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Plasson Livestock

Zakres rozwiązań

Plasson to wiodący producent sprzętu i dostawca kompletnych pakietów rozwiązań dla hodowców drobiu. Mamy 
ponad 50-letnie doświadczenie, w trakcie których nasze poidła dzwonowe stały się znane na całym świecie, a podwójnie 
uszczelniane smoczki są ich godnym następcą. Obecnie nasze pakiety sprzętu, w tym kompletne systemy pojenia 
i karmienia, a także specjalistyczne rozwiązania w zakresie klimatu wewnątrz kurników i budowy kurników dostępne są 
niemal na całym świecie.

Nasze rozwiązania cenione są na najbardziej rozwiniętych drobiarskich rynkach świata, takich jak Stany Zjednoczone, 
Brazylia, Chiny, a w Europie chociażby Francja.

Zdajemy sobie sprawę, że zależnie od typu hodowli jej główny cel jest inny. Osiągnięcie go przy zachowaniu kontroli nad 
najważniejszymi wydatkami w ramach dobrze kontrolowanego systemu i w oparciu o najwyższej jakości sprzęt prowadzi 
do osiągnięcia możliwie największego zysku. 
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Plasson oferuje system podawania pasz w celu maksymalizacji współczynnika wykorzystania paszy dla każdego typu i na 
każdym etapie hodowli ptaków. Bezgrillowe karmidła dla brojlerów, dwa systemy karmienia stad rozrodczych: przez karmidła 
(grillowe i bezgrillowe) oraz system łańcuchowy, a także specjalnie zaprojektowane karmidła dla indyków spełnią oczekiwania 
każdego hodowcy.

Karmidła bezgrillowe

 ● Mniej zmarnowanej paszy dzięki innowacyjnemu projektowi,
 ● lepsza dostępność dla ptaków w każdym wieku,
 ● łatwa regulacja ilości paszy,
 ● materiały wysokiej jakości zapewniające dłuższą trwałość,
 ● opcjonalnie automatyczne zasypywanie i wbudowane odcięcie dopływu paszy.

Łańcuchowy system karmienia

 ● Różnorodne konstrukcje zbiorników 
zapewniające elastyczność  
w projektowaniu systemu,

 ● w pełni podwieszany system (dostępny 
również z nogami plastikowymi lub 
metalowymi),

 ● wiele typów i wymiarów kratownicy,
 ● trwałość systemu zapewniona przez 

wytrzymałe narożniki odporne na zużycie.

Linie dystrybucji pasz

Plasson oferuje linie dystrybucyjne o unikalnych cechach:
 ● Zbiornik pośredni na paszę wykonany z wysoce odpornego tworzywa sztucznego oraz pojemnik ze stali nierdzewnej 

zapewniają łatwą konserwację i dożywotnie użytkowanie,
 ● ocynkowane rury o średnicy 44,5 mm, grubość ścianki 1,2 mm, opcje rozstawu 1m/0,75m/0,69m,
 ● pośrednie karmidło kontrolne pozwalające wyłączyć z karmienia część obiektu,
 ● karmidło kontrolne z mikroprzełącznikiem lub czujnikiem zbliżeniowym,
 ● niezawodne i łatwe w obsłudze podwieszenie z korbą ręczną lub elektryczną.

System karmienia drobiu
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Karmidło automatyczne
02310159
Opatentowany, samodostosowujący się system poziomu paszy w karmidle zapewnia optymalną ilość paszy 
bez konieczności regulacji w trakcie hodowli.

