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Poidło kwasoodporne dla prosiąt z Poidło kwasoodporne dla warchlaków z
przewiniętą krawędzią i gwintem 1/2” przewiniętą krawędzią i gwintem 1/2”
wew.
wew.

Poidło kwasoodporne dla tuczników z
przewiniętą krawędzią i gwintem 1/2”
wew.

Poidło nierdzewne dla
warchlaków owalne z
przewiniętą krawędzią i
gwintem 1/2” wew.

Poidło nierdzewne dla tuczników
owalne z przewiniętą krawędzią i
gwintem 1/2” wew.

Poidło nierdzewne dla loch skośne
owalne z przewiniętą krawędzią i
gwintem 1/2” wew.

Poidło nierdzewne dla loch pełne
owalne z przewiniętą krawędzią i
gwintem 1/2” wew.

Poidło dla warchlaków z
zaworem kwasoodpornym

Poidło dla warchlaków z zaworem
kwasoodpornym dzielonym

Poidło dla tuczników z zaworem
kwasoodpornym

Poidło dla tuczników z zaworem
kwasoodpornym dzielonym

Poidło dla loch z zaworem
kwasoodpornym

Poidło dla loch z zaworem
kwasoodpornym dzielonym

Poidło dla prosiąt na stelażu ze
zbiornikiem 5 L

Poidło dla prosiąt na stelażu z
wiaderkiem 12 L i pokrywką

Poidło dla prosiąt na stelażu
ze zbiornikiem 5 L Selvan

Poidło smoczkowe 1/2”
kwasoodporne „ścięty koniec”

Poidło smoczkowe 1/2” kwasoodporne
z grubym trzpieniem „ścięty koniec”

Poidło smoczkowe 1/2” kwasoodporne Poidło smoczkowe 3/8” na 1/2”
„okrągłe” „ścięty koniec”
kwasoodporne „ścięty koniec”
Poidło smoczkowe 3/4” na 1/2”
kwasoodporne „ścięty koniec”

Poidło smoczkowe 3/4” na
1/2” kwasoodporne z grubym
trzpieniem „ścięty koniec”

Zawór dzielony poidła
nierdzewnego dla warchlaków
łącznik + zawór

Poidło smoczkowe 3/4”
kwasoodporne ścięty koniec”

Poidło smoczkowe 3/4” kwasoodporne
z grubym trzpieniem „ścięty koniec”

Zawór dzielony poidła kwasoodporne
dla prosiąt łącznik + zawór

Zawór dzielony poidła kwasoodporne
dla warchlaków łącznik + zawór

Zawór dzielony poidła kwasoodporne
dla tuczników łącznik + zawór

Zawór dzielony poidła nierdzewnego
dla tuczników łącznik + zawór

Zawór dzielony poidła nierdzewnego
dla loch łącznik + zawór

Zawór składany poidła dla tuczników i
warchlaków łącznik + zawór
kwasoodporny

Firma DROWIS jest liderem sprzedaży wyposażenia budynków inwentarskich dla drobiu, trzody, bydła, koni,
królików i wielu innych zwierząt hodowlanych.
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Zawór uniwersalny z grubym
trzpieniem

Zawór uniwersalny korytowy

Zawór nadkorytowy z otworami lub
ze szczeliną

Zawór uniwersalny, krótki z
długim trzpieniem

Zawór uniwersalny średni z długim
trzpieniem

Zawór z gwintem wewnętrznym okrągły

Zawór z gwintem wewnętrznym
okrągły z grubym trzpieniem

Zawór poidła zbiornikowego
Selvan

Rura kwasoodporna 1/2” prosta
gwint z/z lub w/z (500mm, 600mm
750mm, 800mm, 1000mm)

Rura kwasoodporna 1/2” gięta 30 st.
gwint z/z, w/z (500mm, 600mm
750mm, 800mm, 1000mm)

Uchwyt ścienny 1/2” gięty 60 st. gwint
z/z, w/z (500mm, 600mm 750mm,
800mm, 1000mm)

Uchwyt ścienny 1/2” gięty 60
st. podwójny (bycze rogi)

Uchwyt regulowany ze sprężyną
kwasoodporny

Uchwyt regulowany ze sprężyną
podwójny kwasoodporny

Uchwyt regulowany ze sprężyną rura
kwasoodporna

Uchwyt regulowany ze
sprężyną podwójny rura
kwasoodporna

Uchwyt regulowany ze sprężyną
ocynkowany

Uchwyt regulowany ze sprężyną
podwójny ocynkowany

Uchwyt regulowany ze śrubą
kwasoodporny

Uchwyt regulowany ze śrubą
podwójny kwasoodporny

Trójnik kwasoodporny 1/2” do
instalacji poidła miskowego i
smoczkowego

Automat paszowy INOX, tubomat dla
tuczników

Automat paszowy INOX, tubomat dla
warchlaków

Karmnik dla tuczników z
tworzywa na sucho (1TM,
2TM, 3TM, 4TM)

Karmnik dla prosiąt z tworzywa (2PS,
3PS, 4PS)

Dokarmiaczka 250 mm
kwasoodporna z hakiem,
uchwyt plastikowy lub
metalowy

Karmnik dla tuczników z tworzywa
na mokro (1TM, 2TM, 3TM)

Karmnik dla warchlaków z tworzywa
na sucho (2WS, 3WS, 4WS, 5WS)

Koryto warchlakowe mocowane w
ruszt dł. 1m i 1,5m.

Koryto dla świń z blachy
kwasoodpornej półokrągłe

Koryto dla świń z blachy
kwasoodpornej

Koryto narożne dla loch
kwasoodporne prawe / lewe
(na zdjęciu lewe)

Oferujemy: karmniki i poidła dla trzody, drobiu i królików, poidła miskowe i korytowe dla bydła
i koni, uchwyty ścienne do poideł, rury gwintowane, tatuownice i cyfry, zadaszenia, słupki,
uchwyty, obejmy i wiele innych elementów wyposażenia.
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Automaty paszowe – tubomaty dla tuczników
i warchlaków
- w 100 % stal kwasoodprona i tworzywo;
- obsada optymalna 40 szt., maks. 50 szt.;
- półprzezroczysty zbiornik
o pojemności aż 130 L;
- zasyp ręczny lub z paszociągu;
- precyzyjny dozownik paszy;
- bezstopniowa regulacja szczeliny;
- rama z kątownikiem do motażu
w przegrodę lub wolnostojący;
- duża i stabilna stopa;
- jedno przyłącze wody, dwa zraszacze.

Słupki i koryta dla prosiat, warchlaków, tuczników i loch.
Słupek czołowy ze stopą do porodówek – wysokość 500 i 600 mm.
Słupek czołowy ze stopą i z blokadą do warchlakarni i tuczarni o wysokości 730-750,
780-800, 980-1000 mm.
Grubość blachy 1,5 do 2,5 mm. Stopa 4 lub 5 mm. Materiał: stal ocynkowana lub
kwasoodporna.

Możemy wykonać każdy rodzaj okucia, także na specjalne zamówienie. Dla
przykładu mogą to być: słupek z zawiasem, słupek z zamknięciem, słupek potrójny,
słupek poczwórny, podpory paszociągów i tp. Wielkość stopy oraz wysokość okucia
wykonujemy w rozmiarach zamówionych przez klienta.

Koryta podprzegrodowe do karmienia na mokro dla tuczników i warchlaków. Długość
koryta wykonujemy wg zamówienia.

Uchwyty i kotwy podrusztowe, kwasoodporne, do rusztów betonowych i plastikowych.

