
Produkty zwiększające dobrostan kurcząt
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Produkty zapewniające jeszcze większy dobrostan brojlerów w kurnikach

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

Przyjazny brojlerom system zarządzania, 
dobry klimat w kurniku, redukcja emisji   
i zwiększona efektywność pracy to są 
wymagania na dziś i na jutro.

Big Dutchman oferuje szeroki zakres 
produktów dla zwiększenia dobrostanu 
ptaków w kurnikach. 
W tym:

  użycie “zabawek“ z naturalnych 
materiałów

  pojemników ściółkowych
  podwyższone platformy i grzędy

Brojlery są bardzo zainteresowane 
koszami wypełnionymi sianem i 
lucerną. Kosze są łatwe do zawiesze
nia z sufitu. Kiedy kurnik jest bez 
obsady kosze można łatwo usunąć.

Podwyższone platformy dos tarczane przez 
Big Dutchman są w całości wykonane z plas
tiku. Są łatwe w montażu i demontażu, 
przez co czyszcze nie jest bardzo proste. 
Ptaki mogą bardzo łatwo wchodzić na 
platformę, która ma 330 mm wysokości. 
Standardowe wymiary to: 3448 x 75 mm, 
to jest platforma o powier zchni 0,878 m2. 
Możliwe jest jej powięks zenie. Pojemniki 
ściółkowe (1400 x 800 x 100 mm) są 
łatwe do ułożenia na ziemi i mogą być 
wypełniane wieloma różnymi materiałami.

Składane stojaki A racks 5800 firmy Big 
Dutchman w całości są wyprodukowane 
z metalu. Wszystkie pięć grzęd jest mon
towane na czterech poprzecznicach na 
różnych wysokościach. Oznacza to, że 
nawet młode ptaki mogą łatwo „zająć 
miejsce”. Każdy A stojak generuje 29 m 
przestrzeni do przesiadywania. Podnos
zona grzęda Siesta firmy Big Dutchman 
jest w całości wykonana z plastiku.
Montaż oraz demontaż grzędy jak i jej 
czyszczenie jest bardzo łatwe. Wysokość 
naskoku to 150 mm. Standardowa wersja 
grzędy ma długość 3000 mm. Może być 
zainstalowana zarówno w pozycji 
stojącej jak i zawieszanej.

Kosz na słomę lub siano  nr kodowy 65973530

Podwyższony obszar do wypoczynku  nr kodowy 15225086

Stojak A rack 5800 nr kodowy 83138698 Grzęda Siesta nr kodowy 30613145

Pojemnik ściółkowy  nr kodowy 3600 3982

Kosz na siano  nr kodowy 46543726

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


