
Pollo-M
certyfikowany oczyszczacz powietrza wylotowego 

do kurników przeznaczonych do tuczu drobiu
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Pollo-M – efektywny oczyszczacz powietrza wylotowego 
do kurników przeznaczonych do tuczu drobiu

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Bliski Wschód & Afryka: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Niemcy
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Zalety są widoczne na pierwszy rzut oka
✔  Znacznie zmniejszona emisja 

amoniaku oraz pyłu;
✔  Zaliczony test Niemieckiego 

Towarzystwa Rolniczego DLG 
SIGNUM TEST 05/15 (raport   
z badania 6260);

✔  Duża powierzchnia zestaw filtrów 

zapewnia niski opór powietrza i tym 
samym niskie zużycie energii przez 
wentylatory;

✔  Także specjalna technologia pomp 
do wody płuczącej powoduje 
obniżenie zużycia energii;

✔  Stałe nawadnianie filtrów 

powoduje, że są one czyste;
✔  Rejestrator danych zapisuje 

wszystkie istotne wartości;
✔  Możliwość zdalnego kontrolowania 

systemu Pollo-M;
✔  Optymalny dostęp;
✔  Niskie koszty konserwacji.

Pollo-M to jednostopniowy, chemiczny 
oczyszczacz powietrza wylotowego 
stosowany w tuczu drobiu. 
Zestaw filtrów montowany jest poziomo 

w wieży z kominami wyciągowymi, co 
zapewnia dużą powierzchnię styku. 
Wypełnienie zraszane jest wodą 
technologiczną zakwaszaną kwasem 

siarkowym do wartości pH ≤ 3,3.
O szczegółowe informacje na temat 
sposobu działania systemu Pollo-M pro-
simy zwrócić się do naszych ekspertów.

Do systemu Pollo-M jest zapewniony łatwy dostęp, a dzięki stałemu zraszaniu pakiet filtrów pozostaje czysty Wieża z kominami wyciągowymi ze zintegrowa-
nym systemem Pollo-M

Pomieszczenie techniczne z pojemnikiem na kwas

Amoniak

91 %

Pył ogółem

87 %

Pył drobny 
PM 10

77 %

Pył drobny
PM 2,5

94 %
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