Brojlery

 ● Innowacyjny projekt karmideł,
 ● karmidła zapewniające doskonałą konwersję paszy,
 ● brak grilla ułatwia dostępu do paszy,
 ● wysoka jakość wykończenia zapewnia długą żywotność,
 ● możliwość korzystania tylko z części linii karmienia (umożliwione odcięcie wsypu paszy),
 ● budowa korpusu minimalizująca marnowanie paszy (górna krawędź zagięta do wewnątrz)

Budowa Karmidła automatycznego
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310153 Korpus karmidła

4 02310170 Stożek

5 02310098 Nóżki karmidła

1

2

3

4

5

Karmidło automatyczne z wysokim stożkiem
02310965

Budowa Karmidła automatycznego 
 z wysokim stożkiem

l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310153 Korpus karmidła

4 02310765 Wysoki stożek

5 02310098 Nóżki karmidła

1

2

3

4
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Karmidło manualne
02310157
Niezwykle prosta ręczna regulacja poziomu paszy poprzez lekkie uniesienie i delikatne przekręcenie żółtego 
regulatora.

Budowa Karmidła manualnego
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310153 Korpus karmidła

4 02310170 Stożek

1

2

3

4

Karmidło automatyczne z odcięciem
02310160

Budowa Karmidła automatycznego  
z odcięciem

l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310123 Płytka odcinająca dopływ paszy

4 02310060 Korpus karmidła

5 02310170 Stożek

6 02310098 Nóżki karmidła

1

2

4

5

6

3

Karmidło manualne z odcięciem
02310158

Budowa Karmidła manualnego z odcięciem
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310123 Płytka odcinająca dopływ paszy

4 02310060 Korpus karmidła

5 02310170 Stożek

1

2

4

5

3
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Stada rozrodcze

Karmidło dla samców 
02310570

Budowa Karmidła dla samców
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310121 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310092 Regulator poziomu paszy

3 02310895
Klamra zapobiegająca obracaniu 
karmidła

4 02310122 Korpus karmidła

5 02310125 Wysoki stożek karmidła dla samców

5

1

2

3

4

Budowa Karmidła dla samców z odcięciem
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310108 Regulator poziomu paszy

3 02310123 Płytka odcinająca dopływ paszy

4 02310895
Klamra zapobiegająca obracaniu 
karmidła

5 02310060 Korpus karmidła

6 02310765 Wysoki stożek

Karmidło dla samców z odcięciem 
02312066

5

2

3

4

6

1

Karmidło dla samic 
02311106
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Pisklęta indycze

 ● Wysokie napełnienie - stymuluje wzrost,
 ● brak grilla zapobiega uwięzieniu piskląt,
 ● zaprojektowany specjalnie dla piskląt indyczych.

Karmidło dla piskląt indyczych z zielonym regulatorem
02310907

Budowa Karmidła dla piskląt indyczych  
z zielonym regulatorem

l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310629 Regulator poziomu paszy (zielony)

3 02310153 Korpus karmidła

4 02310170 Stożek

5 02310083 Długie czarne nóżki

Budowa Karmidła dla piskląt indyczych  
z czerwonym regulatorem

l.p. nr. kat. nazwa
1 02310180 Uchwyt mocujący karmidło

2 02310142 Regulator poziomu paszy (czerwony)

3 02310153 Korpus karmidła

4 02310170 Stożek

5 02310083 Długie czarne nóżki

Karmidło dla piskląt indyczych z czerwonym regulatorem
02310477

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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Dorosłe indyki

 ● Wysokość karmidła ułatwia poruszanie się pod liniami karmienia,
 ● elastyczny kołnierz zmniejsza siniaki,
 ● kompatybilny z systemami o średnicy rury 44,5 mm i 2 “.

Karmidło dla dorosłych indyków
02310820*
Zawsze świeża i łatwo dostępna pasza. Elastyczny kołnierz i rura podająca redukujące siniaki

*  Dostępny również dla rur o średnicy 44.5mm: 023108266

Karmidło dla indyków „od początku do końca” (AIAO*)
02310794**

* AIAO: All In All Out: dzięki dolnej tacy na paszę karmidło może być stosowane od pierwszego dnia życia, do końca chowu indyków.  
W pierwszym etapie hodowli ptaki korzystają z dolnej tacy, a w dalszym standardowo żywią się z górnej części karmidła.
** Dostępny również dla rur ośrednicy 2’’: 02310798

