Wyposa˝anie
ferm drobiarskich
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www.agro-sklep.com.pl

tel. (61) 833 04 55
fax (61) 833 00 64
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tel. (61) 896 28 00
fax (61) 816 44 51
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tel. (89) 648 77 55
fax (89) 648 40 86
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tel./fax (81) 503 22 22
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WSzyStko Dla tWojego goSPoDarStWa, fermy i nie tylko…
e

Pełne doradztwo w zakresie hodowli

Wykonanie wstępnych projektów

e

Brodnica

agro-sklep sp. z o.o. sp. k.
ul. Marka Prawego 24/10
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 00 700
e-mail: sklep@agro-sklep.com.pl
www.agro-sklep.com.pl

sprzedajemy:
e Wysokiej jakości gniazda automatyczne
e Ruszta z tworzywa sztucznego
e Systemy alternatywne/wolierowe
e Systemy odchowalni dla woliery
e Automatyzacja procesu zbioru jaj
e Wyposażenie budynków inwentarskich

e

e

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (61) 896 28 00
fax (61) 816 44 51
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

e
e
e
e
e
e

oferujemy:
Pakowaczki i sortownice Firmy Prinzen
e Systemy znakowania jaj Prinzen, Hedi Pack
Strzelce Opolskie
e Myjki do jajek, wytłaczanek Mach-C
e Systemy pojenia, paszociągi
Współpracujemy
e Silosy paszowe, wagi do paszy
z Wiodącymi producentami systemóW
e System transportu i pakowania jaj Ovologic
Wentylacji dla budynkóW inWentarskich
e

systemy klatkowe chowu i odchowu
kur nieśnych
alternatywne systemy chowu
i odchowu kur nieśnych
gniazda dla stad rodzicielskich brojlerów
systemy pojenia i karmienia drobiu
silosy, mieszalniki
dozowniki leków i witamin
wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie
komputerowe systemy sterowania
wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem

e

e

e

e

systemy alarmowe, systemy zarządzania
fermami drobiu
systemy oczyszczania powietrza
wyrzucanego z budynków inwentarskich
wsparcie techniczne montaż i serwis
urządzeń
możliwość budowania ferm pod klucz
(projekty, uzyskanie pozwoleń,
dokumentacja techniczna, budowanie
budynków w dowolnej technologii)

Tarnowo Podgórne

ProfeSjonalne ŚCiÓŁki Dla DroBiU:
e

energet
naturalne ściółki dla zwierząt
tel. (42) 251 57 66
tel. kom. 509 204 460
e-mail: radek@energet.com.pl
www.energet.com.pl

e

e
e

e

kompleksowe wyposażenie budynków drobiarskich
adaptacja istniejących budynków na potrzeby
hodowli drobiu
serwis istniejących systemów u klienta
magazyn części zamiennych wszystkich dostępnych
producentów
ekspresowa dostawa na terenie całego kraju

e

e

e

e
e

e
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Granulat ze słomy
strohGran

– produkt w 100%
z wyselekcjonowanej
polskiej słomy
– przebadany
laboratoryjnie
– łatwy w użytkowaniu

budujesz kurnik, potrzebujesz porady?
zadzwoń! doradztwo techniczne:
605 140 540

e

Geneu
ul. Powstańców Wlkp. 14a
86-061 Brzoza Bydgoska
tel. (52) 381 02 77
fax (52) 381 02 78
e-mail: geneu@wp.pl
www.geneu.pl

e

– idealne do wstawień jednodniowych
piskląt indyków i brojlerów oraz stad
rodzicielskich
– sucha, odpylona, wolna od grzybów
i roztoczy utrzymuje optymalny
mikroklimat w kurniku
– wpływa na ogólną poprawę
dobrostanu stada

e

fermo
Piotrów 18 k/Kalisza
62-814 Blizanów
tel. (62) 596 90 00, fax (62) 590 37 96
e-mail: info@fermo.pl
www.fermo.pl

Ściółka WióroWa peer-span

e
e
e
e

systemy pojenia dla drobiu
poidła dzwonowe
systemy zadawania paszy
systemy wentylacji
systemy schładzania
nagrzewnice olejowe,
gazowe i wodne,
promienniki gazowe

e

e

korzystne
Warunki
Współpracy

Łódź
– dostawy luzem
i w workach BB na
terenie całej Polski
– szybka realizacja zamówień
– sprawdzone produkty najwyższej jakości

systemy karmienia i pojenia (indyki, broilery,
kaczki, gęsi, reprodukcja kaczki i kurczaka)
systemy oświetlenia: oświetlenie
tradycyjne oraz LED
Piotrów
systemy wentylacji: kominowa, tunelowa,
poprzeczna, mieszana
systemy ogrzewania: wodne, gazowe, olejowe
systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING
centrale alarmowe w budynkach drobiarskich

zamów przez telefon: (62) 596 90 00 lub na stronie www.fermo.pl

e

e

e

dozowniki do leków
firmy Dosatron
środki do mycia i dezynfekcji
urządzeń inwentarskich
silosy paszowe z włókna
szklanego

