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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. 

Plasson Livestock

Zakres rozwiązań
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Plasson oferuje pełną gamę poideł kropelkowych, dla każdego typu hodowli, 
które umożliwiają wybór smoczków w zależności od natężenia przepływu wody 
dostosowanego do potrzeb twojego stada.

Wytrzymuje próbę czasu
Najwyższej jakości poidła kropelkowe Plasson są specjalnie zaprojektowane i wykonane 
z najwyższej jakości materiałów. Pozwala to wytrzymać agresywne zachowania 
dojrzałych ptaków i młodych kurcząt przez wiele lat.

Każdy smoczek jest przetestowany pod kątem jakości
Plasson jest znanym na całym świecie liderem w zakresie systemów wysokiej jakości. Każdy smoczek opuszczający 
zakład produkcyjny przechodzi testy jakości przy użyciu specjalnie opracowanych skomputeryzowanych systemów. 
Nasza inwestycja w zaawansowane badania i rozwój, wyszkolony personel oraz wykorzystanie materiałów najwyższej jakości 
to twoja gwarancja optymalnej wydajności.

Podwójne uszczelnienie
Nasze poidła kropelkowe mają podwójny mechanizm uszczelniający składający się 
wyłącznie z dwóch ruchomych części. Prostota ta umożliwia niezawodne działanie  
z zachowaniem szczelności.

Pomagamy sprostać wymaganiom każdego rodzaju ptaków
Zależnie od typu hodowli oraz wieku ptaków stado potrzebuje różnej ilości wody oraz użyteczności 
i pomocy smoczków. Poidła kropelkowe Plasson to najlepsze systemy na rynku zaprojektowane tak, 
by zaspokoić potrzeby zarówno młodych, wrażliwych na ilość wody piskląt, jak i ciężkich brojlerów.

Zróżnicowane natężenie przepływu oraz akcja uruchamiająca poidło pozwalają zaspokoić potrzeby w każdej sytuacji. Przy 
wysokim zapotrzebowaniu na wodę duży przepływ poidła kropelkowego Plasson zapewnia, że nawet jedno dotknięcie 
smoczka zapewni dużą ilość wody dla kurczaka. Systemy Plasson pomagają hodowcy spełnić wymagania rynku.

Nasze smoczki podzielone są również ze względu na sposób ich aktywowania. Część z nich umożliwia dostęp do wody po 
dotknięciu smoczka z każdej strony. Tym samym, nawet jednodniowe pisklęta, w najbardziej wrażliwym etapie wzrostu, mogą 
łatwo aktywować poidło.

Plasson oferuje dwa rozwiązania systemów do pojenia ptaków z wysoce wydajnymi komponentami do aplikacjami wody:
 ● poidła kropelkowe,
 ● poidła dzwonowe.

System pojenia kropelkowego

Systemy pojenia

Aktywowane pionowo Aktywowane pionowo  
i poziomo

Aktywowane w każdą stronę
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Prostota konstrukcji daje najwyższą niezawodność
Jeden zintegrowany system składający się z kilku części:

 ● zestaw czołowy linii,   
 ● zestaw końcowy linii,
 ● poidło kropelkowe,
 ● tacka,
 ● rura PCV,
 ● profil aluminiowy.

System ten jest wydajny, niemal bezobsługowy i niezawodny.

Wykres natężeń przepływu wody w poidłach kropelkowych

Profil 
aluminiowy do 
podwieszenia

Zestaw 
końcowy linii

Zestaw 
czołowy  linii

Poidło o starannie 
dobranym natężeniu 
przepływu wody

Rura PCV 
doprowadzająca 
wodę Tacka

Ciśnienie wejściowe (cm słupa wody)
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) Ciemnozielony Dla Kaczek i Piskląt 
Indyczych

Szary Dla Brojlerów i Kaczek

Ciemnoszary Dla Stad Rozrodczych

Pomarańczowy Dla Brojlerów
Brązowy Dla Stad Rozrodczych
Ciemnoniebieski Dla Kurcząt i Kurcząt 

przeznaczonych do stad 
rozrodczych i niosek

Żółty Dla Brojlerów
Fioletowy Dla Kurcząt i Kurcząt  

przeznaczonych do std 
rozrodczych i niosek
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Poidła kropelkowe Plasson

