Wyposa˝anie

UTYLIZACJA PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NA FERMIE

ferm drobiarskich
Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
tel. 22 863 90 42
e-mail: bentleyfarm@bentley.pol.pl
www.utylizacjazwierzat.pl

Bentley Polska z powodzeniem działa od ponad 20 lat w obrębie ulepszania i poprawy jakości pracy na
fermach. Rosnące ceny utylizacji i pojawienie się chorób ptasiej grypy i ASF zmusza hodowców do podjęcia
nowych rozwiązań. Do tego celu proponujemy
innowacyjny produkt taki jak piece do utylizacji
OSOBY DO KONTAKTU:
padłych zwierząt oraz produktów ubocznych
1 – REGION ZACHODNI – Karol Wierczuk
pochodzenia zwierzęcego na miejscu.
tel. 607 808 042, e-mail: karol.wierczuk@bentley.pol.pl

2 – REGION WSCHODNI – Anna Jaworska
tel. 669 177 277, e-mail: ajaworska@bentleyinstruments.com
q Piece do utylizacji padłego drobiu (indyk,
3 – REGION POŁUDNIOWY – Jan Szostak
kura nioska, brojler, gęsi, kaczka) na miejscu
tel. 669 257 277, e-mail: jan.szostak@bentley.pol.pl
q Piece do utylizacji padłej trzody chlewnej
na miejscu
BENTLEY POLSKA JEST WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM
q Piece do utylizacji padłej zwierzyny łownej
FIRMY WASTE SPECTRUM (Wielka Brytania)
q Krematoria dla padłych zwierząt towarzyszących

OFERUJEMY:

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

e

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

systemy karmienia
e systemy pojenia
e systemy transportu paszy
e silosy paszowe i zbożowe
e systemy wentylacji

e

e

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

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1, 62-060 Strykowo
tel. (61) 819 70 60, fax (61) 819 70 61
e-mail: info@choretime.pl
www.ctbworld.com
www.chore-time.eu

tel./fax (81) 503 22 22
www.inwest-agro.pl

tel. (12) 269 18 77
fax (12) 269 18 78
www.jotafan.pl

tel. kom. 510 781 632
e-mail: biuro@kropafarm.pl
www.kropafarm.pl

tel. (61) 819 70 60
fax (61) 819 70 61
www.ctbworld.com

tel. 781 367 237
www.gremuragro.pl

tel./fax (42) 251 57 66
tel. kom. 509 204 460
www.energet.com.pl

tel. (58) 682 68 56
tel. kom. 883 374 603
www.hodowca.agro.pl
www.sklep.hodowca.agro.pl

tel. (23) 657 52 60
tel. kom. 600 241 783
www.farmazuromin.pl

tel. (61) 833 04 55
fax (61) 833 00 64
www.hogslat.pl

Ciechanów
Strykowo

Bobrek

PPHU Krzysztof Barański

PPUH WIT-POL

AVENA Tadeusz Awiżeń

INWESTPOL – MONTER

Pobiedziska k/Poznania
tel. 505 083 997

Bobrek k/Oświęcimia
tel. 33 845 82 90

Trękusek k/Olsztyna
tel. 601 449 117

Ciechanów
tel. 604 291 574

tel. (77) 44 00 700
www.tefa.pl

PROFESJONALNE ŚCIÓŁKI DLA DROBIU:

tel. (62) 596 90 00
fax (62) 590 37 96
www.fermo.pl

tel. (89) 648 77 55
fax (89) 648 40 86
www.indoor.com.pl

Pobiedziska

Sieć autoryzowanych dystrybutorów w Polsce:

e

tel. (61) 896 28 00
www.bigdutchman.pl

Trękusek

systemy schładzania
e systemy ogrzewania
e oświetlenie
e gniazda automatyczne
e systemy wolierowe

e

tel. (22) 863 90 42
www.utylizacjazwierzat.pl

Warszawa

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

ŚCIÓŁKA WIÓROWA PEER-SPAN

– 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

GRANULAT
ZE SŁOMY
STROHGRAN

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

e

KORZYSTNE
WARUNKI
WSPÓŁPRACY

Łódź

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

FARMA
Żuromin
Sp. z o.o.
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. (23) 657 52 60, tel. kom. 600 241 783
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl
www.farmazuromin.pl

systemy pojenia
systemy karmienia
e silosy
e ogrzewanie (promienniki gazowe,
nagrzewnice gazowe i olejowe)
e systemy wentylacji (wentylatory
jedno- i trójfazowe)
e systemy schładzania
e produkcja wentylatorów

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

dozowniki
alarmy
e maty dezynfekcyjne
e sterowniki mikroklimatu
e oświetlenie
e paszociągi spiralowe
e paszociągi koralikowe i pełzakowe z otwartą
rynną dla stad reprodukcyjnych
e NOWOŚĆ: nagrzewnice wodne o mocy 90kW

e

e

e

e

e
e

Żuromin

INDOOR Group Ltd
Kamień Duży 4E, 14-200 Iława
tel. (89) 648 77 55
serwis 24/7: tel. (89) 555 21 12
e-mail: biuro@indoor.com.pl
www.indoor.com.pl

