
Od wylęgarni do ubojni, od 
wytwórni pasz po zbiór jaj – Big 
Dutchman dostarcza klientom 
na całym świecie wyposażenie 
każdego rodzaju. Długoletnie 
doświadczenie i wiedza 
techniczna są gwarancją 
efektywnego działania naszego 
sprzętu w każdym klimacie i w 
każdych warunkach.

Niezależnie od tego czy są to połu-
dniowo-zachodnie Chiny czy mroźna 
Syberia – Big Dutchman ma właściwe 
rozwiązanie każdego możliwego 
problemu. Bez względu na to, czy jest 
to ferma z dziesięcioma, dwustoma 
tysiącami lub dwoma milionami kur. 
Życzenia naszych klientów zmieniają się 
w nowoczesne i funkcjonalne systemy 
do chowu i żywienia.

Przyszłość stawia przed nami 
nowe wyzwania, które 
rozwiązujemy wspólnie z 
naszymi klientami na całym 
świecie. Dzięki temu chcemy 
rozbudowywać i wzmacniać 
naszą pozycję lidera na rynku.

Ferma Al Jabel w Dubaju, chów kur niosek wraz z odchowem młodych kurek

Ferma Grupo Avicola la Cresta w Bullas w Hiszpanii, chów niosek

Kompleksowa ferma Beresanskaja na Ukrainie – chów 1.200.000 kur niosek

Od pojedynczego kurnika do kompleksowej fermy

Dokładniejszych informacji udzielą 
Państwu nasi przedstawiciele. 
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Mobilny kurnik NATURA Camp w Niemczech – chów kur niosek na wolnym wybiegu
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Systemy chowu i żywienia do efektywnej produkcji mięsa

Kompletne systemy do tuczu drobiu, 
czy to będą karmidła czy łańcuchy 
paszowe, poidła smoczkowe czy 
dzwonowe, podciśnieniowe czy 
zrównoważone systemy wentylacji, 
niezależnie od tego czy jest to 
odchów czy tucz brojlerów, indyków 
czy kaczek. Big Dutchman posiada 
pełną ofertę 

Big Pan 330 i Fluxx – dwa solidne 
karmidła do tuczu drobiu. Spełniają 
one wymagania piskląt jedno dnio-
wych oraz ciężkich ptaków w 
końcowej fazie tuczu. Ponad 3 mln 
sprzedanych karmideł w ostatnich   
15 latach to oczywisty dowód 
funkcjonalności i jakości sprzętu w 
tym zakresie.
Instalacja AviMax gwarantuje naszym 
klientom efektywny tucz drobiu, który 
wyróżnia się wysoką obsadą i wysoką 
jakością produkcji.

Big Dutchman tworzy standardy także 
w tuczu indyka. Dzięki karmidłu 
Gladiator osiągną Państwo najlepsze 
wyniki w odchowie i tuczu indyków 
przy minimalnych stratach paszy. 
Uniwersalne, bardzo stabilne karmidło 
jest odpowiednie zarówno dla piskląt 
jednodniowych jak i dla 23 kg ptaków, 
bezpośrednio przed oddaniem ich do 
ubojni. Gladiator to idealne rozwią-
zanie, przekonajcie się Państwo sami!

Mówiąc o nowoczesnym wyposażeniu 
kurnika, nie można pominąć kom-
puterowego sterowania klimatem i 
produkcją. Amacs fi rmy Big Dutch-
man (Agro Management and Control 
System) bazuje na technologii 
internetowej i umożliwia stałe 
uzyskiwanie danych, sterowanie i 
nadzór poszczególnych kurników lub 
całej fermy w czasie rzeczywistym, 
praktycznie z każdego zakątka świata.

Kurnik do tuczu kaczek

FLUXX 360 z innowacyjnym mechanizmem 
zasypu paszy

AviMax transit – higieniczny, wydajny tucz drobiu

Gladiator – karmidło do tuczu indyków

ReproMatic – nowoczesny system karmideł

Ważną częścią wyposażenia do tuczu 
jest ważenie ptaków i paszy. W tym 
zakresie Big Dutchman oferuje 
systemy: SWING 20 i SWING 70 do 
automatycznego ważenia brojlerów i 
indyków oraz systemy elektroniczne 
do ważenia silosów. Zbieranie 
danych i ich analiza są niezbędne, 
aby dowiedzieć się, czy tucz był 
efektywny.

