
■Nadaje się idealnie do chlewni z korytarzem centralnym
■Wysoka skuteczność tak�e przy wykorzystaniu wody 

złej jakości
■Niewra�liwy na sole, �elazo, algi itp.
■Wyraźnie większa trwałośćw porównaniu do osnowy 

celulozowej
■Wysoka wydajność chłodzenia dzięki du�ej powierzchni
■Oferowany w zakresach wydajności 5000 – 20000 m3/h
■Monta� ekstremalnie szybki
■Bardzo mały nakład na konserwację

■Nadaje się idealnie do chlewni z kilkoma komorami
■Efektywne chłodzenie chlewni i utrzymanie 

temperatury komfortowej tak�e w pełni lata
■Utrzymanie idealnej wilgotności powietrza poprzez 

nawil�anie o ka�dej porze roku
■Optymalne wiązanie cząsteczek kurzu wpływa na 

poprawę komfortu świń i zdrowotność dróg oddechowych
■Funkcja namaczania ułatwiająca mycie
■Bardzo dobre rozprowadzanie wszystkich stosowanych 

aerozoli jak substancje zapachowe i lekarstwa

Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ PRZYJDZIE KOLEJNE LATO!

DOSKONAŁA WENTYLACJA
CombiCool & Coolbox:
Sprawne systemy chłodzenia firmy Big Dutchman.

Wysokociśnieniowy 
system zamgławiania

»CombiCool«

Decentralny system chłodzenia
»Coolbox« z  tkaniny wysokiej 
jakości z tworzywa sztucznego

CombiCool Coolbox
Wysokociśnieniowy 
system zamgławiania

»CombiCool«

Decentralny system chłodzenia
»Coolbox« z  tkaniny wysokiej 
jakości z tworzywa sztucznego

Nasza strona internetowa:

www.bigdutchman.pl

Big Dutchman Pig Equipment GmbH · Postfach 11 63 · D-49360 Vechta · Telefon +49-(0)4447/801-0 · Fax +49-(0)4447/801-237 · big@bigdutchman.de
Internet: www.bigdutchman.de · Big Dutchman Polska Sp. z o.o. · ul. Sowia 7 · 62-080 Tarnowo Podgórno · tel. +48-61-896 28 00 · fax +48-61-816 44 51
bigdutchmanpolska@bigdutchman.pl · Adresy doradców w zakresie sprzetu do produkcji trzody chlewnej: AGRO-BIG-POL s.j. · Import-Export
Service · Limanowskiego 13 · 69-108 Cybinka · tel. +48-68-391 11 18 · St. Bukowski mobil: +48-601-65 61 06 · agro-big-pol@wp.pl · P.D.U. JAND
Jan Doliasz · ul. Krolowej Jadwigi 20/19 · 11-500 Gizijcko · tel./fax: +48-87-428 91 93 · mobil: +48-600-38 30 28 · doljan@wp.pl · P.P.H.U. Agri-Tech
Grzegorz Kowalczyk ·ul. Słonecznikowa 20 ·Złotkowo ·62-002 Suchy Las · tel./fax: +48-61-665 06 74 ·mobil: +48-515-116 990 ·grzegorzkowalczyk02@o2.pl
P.P.H.U. PORK · Mariusz Lizak · Sułkowice, ul. Beskidzka 57 · 34-120 Andrychów · pork2006@op.pl · Doradztwo Rolnicze · Ryszard Kujawa
ul. Bazylianówka 83/7 · 20-144 Lublin · tel./fax: +48-81-746 77 73 · mobil: +48-601-732 106 · ryszard_kujawa@interia.pl
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