kompleksowe wyposażenie budynków drobiarskich e systemy karmienia i pojenia (indyki, broilery,
adaptacja istniejących budynków na potrzeby
kaczki, gęsi, reprodukcja kaczki i kurczaka)
e systemy oświetlenia: oświetlenie
hodowli drobiu
e serwis istniejących systemów u klienta
tradycyjne oraz LED
Piotrów
e magazyn części zamiennych wszystkich dostępnych
e systemy wentylacji: kominowa, tunelowa,
producentów
poprzeczna, mieszana
Wrocław
e ekspresowa dostawa na terenie całego kraju
e systemy ogrzewania: wodne, gazowe, olejowe
e systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING
Budujesz kurnik, potrzebujesz porady?
e centrale alarmowe w budynkach drobiarskich
Zadzwoń! Doradztwo techniczne:
605 140 540
Zamów przez telefon: (62) 596 90 00 lub na stronie www.fermo.pl
Przedstawiciele: Paweł Owczarek, tel. +48 573 282 222 (woj. dolnośląskie)
e

e

e

e
e
e

e

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

Wykonujemy:
GREMUR-AGRO
Jan Grzegorz Jałkiewicz
ul. Przemysłowa 19
62-095 Murowana Goślina
tel. 781 367 237,
691 029 268, 882 484 444
www.gremuragro.pl
/gremuragro

e

e
e
e
e
e
e

e
e

kompleksowe wyposażenie obiektów
drobiarskich
adaptacja budynków do hodowli drobiu
serwis w istniejących budynkach
części zamienne z szybkim transportem
profesjonalny montaż
systemy karmienia i pojenia
systemy oświetlenia: tradycyjne i LED

e

e
e
e
e

systemy wentylacji
systemy ogrzewania:
wodne, gazowe, olejowe
systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe
i PAD COOLING
centrale alarmowe
dozowanie pszenicy
ekrany podsufitowe
klapy i kalenice uchylne

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM
e

Hodowca Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn
tel. (58) 682 68 56, tel. kom. 883 374 603
hodowca@qv.pl, www.hodowca.agro.pl,
www.sklep.hodowca.agro.pl,
/hodowca.agro

e

e
e

Systemy wentylacji
(kominy, wentylatory, wloty
powietrza, sterowniki)
Systemy paszowe (brojlery, indyki,
nioski, reprodukcja, kaczki, gęsi)
Oświetlenie (energooszczędne)
Systemy zamgławiania (nawilżania)
wysokociśnieniowe

e

e

e
e
e
e

Sklep Żuromin
tel: 23 655 20 64

Sklep Czaplinek
tel: 94 316 10 38

Sklep Leszno
tel: 65 527 16 71

Sklep Siedlce
tel: 25 748 11 12

e
e
e

Murowana
Goślina

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

e

systemy pojenia

e

e

gniazda automatyczne Roxell
podajniki paszy
systemy wentylacji DACS standard
i PAD cooling

e

ZASIĘG WYPOSAŻANIA

silosy paszowe – metalowe
oświetlenie energooszczędne
urządzenia do zamgławiania
wysokociśnieniowego
systemy ogrzewania

Tereszyn

(nagrzewnice, promienniki)
e

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

dozowniki do leków
i witamin Dosatron

KUP ONLINE

500 118 937

Nasi przedstawiciele: tel. +48 513 090 453

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

e

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

Kraków
e

oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia
światła, sterowniki oświetlenia

Firma oferuje:

Lublin

FIRMA NA LATA

KROPA FARM
Dariusz Kroplewski
Ujrzanów 80 B, 08-110 Siedlce
tel. 510 781 632
e-mail: biuro@kropafarm.pl
www.kropafarm.pl
/kropafarm

kompleksowe wyposażanie ferm drobiu
sprzedaż i montaż systemów: pojenia, zadawania paszy, wentylacji, ogrzewania,
e sprzedaż i montaż systemów: ważenia, oświetlenia, chłodzenia z inhalacją
e montaż systemów: komunikacji, monitoringu, alarmy z GSM
e serwis urządzeń drobiarskich
e doradztwo i wsparcie techniczne
e części zamienne do zamontowanych urządzeń
e

e

Batorowo

Firma
Hog Slat jest
producentem
urządzeń marki

Grower
Select!

Leszno

Siedlce

WSZYSTKO DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA, FERMY I NIE TYLKO…

Czaplinek

e

Zapraszamy do sklepów stacjonarnych
oraz do sklepu internetowego na www.hogslat.pl

e

(smoczkowe, miseczkowe, dzwonowe)

e

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

systemy karmienia

Iława

e

Kompleksowe wyposażenie oraz modernizacja ferm drobiu:

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

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

Straszyn

Systemy pojenia (smoczkowe,
miskowe, dzwonowe, odwracalne)
Ogrzewanie (nagrzewnice,
promienniki)
Dozowniki do leków i witamin
Silosy (plastikowe, metalowe)
Gniazda automatyczne
Papier dla piskląt

e Chłodzenie Cool-Pad oraz wysokociśnieniowe
Silosy paszowe
e Systemy karmienia i pojenia
e Systemy sterowania mikroklimatem
e Systemy wentylacji
e Dozowniki leków Dosatron
e Systemy ogrzewania
e Serwis oraz montaż urządzeń
Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych do urządzeń wielu producentów.

e

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

Pełne doradztwo w zakresie hodowli

e

Wykonanie wstępnych projektów
Brodnica

Żuromin
Siedlce

Przedstawiciel handlowy:
tel. 728 394 429

TEFA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabryczna 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 00 700
e-mail: info@tefa.pl
www.tefa.pl

SPRZEDAJEMY:
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

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

