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T-MAX SISTEMI 
Sadece Yetişkin Hindiler için

KANITLANMIŞ FAYDALARI: 
Sürü sağlığını iyileştirir / Maksimum Ağırlık Performansı / Altlık nemini ve Amonyak Salınımı azaltır / Daha düşük altlık maliyeti / Daha iyi 
yem tüketimi / Daha düşük altlık maliyeti / Daha düşük ölüm oranı / Daha az ilaçlama maliyeti / Uzun ömürlü 

İleri Suluk Tasarımı
 T-Max’de uzun tetikleme pimi ile yeşil su aktuatör kabının bağlı 
olduğu en ağır şartlar altında çalışan bir suluktur. Bu tasarım Hindilerin 
herhangi bir engel ile karşılaşmadan suya erişimini sağlamaktadır. 
Ayrıca Hindilerin yeşil renge olan ilgisi nedeniyle T-Max Suluklara 
geçişte kesinlikle stres yaşamazlar.
Video için www.ziggity.com/turkey ziyaret ediniz.

Kendini temizleyen uzun ömürlü 
tek Hindi Suluğudur. 

T-Max Suluğun Faydaları.

Esnek, şoku absorbe eden tetikleme pimi kırılmayı engeller.

Çift Kilitli tasarım, suluğun borudaki yuvasında güvenli 
biçimde kalmasını sağlar.

Daha uzun sistem ömrü için korozyona dayanıklı paslanmaz 
çelik bileşenler kullanılmıştır.

Hindiler su içerken suluk tetiklenir ve kendi ekseninde 
döner. Bu eylem suyun spiral olarak hareket ederek suluğun 
kendiliğinden temizlenmesini sağlar.

Uzun ömürlü güçlendirilmiş malzemelerden meydana gelen 
suluk su kaybını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Sonunda! Diğer sulama 
sistemlerini kritik alanlarda 
geride bırakan otomatik 
askılı suluklara alternatif; 
T-Max yetişkin hindi 
suluğu; Ziggity’yi kanatlı 
sulama sektöründe bir 
numaraya koyan kanıtlanmış 
konseptlerden yola çıkarak 
tasarlanmıştır. Yıllar süren 
saha araştırmaları ve hassas 
ayarlamalar sonrası gelişen 
süreç, yetişkin hindi sürüleri 
için ideal ve tam olarak içim 
şekillerine uygun bir suluğun 
tasarlanması ile sonuçlandı.

Hindilerin zayıf göz-gaga 
koordinasyonu vardır. 
Bu yüzden Hindiler için 
zorlanmayacakları bir hedef 
yaptık. T-Max, suyun altlığa 
damlamasını minimalize 
edecek ve her içme 
eyleminde taze su dağıtacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Sürüler büyür, altlık kuru 
kalır sonuç olarak amonyak 
salınımını azaltılarak daha 
sağlıklı sürüler elde edilir.

Geleneksel Askılı Sulukların 
temizlenmesinde harcanan 
uzun saatlerin aksine,  
T-Max Suluklarında Hindiler 
su içerken suluk tetiklenir 
ve kendi ekseninde döner. 
Bu eylem suyun spiral 
olarak hareket ederek 
suluğun kendiliğinden 
temizlenmesini sağlar. Ayrıca 
sahada gerçekleştirilen 
incelemelerde altlık 
karıştırma ihtiyacının ciddi 
şekilde düştüğü veya 
tamamıyla ortadan kalktığı 
tespit edilmiştir. 

Hindiler boyutları nedeniyle 
çok hızlı bir şekilde sulama 
sistemlerine zarar verebilir. 
Ziggity’nin eşsiz flex-sistem  
özelliği, agresif hindi 
hareketlerini absorbe 
ederek kırılma ve potansiyel 
sızıntıların oluşma riskini 
önemli ölçüde azaltır.
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Ziggity’yi kanatlı sektöründe lider yapan konseptler yetişkin hindi 
alanında da mevcuttur.

Su Basınç Regülatörü
Damlamayı engellemek için 
düşük basınçta yüksek miktarda 
su sağlar. Dahili temizleme (flaş) 
vanası; tortu, biyofilm ve havanın 
kolayca sistemden çıkarılmasını 
sağlar.

Eğim Regülatörü
Eğimden dolayı oluşan basıncı 
belli oranda azaltır, herhangi 
bir ayar gerektirmez ve sistem 
kullanılmazken bile basıncı korur. 
Sadece eğimli kümeslerde kullanılır.

Hat Sonu Ünitesi
Kolay ve efektif bir temizleme için 
otomatik olarak açılır.
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Geniş Çaplı PVC Boru 
Piyasada bulunan en geniş çaplı suluk borusunun 
iç yapısında efektif temizlemeye mani olacak bir 
engel yoktur.

Galvaniz Destek Borusu 
Yuvarlak profilden üretilen destek 
borusu suluk hattının stabilitesini 
artırır ve hattın sallanmasını engeller.

Ziggity Destek:
%100 suluk üretimine odaklı tek firma olan Ziggity, sürü 
ve sistem performansını geliştirmeye yardımcı kaynaklar 
sağlar.

Web Sitesi:
www.ziggity.com Ürün ve kullanımla alakalı birçok bilgi 
vardır. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan takip 
edebilirsiniz.

Selenoid Valfli Regülatör
Otomatik sistem temizliği içindir 
- 24 VAC çıkışlı bir kontrolör veya 
zamanlayıcı bağlantısı gerektirir.

Kümes Sulama İle Alakalı Bilgiler ve Kurallar:
Pratik bilgiler ve tavsiyeler kaynağı. 
www.poultrywatering.com adresinden kayıt 
yaptırabilirsiniz.

Yönetim Prosedürleri:
Ziggity sulama sistemleri kullanımı ile alakalı yararlı 
öneriler.