Brzoza Bydgoska

kompleksowe wyposażenie oraz modernizacja ferm drobiu:
Czaplinek
e
e
e

hog slat sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 126
62-080 Batorowo
tel. (61) 833 04 55, fax (61) 833 00 64
e-mail: biuro@hogslat.com
www.hogslat.pl

e

e
e
e
e

Chłodzenie Cool-Pad oraz wysokociśnieniowe
Systemy sterowania mikroklimatem
Dozowniki leków Dosatron
firma Hog Slat
Serwis oraz montaż urządzeń
jest producentem

Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych do urządzeń wielu producentów.

e

e

e
e
e

e

e

systemy karmienia

e

systemy pojenia

e

(smoczkowe, miseczkowe, dzwonowe)
e
e
e
e
e

e

skoV a/s
Jabłonna
Wiktor Antuszewicz
tel. 791 606 383
e-mail: wan@skov.com
www.skov.com

Leszno

Siedlce

e

Przedstawiciele handlowi:
1 – tel. 668 908 788 2 – tel. 668 903 106

projekty hal inwentarskich w zakresie konstrukcji i instalacji wewnętrznych,
elementy systemu wentylacji naturalnej: kalenice i klapy ze sterowaniem,
elementy systemów sterowania systemami
(np. montaż systemów, skrzynki elektryczne itp.)
wykonawstwo i montaż systemów zadawania paszy, pojenia, ogrzewania,
schładzania, wentylacji i oświetlenia
wykonawstwo i montaż hal o konstrukcji stalowej,
wykonawstwo i montaż systemów ważenia paszy i ptaków,
wykonawstwo i montaż gniazd dla stad rodzicielskich i towarowych

(brojlery, indyki, nioski, reprodukcja, kaczki, gęsi)

jotafan andrzej zagórski
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel. (12) 269 18 77
fax (12) 269 18 78
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl

2
Żuromin

1

urządzeń marki
grower Select!

Sklep Żuromin Sklep Czaplinek
Sklep Leszno
Sklep Siedlce
tel: 23 655 20 64 tel: 94 316 10 38 tel: 65 527 16 71 tel: 25 748 11 12

e

inwest-agro
Tereszyn 25 koło Lublina
21-030 Motycz
tel./fax +48 81 503 22 22
biuro@inwest-agro.pl
www.inwest-agro.pl

Batorowo

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW!

e

indoor Group ltd
Kamień Duży 4E, 14-200 Iława
tel. (89) 648 77 55, 609 510 185
fax (89) 648 40 86
e-mail: zamowienia@indoor.com.pl
www.indoor.com.pl

Silosy paszowe
Systemy karmienia i pojenia
Systemy wentylacji
Systemy ogrzewania

gniazda automatyczne Roxell
podajniki paszy
systemy wentylacji Skov
silosy paszowe – metalowe
oświetlenie energooszczędne

Iława

urządzenia do zamgławiania
wysokociśnieniowego
systemy ogrzewania
(nagrzewnice, promienniki)

e

dozowniki do leków i witamin Dosatron

Nasi przedstawiciele:
tel. +48 513 090 453 • 500 118 939 • 500 118 398
Żuromin: +48 605 427 950, Marcin Szyburski

Tereszyn

KUP ONLINE
530 630 409
500 118 937

wagi dla drobiu: automatyczne i ręczne,
oprogramowanie komputerowe dla wag,
połączenie komputera z systemami ważenia
przez Internet, montaż, uruchomienie,
szkolenia
sterownik„Pasza-Woda-Światło”dla procesu
kontrolowanego żywienia brojlera

e

centrala alarmowa GSM, termometry
i sygnalizatory alarmowe, zasilacze

e

sterowniki mikroklimatu

e

liczniki i sterowniki do wody i paszy

e

czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla
Kraków

e

oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia
światła, sterowniki oświetlenia

oferujemy:
e kompletne systemy wentylacji
LPV, kombi tunel, systemy
zarządzania i kontroli produkcji;
e wloty powietrza, kominy
dachowe, wentylatory
kominowe energooszczędne,
wentylatory szczytowe,

e

moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie
sekcji płynnej, wlotów, itd.)

systemy ogrzewania, chłodzenia (pad
cooling, chłodzenie przez zamgławianie
wysokociśnieniowe)
e komputery klimatyczne DOL, czujniki,
wagi paszy, zwierząt
e

Jabłonna

najbardziej zaawansowane, precyzyjnie działające,
energooszczędne systemy wentylacji budynków inwentarskich
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