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Inform
acje

Firma COLUMBUS AQUA A/S:
Zajmujemy się projektowaniem, sprzedażą oraz konserwacją
wykwalifikowanych systemów automatycznego pojenia.
■ Wykonujemy elastyczne systemy zapewniające niskie koszty eksploatacji.
■ Zamontowane przez nas poidła pozwalają na redukcję strat wody.
■ Produkujemy poidła z wysokiej jakości materiałów, zapewniajace minimalne straty wody.
■ Wykorzystujemy alternatywne źródła energii.

Projektujemy i sprzedajemy również kompletne systemy 
usuwania odchodów.
■ Systemy wykonywane są z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia nam ich długotrwałą 
 żywotność oraz niezawodność.

Automatyczne oczyszczanie.
■ Mniejsza ilość wydzielanego amoniaku.
■ Lepszy klimat.
■ Mniej pracy przy wykorzystaniu systemu.

System
oczyszczania

System oczyszczania

Rynny 
wykorzystane 
w systemie:
■ 360 mm 
 powierzchni 
 zbiorczej.

■ Stabilny rendering.

Systemy 
oczszczania:
■ Próżniowe

■ Ślimakowe

■ Spłukiwania

Skontaktuj się z nami 
w celu dostosowania 
systemu do twoich 
potrzeb..!



6 3

System
oczyszczania

Automatyczne 
oczyszczanie rynien 
z odchodów
Dzięki autmatycznemu usuwaniu 
nieczystości otrzymuje sie wiele korzyści.

■ Mniejsza ilość wydzielanego amoniaku.
■ Lepszy klimat na halach dla zwierząt.
■ Mniej pracy przy wykorzystaniu systemu.
■ Automatyczny system skrobaczek.
■ System próżniowy.

Poidła
Czy posiadasz niezawodne i efektywne 
poidło dla norek..!
Poidła firmy Columbus Aqua A/S 
zapewnią Ci następujące korzyści...

■ Efektywne poidło
 Efektywne poidło ułatwiające młodym dostęp do 
 wody pitnej.

■ Minimum strat wody.
 Dzięki wbudowanemu zbiornikowi do przechowywania 
 wody mniejsza jej ilość jest marnotrawiona.

■ Nypel ze stali nierdzewnej.
 Masz pewność, że nypel do picia będzie 
 posiadał długą żywotność. 

■ System 4 skrzydeł.
 System 4 skrzydeł do szybkiego montażu. 
 Poidło wyposażone jest w 4 skrzydła, co
 zapewnia jego szybki montaż na siatce drucianej.

■ Uchwyt do mocowania węża z gwarancją długiej żywotności.
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Wąż termoizolowany.

Wąż termoizolowany.
 ■ Z wężem firmy Columbus aqua A/S nie musisz 
 martwić się o nieszczelność łączeń.
 ■ Termoizolowane węże dostarczane są 
 w rolkach.
 ■ Łączenia poideł do picia wykonywane 
 są ze stali nierdzewnej.
 ■ Dopasowany uchwyt węża z 
 długą żywotnością.
 

System
pojenia

Kompletny system z cyrkulacją 
wody pitnej ze zbiornika..!
Obieg gwarantuje świeżą wodę o właściwej temperaturze przez cały rok.
Zarówno latem jak i zimą zapewnia zwierzętom wodę o właściwej temperaturze.

Columbus Aqua A/S doradza, projektuje oraz wykonuje systemy 
automatycznego pojenia.
Posiadając instalację z podziemnym zbiornikiem można 
uzyskać następujace korzyści:
■ Do podgrzewania wody można wykorzystać różne źródła energii.
■ Oszczędność wody.
■ Mniej ubytku wody na łączeniach.
■ Bezproblemowa dostawa wody przez cały rok.
■ Ekonomiczny w eksploatacji.
■ Udogodnienie dla zwierząt.


