
Większe ptaki mają większe 
dzioby i podczas picia ze 
standardowej wielkości 
poideł może dojść do  
wycieku wody. Poidła Ziggity 
Big Z są znacznie większe  
i promują bardziej efektywne 
picie bez rozchlapywania 
wody na ściółkę.

O wiele większe od  
standardowej wielkości 
poideł, Big Z zapewniają 
czystą wodę w takiej ilości,  
jakiej duże ptaki potrzebują.  
Minimalizacja wycieków 
wody prowadzi do lepszej 
ogólnej wydajności, w tym, 
poprawy wydajności paszy 
i wagi, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wskaźników 
wybrakowań i śmiertelności.

Ponieważ Big Z jest większe 
i bardziej wytrzymałe niż 
standardowe poidła, jest 
również znacznie bardziej 
odporne na zużycie,  
zmniejszając tym samym 
koszty wymiany i pracy.

Nasza 10-letnia  
proporcjonalna gwarancja  
to gwarancja, której  
potrzebujesz. To również 
przykład tego, jak Ziggity 
poprawia wyniki dzięki  
innowacjom.
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BIG Z -KACZKI I GĘSI
Dla kaczek • Stad rodzicielskich kaczek • Gęsi • Stad rodzicielskich gęsi

POTWIERDZONE KORZYŚCI:
Czysta woda / Trwałe i odporne na zużycie / Wydajne i skuteczne przepłukiwanie / Eliminuje rutynowe czyszczenie /  
Poprawia wydajność paszy / Obniża śmiertelność / Zmniejsza wybrakowania / Poprawia przyrost masy ciała

Zaawansowana technologia pojenia
Duży rozmiar zapewnia dużym ptakom, takim  
jak kaczki i gęsi, bardziej skuteczne i łatwiejsze  
pojenie. Big Z jest dostępny w różnych  
modelach, a każdy z nich przeznaczony  
jest do konkretnego zastosowania.

Wystarczająco wytrzymałe, aby 
skutecznie poić duże ptaki.

Korzyści z użycia Big Z
• 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.

Standardowe poidło

Poidło Big Z

Trzykrotnie większe od standardowego 
poidła, Big Z jest najbardziej trwałym 
poidłem, które zaspokaja potrzeby 
dużych ptaków.



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

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

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

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.

Klamra zatrzaskowa 
(Clip-on)

Gniazdo zatrzaskowe 
(Clip-on)

Rura PVC o dużej średnicy 33,40 mm
Największa w branży rura zasilająca w wodę 
nie ma praktycznie żadnych przeszkód, co 
umożliwia skuteczniejsze przepłukiwanie linii.

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.

Ta sama koncepcja, która uczyniła Ziggity liderem  
w pojeniu brojlerów, tylko większe i wytrzymalsze  
poidła dla dużych ptaków.
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