* rekomendujemy zastosowanie  
Poidła startowego (SECS)   
w pierwszych dniach życia

Poidła dla broilerów

Szare poidło kropelkowe 
dla brojlerów
02205237

Pomarańczowe poidło 
kropelkowe dla brojlerów
02205041

Żółte poidło kropelkowe 
dla brojlerów 
02205040

Tacka na poidło 
kropelkowe dla brojlerów
02205001

Poidło startowe (SECS)
02205548

Brązowe poidło 
kropelkowe dla stad 
rozrodczych 
02205012

Ciemnoszare poidło 
kropelkowe dla stad 
rozrodczych
02205061

Tacka na poidło 
kropelkowe  
dla stad rozrodczych
02205521

Ciemnoniebieskie  
poidło kropelkowe  
dla kurcząt
02205280*

Fioletowe poidło 
kropelkowe dla kurcząt
02205282*

Szare gwintowane poidło 
kropelkowe dla brojlerów
02205364

Pomarańczowe 
gwintowane poidło 
kropelkowe dla brojlerów
02205358

Żółte gwintowane poidło 
kropelkowe dla brojlerów 
02205352

Brązowe gwintowane  
poidło kropelkowe  
dla stad rozrodczych
02205051 

Ciemnoszare gwintowane 
poidło kropelkowe dla stad 
rozrodczych
02205362

Ciemnoniebieskie gwintowane 
poidło kropelkowe dla  
stad rozrodczych
02205360

Fioletowe gwintowane  
poidło kropelkowe dla  
stad rozrodczych
02205354

Gwintowane poidła dla broilerów

Gwintowane poidła dla 
kurcząt przeznaczonych  
do stad rozrodczych i niosek

Poidło startowe 
SESA zielone
02205550**

** Produkt bez smoczka

Poidła dla indyków

Poidło dla  
dojrzałych indyków 
02205534**

Poidło startowe  
SESA czerwone
02205546**

Uchwyt do poidła 
kropelkowego
02205262

Poidła dla kurcząt 
przeznaczonych  
do stad rozrodczych

Gwintowane poidła dla stad 
rozrodczych i niosek

Poidła dla stad rozrodczych
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Tabela rekomendowanych ilości ptaków na 1 poidło

 Numer
katalogowy Nazwa

Rekomendowana ilośc ptaków na 1 poidło

Brojlery
 Stada

 rozrodcze
SAMICE

 Stada
rozrodcze

SAMCE

Kurczęta,
 kurczęta 

 z przeznaczeniem
 do stad

rozrodczych

 Kurczęta
indycze Kaczki  Dojrzałe

Indyki

2205237 Szare poidło kropelkowe 12-14 8-11

2205364 Szare gwintowane poidło kropelkowe 12-14 8-10

2205040 Żółte poidło kropelkowe 10-12

2205352 Żółte gwintowane poidło kropelkowe 10-12

2205041 Pomarańczowe poidło kropelkowe 10-12

2205358 Pomarańczowe gwintowane poidło kropelkowe 10-12

2205012 Brązowe poidło kropelkowe 8-10

2205051 Brązowe gwintowane poidło kropelkowe 8-10

2205061 Ciemnoszare poidło kropelkowe 8-10 5-6

2205362 Ciemnoszare gwintowane poidło kropelkowe 8-10 5-6

2205280 Ciemnoniebieskie poidło kropelkowe 8-10

2205360 Ciemnoniebieskie gwintowane poidło kropelkowe 8-10

2205282 Fioletowe poidło kropelkowe 8-10

2205354 Fioletowe gwintowane poidło kropelkowe 8-10

2205043 Ciemnozielone poidło kropelkowe 10-12 8-12

2205546  Poidło startowe SESA 25-30 30-35

2205534 Poidło dla dojrzałych indyków 25-30

* wszystkie poidła kropelkowe dostępne są dodatkowo w typie „J”, jak również z podwójnym zaciskiem, które ułatwiają użycie ich w systemach innych producentów.

Ważne: 
Powyższe dane mają charakter poglądowy. Szczegóły rozmieszczenia poideł i liczby ptaków przypadających na poidło powinny być determinowane 
faktycznymi warunkami panującymi w kurniku, warunkami klimatycznymi, wentylacją, jak również rozmiarem i wagą ptaków. 
Dla optymalizacji warunków warto skonsultować się z naszymi ekspertami.

