jest poidło 
kropelkowe Ziggity Max8 
wykonane z materiałów, 
które są odporne na korozję  
i zużycie, dzięki czemu 
pracuje lata bez wycieków.  
Oznacza to, że taśmy i ruszty  
pozostają bardziej suche,  
co minimalizuje problemy  
z muchami i nieprzyjemnym 
zapachem.

Wysoce wydajny regulator  
utrzymuje linie pojenia 
napełnione wodą pod niskim 
ciśnieniem, pozwalając  
ptakom na picie bez  
rozlewania. Ponadto 
wszystkie regulatory Ziggity 
mają wbudowaną funkcję 
przepłukiwania w celu  
szybkiego i łatwego  
przepłukania linii,  
zapobiegając w ten sposób 
gromadzeniu się biofilmu.

Aby uzyskać bardziej suche 
środowisko i doskonałe  
wyniki, zabiegaj, aby  
Ziggity było częścią  
Twojego systemu.
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Korzyści z użytkowania poidła Max 8 
• Cięższe kulki odcinające rzadziej zsuwają 

się, podczas gdy ptaki powodują wibracje, 
co zmniejsza prawdopodobieństwo 
wycieków.

• 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.

SYSTEM DLA  
NIOSEK TOWAROWYCH

POTWIERDZONE KORZYŚCI
Sucha posadzka  / Zwiększenie produkcji jaj / Niższe koszty pracy / Brak wycieków / Czysta woda /  
Łatwy do przepłukania / Zmniejsza gromadzenie się biofilmu / Łatwa instalacja i konserwacja

Dla wspaniałych wyników  
produkcyjnych i polepszenia 
zdrowotności ptaków.

We wnętrzu rur nie ma praktycznie 
żadnych przeszkód aby skutecznie 
przepłukać linię, a gładka ścianka 
wewnętrzna zapobiega  
powstawaniu biofilmu, ułatwia 
czyszczenie systemu i zapewnia 
lepszą zdrowotność ptaków.

Zaawansowana technologia pojenia
Zaprojektowane wyłącznie dla niosek,  
z uwzględnieniem sposobu pobierania przez  
nie wody, dostarczają odpowiednią ilość  
wody bez jej nadmiaru.



Specjaliści ds. pojenia drobiu

Ziggity Systems Inc.
101 Industrial Parkway East
Middlebury  Indiana  46540-8549 
USA
Tel: +1 574.825.5849 • Fax: +1 574.825.7674
www.ziggity.com

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.

Wyłączny dystrybutor w Polsce
Avipro Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2a
62-300 Września
tel.  +48 784398537 / +48 663339678
mail pk@avipro.pl / aw@avipro.pl
www.ziggity.com

System, który dostarcza odpowiednią  
ilość wody ... zawsze

Rura standard Ace i rura duża 
Ace wykonane są z wytrzymałego 
tworzywa. Są ekonomiczne i wysoce 
odporne na promieniowanie UV  
i chemikalia. Wnętrze tych rur nie  
ma praktycznie żadnych przeszkód, 
co umożliwia skuteczne  
przepłukiwanie linii.

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.

Zegar kontrolny do  
przepłukiwania linii pojenia
Może być zaprogramowany do  
automatycznego włączenia trybu 
płukania dla maksymalnie 12  
regulatorów elektromagnetycznych 
Ziggity.

Rura  
duża Ace

Rura 
standard 
Ace

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

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

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