Obsługa naszych klientów na całym świecie
Wyposażenie chlewni i systemy żywienia w
nowoczesnej hodowli trzody chlewnej

Big Dutchman – przedstawia się
Firma Big Dutchman zawdzięcza
swoje imię dwóm holenderskim
braciom, którzy w 1938 roku w
Stanach Zjednoczonych skonstruowali pierwszy automatyczny system
zadawania paszy dla drobiu. Dzięki
niemu zasadniczo polepszyła się
wydajność produkcji jaj i mięsa
drobiowego.

Jako znak towarowy, bracia wybrali

holenderskiego rolnika, który napełnia
maszynę paszową na tle zachodzącego
słońca. Z ówczesnego dwuosobowego
zakładu firma Big Dutchman stała się
światową organizacja. Natomiast sama
nazwa firmy stała się synonimem
racjonalizacji w nowoczesnej hodowli
zwierząt.

Automatyczny paszociąg od 1938 roku

Dzisiaj firma Big Dutchman jest

międzynarodowym koncernem, który
dostarcza wyposażenie chlewni i
kurników do więcej niż 100 krajów.
Centrala firmy dla Europy Wschodniej
i Zachodniej oraz Środkowego
Wschodu znajduje się w Vechcie
(Niemcy); dla Azji w Kuala Lumpur
(Malezja); dla Ameryki Półudniowej
w Michigan (Stany Zjednoczone).

Big Dutchman International GmbH – centrala firmy w Niemczech

Ponad 2000 pracowników pracuje w

firmie Big Dutchman, w tym około
250 techników, troszczących się o
dalszy rozwój i ulepszanie sprzętu i
programów naszej firmy.
Szeroka oferta handlowa, doświadczeni przedstawiciele i ciągle polepszany
Know-How są podstawą sukcesu
firmy Big Dutchman.

Big Dutchman, Inc. – centrala firmy w Stanach Zjednoczonych

Nazwa Big Dutchman jest na całym
świecie symbolem jakości, niezawodności oraz sukcesów ekonomicznych.
Innowacyjna technologia, konsekwentny rozwój instalacji dostosowanych
do rynku oraz rozwiązania “krojone
na miarę” należą do skutecznych strategii firmy. Spółki córki oraz agentury, znajdujące się w wielu krajach,
gwarantują bliskość do rynku oraz
niezawodnie działającą sieć serwisową.
Big Dutchman Asia – centrala firmy w Malezji

Systemy odchowu oraz zadawania paszy do hodowcy odnoszącego sukcesy
Dla każdej formy hodowli trzody

chlewnej firma Big Dutchman posiada
odpowiedni system – od hodowli
loch poprzez odchów prosiąt do
tuczu.
Skuteczna hodowla loch wymaga
zarówno wysokiej fachowości jak i
odpowiednich technicznych rozwiązań. Firma Big Dutchman oferuje
Państwu nowoczesne urządzenia
inwentarskie oraz systemy paszowe,
które są podstawą sukcesu
ekonomicznego.

Nasa oferta handlowa jest stale uzupełniana odpowiednimi systemami
wentylującymi, ogrzewania, chłodzenia oraz oczyszczania powietrza.
Celem jest stworzenie optymalnych
warunków klimatycznych w każdej
chlewni naszych klientów.

Nowoczesne urządzenia inwentarskie oraz systemy zadawania paszy są podstawą

Centrum krycia i sektor loch prośnych

Centrum krycia z oddzielnym kojcem knura

tworzą punkt wyjściowy dla produkcji
zdrowych prosiąt. Utrzymanie loch w
kojcach indywidualnych jest przejrzystym podejściem, który umożliwia
optymalną obserwację i kontrolę
pojedynczych zwierząt.
W sektorze loch prośnych utrzymanie
grupowe loch w ciąży zyskuje cały czas
na znaczeniu. Kojce indywidualne
samozamykające umożliwiają samodzielne wchodzenie i opuszczanie
kojców przez lochy.