ŻółtePomarańczoweSzare Brązowe Ciemnoszare

Poidło kropelkowe

CiemnozieloneFioletowe Ciemnoniebieskie Startowe
SESA

Indycze

Dla brojlerów Dla kaczekDla stad 
rozrodczych

Dla kurcząt i kurcząt 
przeznaczonych 

do stad rozrodczych

Dla indyków
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Climate HousingDrinkingFeedingSystemy zarządzania ciśnieniem

Regulatory ciśnienia i Reduktory ciśnienia z elektrozaworem

 ● Świeższa, chłodniejsza i czystsza woda,
 ● możliwość połączenia bezprzewodowego z urządzeniem obsługującym system gwarantuje oszczędności związane 

z instalacją i okablowaniem,
 ● zalecane przy chowie bez udziału antybiotyków (ABF) i (NAE),
 ● bezpieczny i zintegrowany elektrozawór wewnątrz regulatora,
 ● możliwość programowania płukania linii pojenia poprzez kontroler lub urządzenie mobilne,
 ● pozwala na dłuższe użytkowanie systemu,
 ● oszczędność pracy i precyzyjne płukanie,
 ● mogą zostać zainstalowane na początku lub na środku linii pojenia.

Regulatory ciśnienia i Reduktory ciśnienia bez elektrozaworu

 ● Pozwalają zaopatrzeć system pojenia w możliwie najwyższy poziom przepływu,
 ● oferują szeroki wachlarz wymaganego ciśnienia na wyjściu, niezależnie od ciśnienia na wejściu wody,
 ● wbudowana funkcja płukania pod wysokim ciśnieniem,
 ● mogą zostać zainstalowane na początku lub na środku linii pojenia,
 ● niezawodna i bezproblemowa obsługa,
 ● szybka i prosta instalacja.

Plasson oferuje dwa typy regulatorów ciśnienia

A. Regulatory ciśnienia - umożliwiające zmianę ciśnienia poprzez przekręcenie 
czerwonego zaworu.

B.  Reduktory ciśnienia - umożliwiające automatyczną kontrolę ciśnienia  
z poziomu pomieszczenia z urządzeniem obsługującym system Pojenie 
na Żądanie WOD PRO (Opatentowany system zarządzania dobowym 
zużyciem wody).

Standardowy  Wbudowany
Elektrozawór

 Wbudowany
 Elektrozawór

 (obsługa
bezprzewodowa)

Wysokie ciśnienie

Regulator ciśnienia
Zestaw czołowy √ √ √ √

Zestaw środkowy √ √ √ √

Reduktor ciśnienia
Zestaw czołowy √ √ √ X

Zestaw środkowy √ √ √ X

Zaawansowane zastosowania do zarządzania wodą

 ● Filtry poprawiające warunki
 ● wodomierz z wyjściem elektronicznym pozwalający na odczyt zużycia  

wody nawet pierwszego dnia cyklu,
 ● możliwość dawkowania środków chemicznych i leków,
 ● zmiękczanie wody - Siliphos,
 ● regulacja ciśnienia, w tym jego podwyższanie,
 ● awaryjne przechowywanie wody.
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Pojenie na Żądanie (WOD Pro)

Rewolucyjne rozwiązanie do 
optymalizacji zarządzania pojeniem

Water On Demand Pro - Pojenie na żądanie (WOD Pro) to 
opatentowany innowacyjny system zarządzania dobowym 
zużyciem wody. System pojenia na żądanie umożliwia w łatwy 
i precyzyjny sposób zarządzanie ciśnieniem wody we wszystkich 
liniach pojenia, w zależności od zmiennego zapotrzebowania 
ptaków na wodę w ciągu doby oraz od ich wieku.

Korzyści z wprowadzenia systemu

 ● Możliwość zaprogramowania ciśnienia dla całego cyklu – 
dzień po dniu,

 ● możliwość programowania i monitorowania ciśnienia wody  
w liniach pojenia z poziomu kontrolera, jak również zdalnie  
z dowolnego urządzenia mobilnego,

 ● maksymalizacja wydajności hodowli dzięki zoptymalizowanym 
dostawom wody,

 ● suchsza ściółka,
 ● oszczędność w kosztach pracy,
 ● możliwość zwiększenia ciśnienia wody w momencie 

maksynalnego zapotrzebowania,
 ● idealny system zarządzania wodą, w połączeniu z Systemem 

Automatycznego Płukania Plasson.