Budowa Karmidła dla dorosłych indyków
l.p. nr. kat. nazwa
1 02310693 Uchwyt do rury 2”

2 02310306 Rura podająca

3 02310253 Regulator

4 02310228 Gwintowany łącznik korpusu

5 02310114 Górna część korpusu

6 02310793 Dolny stożek

7 02310828 Kołnierz

Budowa Karmidło dla indyków „od początku  
do końca” (AIAO*)

l.p nr. kat. nazwa
1 02310438 Uchwyt do rury 44.5mm

2 02310306 Rura podająca

3 02310253 Regulator

4 02310228 Gwintowany łącznik korpusu

5 02310114 Górna część korpusu

6 02310144 Dolna taca na paszę

7 02310828 Kołnierz
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Silosy i ważenie pasz

Silosy do przechowywania paszy

Plasson oferuje szeroką gamę silosów do przechowywania paszy.

 ● Wykonane ze stali ocynkowanej lub włókna szklanego,
 ● pojemność od 3 do 50 ton na silos,
 ● napełniane pneumatyczne lub odgórne,
 ● drabina i klatka bezpieczeństwa we wszystkich modelach,
 ● oferowane w różnych konfiguracjach - pojemność, średnica, wysokość, liczba nóg,
 ● nachylenie leja 60° pozwala na łatwy spadek paszy,
 ● opcjonalnie - ręczne spuszczanie paszy i wizjery.

Ważenie pasz

Plasson oferuje dwie opcje ważenia paszy, obie 
obsługiwane przez kontroler:

Silos pośredni do ważenia paszy
 ● Może także służyć do monitorowania zapasów
 ● Funkcja tensometrów we wszystkich odpowiednich 

zakresach temperatur

Ważenie wsadu
 ● Plastikowy zbiornik do ważenia 50 kg
 ● Dokładność +/- 0,2 kg 

Linie napełniania paszy

Plasson oferuje dwa rozwiązania do napełniania linii karmenia:

Napełnianie bezpośrednie
 ● Prosta konstrukcja zapewnia swobodny przepływ powietrza (lepszą wentylację),
 ● oroste i bezpośrednie sterowanie napełnianiem.

Pośrednie plastikowe zbiorniki wewnętrzne
 ● Prosta obsługa linii karmienia.
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Elementy systemu

Pozostałe elementy systemu

1 Karmidło kontrolne 2 Plastikowy zbiornik 3 System zasypu „T Drop” i rury PCV

4 Pośrednie karmidło kontrolne 5 Karmidło startowe (rury karbowane  
i gładkie)

6 Jednostka sterująca 
systemem napełniania

7 Dolny lej silosa  (Jedno i Dwustronny) 8 Systemy silosów* 9 Ocynkowane rury i sprężyny

*Napełnianie normalne i pneumatyczne 
(dostępne pojemności od 3 do 22 ton)

Karmidło 
automatyczne

Karmidło 
manualne

Karmidło 
manualne z odcięciem

Zestaw  
spuszczania paszy

Dolny lej zbiornika (nr 2)  
(Jedno i Dwustronny) 

Karmidła 
manualne

1

2

3

9
7

8

4

Karmidła 
automatyczne
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Elementy systemu

Jednostka napędowa Złączka narożna 90 stopni Rynna dystrybuująca paszę

Kratownica Łańcuch paszowy Zbiornik

Nogi i łączniki Podwieszenie

Łańcuchowy system karmienia

 ● Szybka i równomierna dystrybucja paszy,
 ● wiele możliwych konfiguracji dystrybucji  

paszy w kurniku,
 ● Zalecane z opcją podwieszenia w celu umożliwienia 

łatwiejszego dostępu do gniazd,

 ● wysoka jakość i duża trwałość,
 ● łatwa i szybka instalacja,
 ● konserwacja ograniczona do minimum.
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