CallMaticpro jest systemem żywienio-

Kojce indywidualny samozamykający “Easy Lock”

Komputer stacji żywieniowej można
zamontować także w korytarzu.
Gwarantuje to lepszą dostępność
(strefa wolna od zwierząt), tak że
można wprowadzić potrzebne ustawienia do komputera.

wym dla loch prośnych w hodowli
grupowej. Zalety hodowli zgodnie z
rytmem życia loch oraz karmienie
dostosowane do każdego zwierzęcia
zostały połączone w sposób idealny.
Indywidualne karmienie oznacza
przydzielanie paszy dokładnie dostosowane do stanu lochy. Można zastosować zarówno karmienie na sucho
jak i na mokro.
CallMaticpro – sterowane komputerowo karmienie wywoływane

Oproszenie odbywa się w specjalnie

Kojec porodowy z systemem podłogowym,
przyjaznym dla zwierząt

stworzonych kojcach porodowych.
Strefa legowiskowa pod lochą wykonana jest z materiałów, które zapewniają wysoki komfort (system SowComfort lub ruszta żeliwne).
Zintegrowane płyty grzewcze dbają o
optymalną temperaturę w strefie
legowiskowej prosiąt.
System karmienia na mokro HydroMix
firmy Big Dutchman jest odpowiednim
systemem dla stosowania tanich
komponentów paszowych.

HydroMix – sterowany komputerowo system
karmienia na mokro

Systemy odchowu oraz zadawania paszy dla hodowcy odnoszącego sukce
W nowoczesnym odchowie prosiąt i

tuczu systemy odchowu, technologia
zadawania paszy oraz regulacja klimatu odgrywają decydującą rolę w
odniesieniu sukcesu przez hodowcę.
Oferując systemy dojrzałe technicznie
firma Big Dutchman stwarza warunki
do nowoczesnego i skutecznego
chowu trzody chlewnej. Niezależnie
od tego, czy będą Państwo budować
nową chlewnię, przebudowywać lub
odnawiać istniejące budynki, nasi
doradcy są do Państwa dyspozycji.

System karmienia na mokro zastosowany w
odchowalni prosiąt

Dla każdego hodowcy prawidłowy
system karmienia odgrywa decydującą rolę. System DryRapid firmy Big
Dutchman jest bardzo wydajnym
systemem zadawania paszy, który
można stosować w żywieniu loch,
warchlaków oraz tuczników. Dzięki
automatom paszowym PigNic oraz
PigNic-Jumbo uzyskać można bardzo
duże dzienne przyrosty.

Automaty paszowe PigNic-Jumbo w odchowie prosiąt

W odchowalniach prosiąt firma Big
Dutchman oferuje Państwu łatwe w
montażu oraz czyszczeniu systemy
odchowu. Wyposażone one są w bezpieczną podłogę z rusztów plastikowych,
która chroni zwierzęta przed obrażeniami.
Jeżeli chcą Państwo żywić swoje
warchlaki paszą płynna, nasz system
zadawania paszy na mokro HydroAir z
korytami sensorowymi jest systemem
odpowiednim. Można wymieszać małe
ilości komponentów. Pasza dostarczana
do zwierząt jest zawsze świeża.

HydroMix – komputerowo sterowane

żywienie na mokro jest idealnym systemem do w pełni zautomatyzowanego
karmienia tuczników. Niezmiernie niezawodna i dopracowana technologia
służy do w pełni zautomatyzowanego
przygotowywania receptur z pojedynczych
komponentów. Oprócz wysokiej dokładności dozowania z każdego zaworu
żywieniowego dalszą zaletą systemu
jest jego duża jego elastyczność. Dzięki
temu nasza firma opracuje dla każdego
klienta pasującą koncepcję instalacji.