Reduktor ciśnienia

Bezprzewodowa komunikacja

Climate HousingDrinkingFeedingGlobal Presence – Local Commitment

Water on Demand
P r e c i s e  D a y  R o u n d  W a t e r  C o n s u m p t i o n PR

O

0 12 24

Water on Demand Pro

Climate HousingDrinkingFeeding

A Revolutionary Solution for optimal 
Water Management.

PLASSON’S Water on Demand Pro is an innovative 
system allowing you to easily control and precisely 
manage the water pressure in all drinking lines of your 
house according to birds changing demand during a 
daily 24 hour cycle and through the grow-out.
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Bezprzewodowy System  
automatycznego płukania

Cechy systemu

 ● Bezprzewodowe rozwiązanie do zarządzania procesem  
automatycznego płukania linii pojenia,

 ● brak konieczności stosowania kabli,
 ● oszczędność kosztów pracy i kosztów instalacji elektrycznej,
 ● programowanie systemu płukania poprzez prostą aplikację na każdym 

urządzeniu mobilnym,
 ● świeża, chłodniejsza i czystsza woda dla ptaków,
 ● system łatwy do połączenia z systemem Pojenia na Żądanie (WOD Pro),
 ● kompatybilny z systemami pojenia Plasson,
 ● najbardziej praktyczne rozwiązanie do płukania linii pojenia w klatkach.

Jednostka bezprzewodowa

 ● Zarządzanie systemem z poziomu aplikacji na smartfonie,
 ● możliwość programowania harmonogramu płukania linii pojenia na cały 

rzut z wyprzedzeniem,
 ● bardzo niskie koszty instalacji (brak kabli),
 ● kompatybilny ze wszystkimi Reduktorami i Regulatorami ciśnienia Plasson,
 ● implementacja do istniejącego systemu pojenia bez użycia żadnych 

dodatkowych rur,
 ● bezpieczny dla środowiska,
 ● samodzielny system.
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Narzędzie do 
montażu poideł
02205420

Elementy Systemu pojenia kropelkowego

Regulatory i reduktory ciśnienia

Regulatory ciśnienia

Czołowy regulator ciśnienia   .................................................................  02205491
Środkowy regulator ciśnienia  ...............................................................  02205492
Czołowy regulator ciśnienia AF*  .........................................................  02205495
Środkowy regulator ciśnienia AF*  ......................................................  02205496
Czołowy regulator ciśnienia WAF**  ..................................................  02209973
Środkowy regulator ciśnienia WAF**  ...............................................  02209982

Reduktory ciśnienia (do systemu WOD PRO - Pojenie na żądanie)

Czołowy reduktor ciśnienia  ...................................................................  02205493
Środkowy reduktor ciśnienia .................................................................  02205494
Czołowy reduktor ciśnienia AF*  ..........................................................  02205497
Środkowy reduktor ciśnienia AF*  .......................................................  02205498
Czołowy reduktor ciśnienia WAF**  ....................................................  02209974
Środkowy reduktor ciśnienia WAF**  .................................................  02209975

Regulatory ciśnienia do wysokiego ciśnienia

Czołowy regulator ciśnienia 0-250 cm  ...........................................  02207030
Środkowy regulator ciśnienia 0-250 cm ..........................................  02207031
Czołowy regulator ciśnienia 0-250 cm AF*  ..................................  02207032
Środkowy regulator ciśnienia 0-250 cm AF*  ...............................  02207033
Czołowy regulator ciśnienia 0-250 cm WAF**  ............................  02207034
Środkowy regulator ciśnienia 0-250 cm WAF**  .........................  02207035

  *    AF - do Systemu Automatycznego Płukania Plasson.
** WAF - do Bezprzewodowego Systemu Automatycznego Płukania Flush Control.