Łańcuch paszowy w odchowie stad rodziciel-
skich brojlerów

Automatyczny łańcuch paszowy lub 
karmidła ReproMatic - w chowie stad 
rodzicielskich brojlerów restrykcyjne 
karmienie ma decydujące znaczenie 
dla produkcji jaj wylęgowych. 
Odpowiedni system pozwala karmić 
ptaki stosownie do ich kondycji. 
Nasze automatyczne gniazda Colony 
2+ zapewniają odpowiednie warunki 
do spokojnego składania jaj.

Komin wyciągowy 
CL600 ma aerodyna- 
miczny kształt, co umoż- 
liwia skuteczną wentylację. 
Posiada on gładką, niebru - 
d zącą się powierzchnię.

Wloty ścienne CL Flex idealnie 
nadają się do montażu w 
ścianie. Dostępne są w 
różnych szerokościach, co 
umożliwia uzyskanie stabilnej 
wentylacji podciśnieniowej.

RainMaker to idealny system 
chłodzenia kurników w regio-
nach o gorącym i suchym lecie. 
Bazuje na efekcie parowania i 
osiąga najlepsze wyniki przy 
zastosowaniu wentylacji 
tunelowej.

AirMaster to wszechstronny 
wentylator, którego wyróżniają 
moc, oszczędność energii, 
niskie koszty konserwacji , 
solidność oraz odporność na 
korozję.
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ViperTouch – komputer do sterowania klimatem i produkcją 

Obsługa klientów na całym świecie
Wyposażenie kurników i systemy żywienia 

w nowoczesnym chowie drobiu
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Firma Big Dutchman zawdzięcza 
swoją nazwę dwóm holenderskim 
braciom, którzy w 1938 roku w 
Stanach Zjednoczonych skonstruo-
wali pierwszy automatyczny 
paszociąg dla drobiu. Dzięki niemu 
znacznie polepszyła się wydajność 
produkcji jaj i mięsa drobiowego.

Dzisiaj fi rma Big Dutchman jest mię-
dzynarodowym dostawcą wyposażenia 
do chowu drobiu i hodowli trzody 
chlewnej, obecnym w ponad 100 
krajach świata.
Centrala fi rmy dla Europy Wschodniej 
i Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu 
znajduje się w miejscowości Vechta 
(Niemcy); dla Azji w Kuala Lumpur 
(Malezja); dla  Ameryki Północnej i 
Południowej w Michigan (Stany 
Zjednoczone).

Na całym świecie nazwa Big Dutchman 
jest symbolem jakości, niezawodności 
oraz wydajności. Innowacyjna 
technologia, stały rozwój systemów 
dostosowanych do rynku oraz rozwią-
zania dopasowane do indywidualnych 
potrzeb klientów są częścią strategii 
fi rmy. Nasze oddziały i przedsta-
wiciele, działający w wielu krajach, 
zapewniają bliski dostęp dla klientów 
i służą jako dobrze funkcjonująca i 
niezawodna sieć serwisowa.

Jako znak towarowy, bracia wybrali 
holenderskiego rolnika, który na tle 
zachodzącego słońca napełnia 
paszociąg.
Z ówczesnego dwuosobowego 
zakładu, powstało międzynarodowe 
przedsiębiorstwo, a nazwa Big 
Dutchman stała się synonimem 
racjonalizacji w nowoczesnym 
chowie zwierząt.

Big Dutchman – dawniej i dziś

Automatyczny paszociąg – 1938 r.

Big Dutchman International GmbH – centrala fi rmy w Niemczech

Big Dutchman, Inc. – centrala fi rmy w Stanach Zjednoczonych

Big Dutchman Asia – centrala fi rmy w Malezji

Firma Big Dutchman zatrudnia ponad 
2500 pracowników, w tym około 250 
techników, którzy dbają o innowacyj-
ność oraz unowocześnienie sprzętu.
Szeroka oferta handlowa, 
doświadczeni przedstawiciele i stale 
pogłębiana wiedza są podstawą 
sukcesu fi rmy Big Dutchman.

