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Wyposa˝anie
ferm drobiarskich

www.wolfsystem.com

tel. (61) 896 28 00
fax (61) 816 44 51
www.bigdutchman.pl

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

tel. (58) 682 68 79
tel./fax (58) 682 68 56
www.hodowca.agro.pl

www.wolfsystem.com

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

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

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

tel. (32) 605 37 00
www.wolfsystem.pl

WYPOSA˚ANIE FERM
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
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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

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

e

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

Straszyn
e
e
e

Hodowca Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 70
83-010 Straszyn
tel. (58) 682 68 79
tel./fax (58) 682 68 56

e
e
e

karmidła dla indyków
systemy wentylacji
silosy paszowe
paszociągi
systemy pojenia
automatyczne gniazda dla indyków firmy Vencomatic

Kamień Duży k/Iławy
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

e

e
e

e

montaż i serwis urządzeń oraz systemów
kompletne systemy: pojenia, zadawania paszy, ogrzewania,
wentylacji, schładzania, ważenia, oświetlenia
części i akcesoria
sprzedaż wysyłkowa

systemy karmienia

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

www.wolfsystem.com

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41–100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 605 37 00
www.wolfsystem.pl

systemy pojenia
(smoczkowe, miseczkowe, dzwonowe)

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

urządzenia do zamgławiania
wysokociśnieniowego
e oświetlenie energooszczędne
e systemy ogrzewania
e

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

e

(nagrzewnice, promienniki)
e

Tereszyn

dozowniki do leków i witamin Dosatron

Nasi przedstawiciele:

tel. +48 513 090 453 • 500 118 939 • 500 118 938

KUP ONLINE
500 11 89 34

Firma Wolf System jest europejskim liderem w budowie obiektów inwentarskich.
Oferujemy kompleksową budowę konstrukcji nośnej kurników wraz z bocznymi systemami
wentylacyjnymi przeznaczonych do hodowli:
e indyków
e brojlerów
e kur niosek
Ws
Kurniki budujemy w systemach nośnych:
e ram stalowych
e ram stalowo-drewnianych
e ścian prefabrykowanych + dach wiązarowy

zystko z

jednej rę
ki

Dodatkowo oferujemy zbiorniki na gnojowicę oraz zbiorniki przeznaczone do biogazowni.

Siemianowice Śląskie