Zestaw końcowy linii -  
- wysokie ciśnienie
02205779

Zestaw
końcowy linii
02205772

Regulator nachylenia (łącznik zewnętrzy)*
02205407 - 10 cm + zestaw
02205671 - 15 cm + zestaw
02205669 - 30 cm
*Wymagany w budynkach z nachyleniem

Regulator nachylenia*
02205253 - 10 cm + zestaw
02205094 - 15 cm + zestaw
*Wymagany w budynkach z nachyleniem

Regulator nachylenia (bez wskaźnika ciśnienia)*
02205224

*Wymagany w budynkach z nachyleniem
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Akcesoria

Narzędzie do 
montażu poideł
02205420

Filtr 1”
02209079

Elastyczna rura 1/2”
02209085

Silikonowy smar do 
systemów wodnych (50 gr)
02300152

Szczotka do 
czyszczenia 
wziernika
02205424

Szczypce do 
demontażu 
poideł
02205616

Sensor 
temperatury 
wody
02205965

Zestaw zmiękczający 
Siliphos 1”
02205903
wejście/wyjście 32 mm

Narzędzie do 
fazowania 
02207514

Profil aluminiowy do łącznika 
zewnętrznego 2.94 m
02205167

Krótki profil aluminiowy  
do łącznika zewnętrznego
02209023

Długi profil aluminiowy  
do łącznika zewnętrznego
02209024

Rura  PCV Φ 25mm - dł. 3m
02205136/7/8/9/1/2/5
dostępna także w opcjach 
dla instalacji 6,7,8,9,10,12, lub 15 
poideł na odcinek.

Sznurek nylonowy  
(50 metrów)
02100084
(około 3m na każdą sekcję)

Regulator długości 
sznurka
02100010

Śruby ze stali nierdzewnej 
Φ 1/4” x 10 mm (3/8”)
02209017 
kpl. 2 sztuk

Nakrętka ze stali 
nierdzewnej Φ 1/4” 
02209018 
kpl. 2 sztuk

Lista elementów na 3-metrową sekcję

Łącznik zewnętrzny do 
rury PCV Φ 25 mm
02205035

Zacisk do podwieszania
02209016

System Zarządzania Ciśnieniem

                                - Bezprzewodowy System 
Automatycznego Płukania

Water on Demand
P r e c i s e  D a y  R o u n d  W a t e r  C o n s u m p t i o n PR

O
02205388

Kontroler do Systemu Automatycznego  
Płukania Plasson
02205686

Zestaw medernizujący
(pozwala zmienić 
regulator w reduktor)
02205339
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max. 30m

max. 30m
0.75m

Niezelektryfikowany System Anti-Perch

Opis Systemu

Niezelektryfikowany System Anti-Perch firmy Plasson, zapobiega 
grzędowaniu ptactwa na liniach pojenia kropelkowego bez 
zastosowania wstrząsu elektrycznego, jest zgodny z globalnym 
podejściem mającym na celu ochronę dobrostanu zwierząt. 

System stanowi ekonomiczne rozwiązanie, które można łatwo 
zainstalować na nowych lub istniejących liniach  
pojenia kropelkowego.
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Uwaga:
• Co drugi zacisk zawieszenia należy 

zamontować w przeciwnym kierunku
• Sprężynę naciągnąć do ok. 8,5 cm długości
• Nie dokręcać zbyt mocno, aby zapobiec skręcaniu  

się przewodu

9.5 cm≈8.5 cm

Opcja: 02205856 - System Anti-Perch – Przewód dolny (Zestaw)

No. Cat No. Description QTY.

5 02320001 Zacisk na przewód 1/8” 2
11 02205149 Sprężyna do kabla elektrycznego 1

10 02205611** Przewód 1/16" (1.5mm)   Długość linii + 2m
**Nie wchodzi w skład zestawu

02205855 02205857
l.p. Numer katalogowy Opis Ilość. Ilość.