Systemy chowu i żywienia do efektywnej produkcji jaj

Do każdego typu chowu drobiu fi rma 
Big Dutchman posiada odpowiedni 
system – od chowu z wolnym 
wybiegiem, poprzez systemy chowu 
w małych grupach po przyjazne 
środowisku instalacje z wentylowaną 
taśmą usuwania pomiotu, od 
łańcucha paszowego CHAMPION po 
sterowane komputerem żywienie dla 
piskląt i kurczaków.

Uzupełnieniem naszej szerokiej oferty 
są odpowiednie systemy wentylacji, 
ogrzewania, chłodzenia i oczyszczania 
powietrza, które pozwalają stworzyć 
idealny klimat w każdym kurniku.

UNIVENT i EUROVENT-EU – instalacje 
do chowu w małych grupach z wenty-
lowaną taśmą usuwania pomiotu są 
najefektywniejszymi systemami 
chowu kur nieśnych; od 3 do 12 
pięter; z dużym lub małym kanałem 
powietrznym. Korzyści są oczywiste: 
świeże powietrze dla zdrowych kur, 
niska śmiertelność, większa masa jaj 
na kurę/rok, lepsze wykorzystanie 
paszy, mniej brudnych jaj. Ponadto 
znacznie mniejsza emisja amoniaku i 
innych nieprzyjemnych zapachów.

NATURA-Odchowalnia – nowoczesny 
system do odchowu kur nieśnych jest 
niezbędny dla dobrego rozpoczęcia 
fazy nieśności. W czwartym tygodniu 
zostają otwarte piętra, na których 
wstawiono pisklęta. Wówczas mogą 
one swobodnie poruszać się po 
całym kurniku oraz uczyć się skakania 
i latania. Przemieszczanie się między 
poziomami pozwala kurkom nabyć 
umiejętności potrzebne w okresie 
nieśności.

UNIVENT-Starter to profesjonalna 
instalacja do odchowu z piętrami dla 
piskląt i młodych kur. Gwarantuje 
doskonałe wyniki produkcyjne i 
wysokiej jakości odchów. Tylko 
wyrównane stado młodych kur 
wejdzie optymalnie w fazę nieśności.

NATURA-Nova to woliera do chowu 
ściółkowego i z wolnym wybiegiem 
dla kur niosek. Jest ona optymalnym 
połączeniem dobrostanu ptaków z 
wysoką produkcją jaj. Big Dutchman 
posiada 30-letnie doświadczenie i 
gruntowną wiedzę w obszarze 
systemów wolierowych. NATURA 60 
i NATURA 70 wyróżniają się 
niewielkim nakładem pracy przy 
wysokiej wydajności produkcji. 

Łańcuch paszowy CHAMPION

UNIVENT – nowoczesna instalacja z wentylo-
waną taśmą do usuwania pomiotu

EUROVENT-EU nowoczesna produkcja jaj

NATURA-Nova Twin – klasyka Big DutchmanNATURA 60 nowoczesna woliera do chowu 
ściółkowego

NATURA-Odchowalnia
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aby dowiedzieć się, czy tucz był 
efektywny.

Łańcuch paszowy w odchowie stad rodziciel-
skich brojlerów

Automatyczny łańcuch paszowy lub 
karmidła ReproMatic - w chowie stad 
rodzicielskich brojlerów restrykcyjne 
karmienie ma decydujące znaczenie 
dla produkcji jaj wylęgowych. 
Odpowiedni system pozwala karmić 
ptaki stosownie do ich kondycji. 
Nasze automatyczne gniazda Colony 
2+ zapewniają odpowiednie warunki 
do spokojnego składania jaj.

Komin wyciągowy 
CL600 ma aerodyna- 
miczny kształt, co umoż- 
liwia skuteczną wentylację. 
Posiada on gładką, niebru - 
d zącą się powierzchnię.

Wloty ścienne CL Flex idealnie 
nadają się do montażu w 
ścianie. Dostępne są w 
różnych szerokościach, co 
umożliwia uzyskanie stabilnej 
wentylacji podciśnieniowej.

RainMaker to idealny system 
chłodzenia kurników w regio-
nach o gorącym i suchym lecie. 
Bazuje na efekcie parowania i 
osiąga najlepsze wyniki przy 
zastosowaniu wentylacji 
tunelowej.