HydroAir – precyzyjny system karmienia na
mokro dla warchlaków

BigFarmNet jest nowoskonstruowanym
systemem sterowania i zarządzania
całą fermą hodowli trzody chlewnej.
Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze
i takie samo we wszystkich wersjach,
niezależnie od tego czy obsługuje
produkcję, wentylację czy analizę
danych. Krótko mówiąc oznacza to, iż
są Państwo w stanie sterować systemem
karmienia na mokro czy wentylacją
oraz dokonywać analizę ekonomiczną
danych przy pomocy jednego programu.
Karmienie na mokro z systemem HydroMix oraz
BigFarmNet

Do szerokiej oferty handlowej firmy Big

Kuchnia paszowa z młynem, mieszalnik i HydroMix

Dutchman należą także urządzenia
mielące i mieszające. Wśród hodowców
coraz częściej spotykane jest wytwarzanie mieszanki paszowej z własnego
zboża. Dzięki takim systemom można
sporządzić indywidualną mieszankę,
jakość paszy jest znana. Dodatkowo
można zaoszczędzić koszty transportu.
Obniżanie emisji z budynków inwentarskich będzie w przyszłości zyskiwało na
znaczeniu. Firma Big Dutchman oferuje
swoim klientom system MagixX-P z wysoko
skutecznym oczyszczaczem powietrza.

MagixX-P – efektywny system oczyszczania powietrza
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Komin odprowadzający CL 600 jest
uformowany przy
uwzględnieniu praw aerodynamiki i dzięki temu charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością. Posiada on gładką powierzchnię, odporną na zabrudzenia.
Ten uniwersalny w zastosowaniu
wlot powietrza CL 1200 umożliwia
uzyskanie i utrzymanie stabilnego
podciśnienia. W przypadku nowych
budynków stosowana jest wersja
wmurowywana, natomiast w przypadku starych budynków polecamy
wlot kołnierzowy.
Nasz wentylator osiowy charakteryzuje się poprzez dużą wydajność
wentylacji przy niskim zużyciu
prądu. Regulacja jest łatwa, natomiast poziom hałasu podczas
pracy jest niski. Montowany jest
zarówno w ścianach jak i w suficie.

System ogrzewania Delta-Rohr
wykonany jest z aluminium. Do
ogrzewania wykorzystuje się gorącą
wodę. Charakteryzuje się wysokim
przewodnictwem ciepła oraz wysoką
skutecznością. Poszczególne elementy są lekkie, co sprawia, iż ich
montaż jest bardzo łatwy.

Od pojedynczego budynku inwentarskiego do kompleksu farm, wykonanych pod klucz
Od mieszalni pasz do tucznika,

gotowego do rzeźni – firma Big
Dutchman dostarcza do swoich
klientów z całego świata wyposażenie budynków inwentarskich
każdego rodzaju. Długoletnie
doświadczenie i techniczna
wiedza dbają o to, aby nasze
instalacje funkcjonowały wyśmienicie w każdym klimacie i
pod określonymi warunkami.
Zakład tuczu świń z 1800 miejscami tuczowymi

Niezależnie od tego, czy w południowych
Chinach czy na Syberii – firma Big
Dutchman zaproponuje odpowiednie
rozwiązanie każdego problemu. Obojętnie, czy na fermie hodowanych jest sto,
tysiąc lub pięćdziesiąt tysięcy zwierząt.
Życzenia naszych klientów są uwzględniane przy sporządzaniu nowoczesnych,
pewnie funkcjonujących systemów
utrzymania i zadawania paszy.
Kompleks farm Andrijaševci 1, Chorwacja z 1500 miejscami, hodowla loch

Przyszłość stawia przed nami

nowe zadania, które rozwiązujemy wspólnie z naszymi klientami z całego świata. Dzięki
temu chcemy naszą pozycję
znanego lidera w branży rozbudowywać oraz wzmacniać.

Kompleks farm Rakitianskij w miejscowości Belgorod, Rosja z 4800 miejscami, hodowla loch

polnisch, 3/2013

Nasi doświadczeni doradcy służą
Państwu cały czas doradztwem. Mogą
Państwo uzyskać u nich wszelakie
informacje na temat naszych produktów.

Farma Garther Heide w Niemczech z ok. 2000 miejscami, hodowla loch

Niemcy
Big Dutchman Pig Equipment 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 +1-616-392 6899
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. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia @ bigdutchman.com

Polska
Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7 · 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00 · fax 61 816 44 51
e-mail: biuro@ bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