1 02205858 Zawieszenie stalowe systemu Anti-Perch 3 1
2 02310022 Hak S 3/16" x 2"(4,8X50) 3 1
3 02209017 Śruba S/S 1/4" x 11 mm 6 2
4 02209018 Nakrętka S/S 1/4" 6 2
5* 02320001 Zacisk na przewód 1/8" 2 1
6 02209503 Zacisk zawieszenia systemu Anti-Perch 80 40
7 02382466 Wkręt 4,8 x 18 mm 80 40
8* 02310501 Wciągarka systemu Anti-Perch 2 1
9* 02310502 Sprężyna systemu Anti-Perch 2 1

* Pozycje 5, 8, 9 są dostarczane w zestawie - kod artykułu: 02310500

10 02205611** Przewód 1/16" (1,5 mm) 62m 32m
** Nie wchodzi w skład zestawu

Niezelektryfikowany System Anti-Perch

02205855 - Niezelektryfikowany System Anti-Perch 60 m 
02205857 - Niezelektryfikowany System Anti-Perch 30 m Zestaw uzupełniający
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Poidła dzwonowe Plasson

Plasson jest producentem najbardziej niezawodnych poideł 
dzwonowych dla drobiu na świecie. Od ponad 50 lat żadne 
konkurencyjne poidło nie było w stanie zrównać się z poidłami 
Plasson pod kątem cech oraz korzyści.

Wytrzymałość 
Poidła dzwonowe Plasson są wykonane z wytrzymałego, 
odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, 
opracowanego specjalnie z myślą o intensywnym 
i długoletnim użytkowaniu.

Zbiornik balastowy
Wyjątkową cechą poideł dzwonowych Plasson jest zbiornik 
balastowy, który jest niezależny od dzwonu i redukuje zużycie 
mechanizmu zaworowego.

Stały dostęp do  
świeżej wody i sucha ściółka
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom poidła dzwonowe 
Plasson zapewniają ptakom stały dostęp do świeżej wody, 
a jednocześnie suchą ściółkę. Wystarczy, że ptak wypije 
zaledwie 10 gramów wody, a bardzo czuły i bezobsługowy 
mechanizm aktywuje się uzupełniając ją.

Doskonała wydajność
Na 1000 ptaków potrzeba 8-10 (w przypadku Brojlerów) lub 
10-12 (w przypadku stad rozrodczych) poideł.
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Poidło dzwonowe 
dla brojlerów
02140450

Poidło dzwonowe dla Brojlerów Akcesoria

Zacisk
02100044

Sznurek nylonowy 20 m
(2 metry na poidło)
02100082

Regulator długości 
sznurka 
02100010

Hak
02140018

Regulator 
poziomu wody
02140009

Górny mechanizm
02140012

Kołnierz blokujący 
mechanizm
02140011

Sprężyna ze stali 
nierdzewnej
02140016

Uszczelka
02140017

Wspornik uszczelki
02140015

Korpus mechanizmu
02140013

Kolanko spustowe
02140014

Dzwon
02140004

Wieszak
02140007

Nakrętka na zbiornik 
balastowy
02140008

Zbiornik balastowy
02140003

*  Zalecana liczba poideł na 1000 ptaków: 8-10
*  Obwód zewnętrzny - 106 cm (421/2”)

Zawór odcinający
(Opcjonalny)
02208025

Złącze 1/4”
2 Sztuki
02100039

Elastyczny wężyk 30m 
(3 metry na poidło)
5,7 mm śr. wewn.
(9,0 mm śr. zewn.)
02100077

Łącznik siodłowy 
02100030

Łącznik siodłowy
z odcięciem
02100050

Kołek siodłowy
02207016 - 16mm
02207020 - 20mm
02207025 - 25mm
02207077 - 3/4”

Zawór odcinający
02208025

Reduktor 1/2”-1/4” 
(GZ/GZ)
02100031

Reduktor 1/2”-1/4” 
(GW/GZ)
02100058

Nypel 1/4”-1/4” 
(GZ/GZ)
02100026

Trójnik 1/4”-1/4”-
1/4” (GZ/GW/GZ)
02100057

Siodło do montażu  
poideł kropelkowych
02205249 - 25mm
02205247 - 3/4”
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Kompaktowe poidło  
dzwonowe dla stad rozrodczych