AirMaster to wszechstronny 
wentylator, którego wyróżniają 
moc, oszczędność energii, 
niskie koszty konserwacji , 
solidność oraz odporność na 
korozję.
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Od wylęgarni do ubojni, od 
wytwórni pasz po zbiór jaj – Big 
Dutchman dostarcza klientom 
na całym świecie wyposażenie 
każdego rodzaju. Długoletnie 
doświadczenie i wiedza 
techniczna są gwarancją 
efektywnego działania naszego 
sprzętu w każdym klimacie i w 
każdych warunkach.

Niezależnie od tego czy są to połu-
dniowo-zachodnie Chiny czy mroźna 
Syberia – Big Dutchman ma właściwe 
rozwiązanie każdego możliwego 
problemu. Bez względu na to, czy jest 
to ferma z dziesięcioma, dwustoma 
tysiącami lub dwoma milionami kur. 
Życzenia naszych klientów zmieniają się 
w nowoczesne i funkcjonalne systemy 
do chowu i żywienia.

Przyszłość stawia przed nami 
nowe wyzwania, które 
rozwiązujemy wspólnie z 
naszymi klientami na całym 
świecie. Dzięki temu chcemy 
rozbudowywać i wzmacniać 
naszą pozycję lidera na rynku.

Ferma Al Jabel w Dubaju, chów kur niosek wraz z odchowem młodych kurek

Ferma Grupo Avicola la Cresta w Bullas w Hiszpanii, chów niosek

Kompleksowa ferma Beresanskaja na Ukrainie – chów 1.200.000 kur niosek

Od pojedynczego kurnika do kompleksowej fermy

Dokładniejszych informacji udzielą 
Państwu nasi przedstawiciele. 
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Mobilny kurnik NATURA Camp w Niemczech – chów kur niosek na wolnym wybiegu

Niemcy
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

USA
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr. 
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-3926899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Azja
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33615555 · Fax +60-3-33422866
e-mail: bdasia@bigdutchman.com

Systemy chowu i żywienia do efektywnej produkcji mięsa

Kompletne systemy do tuczu drobiu, 
czy to będą karmidła czy łańcuchy 
paszowe, poidła smoczkowe czy 
dzwonowe, podciśnieniowe czy 
zrównoważone systemy wentylacji, 
niezależnie od tego czy jest to 
odchów czy tucz brojlerów, indyków 
czy kaczek. Big Dutchman posiada 
pełną ofertę 

Big Pan 330 i Fluxx – dwa solidne 
karmidła do tuczu drobiu. Spełniają 
one wymagania piskląt jedno dnio-
wych oraz ciężkich ptaków w 
końcowej fazie tuczu. Ponad 3 mln 
sprzedanych karmideł w ostatnich   
15 latach to oczywisty dowód 
funkcjonalności i jakości sprzętu w 
tym zakresie.
Instalacja AviMax gwarantuje naszym 
klientom efektywny tucz drobiu, który 
wyróżnia się wysoką obsadą i wysoką 
jakością produkcji.

Big Dutchman tworzy standardy także 
w tuczu indyka. Dzięki karmidłu 
Gladiator osiągną Państwo najlepsze 
wyniki w odchowie i tuczu indyków 
przy minimalnych stratach paszy. 
Uniwersalne, bardzo stabilne karmidło 
jest odpowiednie zarówno dla piskląt 
jednodniowych jak i dla 23 kg ptaków, 
bezpośrednio przed oddaniem ich do 
ubojni. Gladiator to idealne rozwią-
zanie, przekonajcie się Państwo sami!

Mówiąc o nowoczesnym wyposażeniu 
kurnika, nie można pominąć kom-
puterowego sterowania klimatem i 
produkcją. Amacs fi rmy Big Dutch-
man (Agro Management and Control 
System) bazuje na technologii 
internetowej i umożliwia stałe 
uzyskiwanie danych, sterowanie i 
nadzór poszczególnych kurników lub 
całej fermy w czasie rzeczywistym, 
praktycznie z każdego zakątka świata.

Kurnik do tuczu kaczek

FLUXX 360 z innowacyjnym mechanizmem 
zasypu paszy

AviMax transit – higieniczny, wydajny tucz drobiu

Gladiator – karmidło do tuczu indyków

ReproMatic – nowoczesny system karmideł

Ważną częścią wyposażenia do tuczu 
jest ważenie ptaków i paszy. W tym 
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