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Napájecí systémy Roxell
Napájecí systémy Roxell jsou mezi chovateli drůbeže velmi známé
a oblíbené. Vyznačují se především vysokou efektivitou, snadnou údržbou
a bezporuchovostí.

SPARKcup

Swii’Flo

Jedná se o unikátní pohárkový napájecí
systém pro všechny druhy drůbeže, který nabízí
snadnou výměnu pohárků, vynikající hygienu
a jednoduchou údržbu. Plovákové koule udržují
během počátečního období pohárky plné vody,
ale podestýlka zůstává v suchém stavu.

Niplové napáječky Swii’Flo poskytují všem
ptákům vždy čerstvou a čistou vodu. Dvojitě
utěsněné niple a pečlivě navržené odkapní misky
a odvětrávací jednotka brání úkapům, čímž udržují
podestýlku v optimálním stavu. Jednoramenná
odkapní miska nabízí drůbeži dostatečný prostor
k dosažení niplu. Napáječka je vybavena zařízením
SPIN soft proti hřadování. Opakovaně použitelný
kotoučový ﬁltr na vodním panelu pak udržuje
vysokou kvalitu vody a brání tvorbě biovrstvy.

•
•
•
•

Vysoký průtok: 500–600 ml/min
Vynikající hygiena, snadná údržba
Koncepce proplachu přímým průtokem
Samočisticí pohárky

• Napáječka Swii’Flo je vyrobena
z pevných a odolných materiálů,
které odolávají všem běžně
používaným čisticím prostředkům
a prudkému oplachování
• Jednoduché a snadné čištění opakovaně
použitelného kotoučového ﬁltru
• 6 různých typů niplů Roxell s kovovým
nebo plastovým tělesem pro brojlery,
těžké a lehké nosnice
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Niplové napáječky IMPEX

NAPÁJENÍ

Společnost IMPEX je nizozemským výrobcem kvalitních napájecích
systémů pro drůbež. Niplové napáječky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli a je možné je doplnit několika typy odkapních misek.

Odkapní misky se používají zejména v chovech
pro brojlery, nosnice a v chovech rodičů.
Vzhledem k tomu, že je zde zásobování vodou
vyšší, je potřeba využít odkapávací misku pro
zachycení vody, kterou ptáci rozlijí.

Niply I-Classic
Niplové napáječky Impex Classic vycházejí
z první řady napájecích niplů Impex, které se
objevily v roce 1965. Ty jsou navrženy speciálně
pro drůbež ve stáří přibližně od 16 týdnů výše
a pro ptáky, kteří jsou zvyklí pít z niplových
napáječek. I-Classic kapátka jsou vyrobena přesně
tak, aby zásobování vodou bylo dostatečné, když
ptáci aktivují kapátko.
Tyto napáječky jsou obzvláště vhodné pro lehké
a těžké nosnice. Konečná volba niplů pro nosnice
závisí na systému budovy, klimatických podmínkách
a na dodávce vody během období chovu.

Niply I-Flex
Dobrý začátek je pro jednodenní ptáky velmi
důležitý. Niplové napáječky Impex Flex zaručují
snadný přístup k vodě díky svému 360 ° bočnímu
čepu. Přívod vody z těchto kapátek je postačující
v každé fázi života ptáků. Všechny niply jsou
vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Tato
kapátka jsou vhodná zejména pro brojlery a chov
nosnic, ale mohou být používána i pro kachny.
Ta však mají nižší průtok vody, jelikož kachny mají
tendenci hrát si s kapátkem.
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Zvonové napáječky Plasson
Společnost Plasson je výrobcem nejspolehlivějších zvonových napáječek
pro drůbež na světě, které představují standard ve svém oboru.
Napáječky Plasson jsou vyrobeny z robustního a vysoce odolného plastu
odolávajícího poškození při aktivním dlouhodobém používání.

Napáječka
pro broilery

Napáječka
pro krůty

Napáječky Plasson jsou vyrobeny z robustního
a vysoce odolného plastu odolávajícího poškození
při aktivním dlouhodobém používání na farmách
k chovu brojlerů.
Lze je použít u kuřat od prvního dne
až po dospělou drůbež. Napáječka zajišťuje
konstantní hladinu vody a pomáhá udržet
suchou podestýlku. Jakmile drůbež vypije
10 gramů vody, dojde k aktivování tohoto velmi
citlivého a bezúdržbového systému. Napáječky
mají zabudovaný bajonetový zvon, speciální
ovládací háček a výkonnou stohovací konstrukci.
K napájení 1 000 ks dospělé drůbeže je potřeba
přibližně 8-10 zvonových napáječek Plasson.

Napájecí systém Plasson pro krůty je konstruován
na míru a instalován podle vzrůstu drůbeže
a dalších požadavků. Zvonové napáječky pro
krůty mají velké koryto a velmi odolnou pružinu
konstruovanou s ohledem na používání velkými
dospělými krůtami.
Napáječka je vyrobena z robustního a vysoce
odolného plastu odolávajícího poškození při
aktivním dlouhodobém používání v krůtích
farmách. Jedinečným vybavením napáječek je
vyrovnávací láhev fungující nezávisle na zvonu
a zamezující opotřebení ventilového mechanismu.
Napáječka umožňuje napájení od jednodenních
kuřat po dospělou drůbež.
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