
SIMBA
Innowacyjne usuwanie pomiotu w kurniku dla stad 

rodzicielskich brojlerów za pomocą taśm znajdujących się 
pod rusztami z tworzywa sztucznego
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SIMBA – praktyczny system taśm do usuwania pomiotu spod rusztów

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

Region Azji/Pacyfikuc: 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 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

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

Najważniejsze zalety, w skrócie
✔  znaczna poprawa klimatu w kurniku;
✔  niska wysokość naskoku tylko 20 cm, 

ułatwia kurom dostanie się do gniazd 
i zwiększa akceptację gniazda;

✔  system przyjazny dla ptaków, chroni 
środowisko;

✔  bardzo niezawodny system – 
posiada wyłączniki bezpieczeństwa;

✔  regularne usuwanie pomiotu w trakcie 
całego rzutu, znaczna redukcja 
emisji amoniaku;

✔  ogranicza ilość much w kurniku;
✔  niskie wymagania konserwacyjne;
✔  odporna na korozję podkonstrukcja 

ze stali szlachetnej;
✔  posadzka kurnika pod rusztami jest 

łatwa do czyszczenia, ponieważ po 
rzucie taśma do pomiotu zostaje 
nawinięta na bęben;

✔  łatwy do czyszczenia bok uchylny z 
tworzywa sztucznego;

✔  system łatwy w montażu.

SIMBA nowy system usuwania pomiotu 
przy użyciu taśm oferowany przez firmę 
Big Dutchman, regularnie transportuje i 
usuwa poza kurnik pomiot, który zwykle 
był gromadzony pod rusztami. Przyczynia 

się to do znacznego zmniejszenia emisji 
amoniaku, a tym samym do poprawy 
klimatu w budynku inwentarskim. 
SIMBA zalecana jest do zastosowana, 
głównie w kurnikach do chowu stad 

rodzicielskich brojlerów, gdzie w trakcie 
trwania całego rzutu pomiot przeważnie 
był składowany pod rusztami. 
Szczegółowych informacji udzielą nasi 
eksperci.

System zwijanych taśm do usuwania pomiotu spod rusztów

Specjalnie opracowany napęd Taśma do pomiotu nawijana jest na bęben

Podczas usuwania pomiotu taśma 
nawijana jest na bęben za pomocą 
specjalnie opracowanej jednostki 
napędowej. Pomiot spada na przenośnik 
poprzeczny i jest transportowany na 
zewnątrz kurnika. Zgarniaki gwarantują 
dokładnie oczyszczenie taśmy. Po 
zakończeniu procesu usuwania pomiotu, 
taśma nawinięta na bęben zostaje 
rozciągnięta ponownie poniżej poziomu 
rusztów za pomocą wciągarki linowej. 
Wyłączniki krańcowe gwarantują 
automatyczne wyłączenie się napędu  
po całkowitym rozwinięciu taśmy.

Dane techniczne
Długość sekcji  mm  2412
Wysokość naskoku  mm  200
Szerokość taśmy do pomiotu  mm  2310
(węższe taśmy dostępne na życzenie)
Maks. długość taśmy  m  120
Prędkość przesuwu 
taśmy do pomiotu  m/min  6,7