Poidło dzwonowe 
dla stad rozrodczych

Zacisk
02100044

Sznurek nylonowy 20 m
(2 metry na poidło)
02100082

Regulator długości 
sznurka
02100010

Hak
02140018

Regulator 
poziomu wody
02140009

Górny mechanizm
02140012

Kołnierz blokujący 
mechanizm
02140011

Sprężyna ze stali 
nierdzewnej
02106039

Uszczelka
02140017

Wspornik uszczelki
02140015

Korpus mechanizmu
02140013

Kolanko 
spustowe
02140014

Dzwon
02106034

Wieszak
02140007

Nakrętka 
na zbiornik balastowy
02140008

Zbiornik 
balastowy
02106033

Zacisk
02100044

Sznurek nylonowy 20 m
(2 metry na poidło)
02100082

Regulator długości 
sznurka
02100010

Złącze 1/4” 
(2 Sztuki)
02100039

Nasadka 
mechanizmu
02102035

O-Ring
02102038

Element filtrujący
02100056

Rura mechanizmu
02102036

Nakrętka blokująca
02100015

Regulator 
poziomu wody
02100017

Sprężyna mechanizmu
02102037

Zawór
02100012

Dzwon
02102034

Wspornik balastowy
02102041

Zbiornik balastowy
02102033

* Zalecana liczba poideł na 1000 
ptaków: 10-12

* Obwód zewnętrzny - 112 cm

Kompletny 
mechanizm
02102051 

Elastyczny wężyk 30m 
(3 metry na poidło)

5,7 mm śr. wewn.
(9,0 mm śr. zewn.)
02100077

Poidło 
dzwonowe 
dla stad 
rozrodczych
02103250

Sprężyna 
zaworu 
02100013

Tłoczek 
02100007

Uszczelka 
02100054

O-Ring
02100021

Baza zaworu
02100016

Kompaktowe 
poidło dzwonowe 
dla stad 
rozrodczych
02106000

* Zalecana liczba poideł na 1000 
ptaków: 10-12

* Obwód zewnętrzny - 110 cm

Zawór odcinający
(Opcjonalny)
02208025

Złącze 1/4"
2 Sztuki
02100039

Elastyczny wężyk 30m 
(3 metry na poidło)

5,7 mm śr. wewn.
(9,0 mm śr. zewn.)
02100077
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Kompaktowe 
poidło dzwonowe 
dla indyków
02104005

* Zalecana liczba poideł na 1000 
ptaków: 10-12 

* Obwód zewnętrzny - 140 cm

Kompletny 
mechanizm
02104051

Poidło 
dzwonowe 
dla indyków 
02104350
(dostarczany bez 
zbiornika balastowego)

* Zalecana liczba poideł na 1000 
ptaków: 10-12

* Obwód zewnętrzny - 140 cm

Kompaktowe poidło  
dzwonowe dla indyków

Poidło  
dzwonowe dla indyków

Zacisk
02100044

Sznurek nylonowy 20 m
(2 metry na poidło)
02100082

Regulator długości 
sznurka 
02100010

Hak
02140018

Regulator 
poziomu wody
02140009

Górny mechanizm
02140012

Kołnierz blokujący 
mechanizm
02140011

Sprężyna ze stali 
nierdzewnej
02104039

Uszczelka
02140017

Wspornik uszczelki
02140015

Korpus mechanizmu
02140013

Kolanko  
spustowe
02140014

Dzwon
02104033

Wieszak
02104038

Nakrętka na zbiornik 
balastowy
02140008

Zbiornik balastowy
02140003

Zawór 
odcinający
(Opcjonalny)
02208025

Złącze 1/4”
2 Sztuki
02100039

Elastyczny wężyk 30m 
(3 metry na poidło)
5,7 mm śr. wewn.
(9,0 mm śr. zewn.)
02100077

Zacisk
02100044

Sznurek nylonowy 20 m
(2 metry na poidło)
02100082

Regulator długości 
sznurka
02100010

Złącze 1/4” 
(2 Sztuki)
02100039

Nasadka 
mechanizmu
02102035

O-Ring
02102038

Element filtrujący
02100056

Rura mechanizmu
02102036

Nakrętka blokująca
02100015

Regulator 
poziomu wody
02100017

Sprężyna 
mechanizmu
02102037

Zawór
02100012

Dzwon
02104032

Wspornik balastowy
02102041

Zbiornik balastowy
02102033*
*Niezałączony  
  do poidła  
  02104350

Elastyczny wężyk 30m 
(3 metry na poidło)

5,7 mm śr. wewn.
(9,0 mm śr. zewn.)
02100077

Sprężyna 
zaworu 
02100013

Tłoczek 
02100007

Uszczelka 
02100054

O-Ring
02100021

Baza zaworu
02100016
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