
FIRMA NA LATA



 Już od 1997 roku firma Hodowca Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi wyposażając budynki 

inwentarskie dla drobiu i trzody chlewnej. Towarzysząc naszym klientom od projektów po montaż

i serwis, zmieniamy się i rozwijamy wraz z polską branżą drobiarską. Od samego początku naszej

działalności zmierzaliśmy do tego, aby być nie tylko firmą na którą korzystnie wpływają zmiany 

w naszym kraju, ale firmą, która będzie te znaczące dla polskiego rolnictwa przemiany, inicjowała. 

Obraliśmy sobie ambitne cele, wymagające ogromnej pracy i zaangażowania od wszystkich

pracowników, z których wielu, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, jest wciąż częścią 

naszego zespołu.

 Te blisko 20 lat temu, postawiliśmy na nowoczesne i innowacyjne, nie tylko na polską, ale też 

europejską skalę, rozwiązania. Większość produktów marek, które wprowadziliśmy do naszej 

oferty, chodź wtedy znanych nielicznym, dziś rozpoznawane są nie tylko w naszym kraju,

ale na całym świecie jako niezwykle dobre jakościowo i cenione przez hodowców. 

 Dysponujemy własnymi grupami monterskmi, które doskonale znają się na wprowadzanych

przez nas technologiach, posiadając nie tyko długi staż pracy w naszej firmie, ale również wszelkie

wymagane uprawnienia państwowe. Jesteśmy w 100 % polską firmą i stawiamy na polskich  

hodowców drobiu, zapewniając im pewne i najnowocześniejsze rozwiązania z myślą o maksymalizacji 

ich korzyści, nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Możemy być dumni i wdzięczni klientom, 

którzy zaufali nam już wiele lat temu i kolejnym pokoleniom, które traktują  nas jako pewnych

partnerów biznesowych.

Dziękujemy i mamy nadzieję rozwijać  się z Wami przez kolejne 20 lat.
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Jak w prosty sposób skontaktować się z nami:

 tel.:/fax +48 58 682 68 56

 tel.: +48 58 682 62 79

 e-mail: hodowca@qv.pl

 www.hodowca.agro.pl

         www.hodowca.agro.pl/sklep

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Do państwa dyspozycji są nasi doświadczeni handlowcy,

którzy niezobowiązująco mogą zawsze podjechać

na umówione spotkanie,doradzić i wspólnie wybrać

najlepsze rozwiązanie do istniejącego

lub budowanego kurnika.

Zadzwoń i umów darmowe spotkanie !!!

Z wyrazami szacunku 
i życzeniami sukcesów 

produkcyjnych.

Współwłaściciel

Marcin Krajewski

/
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SYSTEMY POJENIA
Woda jest niezbędnym składnikiem wszystkich organizmów żywych. Jej jakość ma

istotny wpływ na wyniki produkcji. Dlatego systemy pojenia oferowane przez naszą 

firmę charakteryzują się dużą niezawodnością i łatwością utrzymania higieny w kurniku.

Konstrukcja smoczków pozwala utrzymać ściółkę w dobrym stanie. Wszystkie części  wykonane

są z mocnych i wytrzymałych materiałów, odpornych na powszechnie stosowane środki czystości. 

SWII’FLO  
System pojenia kropelkowego Roxell Swii’Flo dostarcza ptakom

zawsze odpowiednią ilość świeżej i czystej wody od pierwszego 

do ostatniego dnia hodowli. Jednoramienne miseczki zapewniają

zwierzętom łatwiejszy dostęp do smoczka. Swii’Flo oferuje całą gamę 

smoczków, dopasowanych do specyfiki produkcji:

brojlerów, niosek konsumpcyjnych i reprodukcyjnych

oraz przepiórek.

SPARK CUP 
To najbardziej na rynku uniwersalny i doskonały system pojenia

miseczkowy, który zapewni szybkie przyrosty już od pierwszych dni 

i nie sprawia dużo problemów podczas użytkowania. Pełna swoboda 

dostosowania do wszystkich typów ptaków do wyboru trzy rodzaje 

wielkości misek. (mała, średnia i duża).

Z powodzeniem stosowany dla: indyków, brojlerów, niosek,

kaczek i gęsi.

MAŁA ŚREDNIA

DUŻA
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DZWONY 

Półautomatyczne poidła dzwonowe. W zależności od typu produkcji istnieje kilka rodzajów poideł

dzwonowych, które różnią się od siebie kształtem oraz wielkością. Poidło w sposób automatyczny

uzupełnia poziom wody, a balast stabilizuje poidło. Jeden z pierwszych systemów pojenia stosowanych

na fermach po systemach rynnowych. Wciąż cieszy się zaufaniem głównie producentów:

indyków oraz niosek.

DOZOWNIKI 
Dozownik Dosatron jest urządzeniem bez prądowym jedynie podłączonym

do sieci wodociągowej. Mechanizm zasysa zagęszczony preparat,

dozuje żądaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą 

przesyłając bezpośrednio na linie pojenia. 

Oferta nasza obejmuje pełną gamę dozowników.

Prowadzimy serwis gwarancyjny i po gwarancyjny 

oraz sprzedaż części.

VAL 
System pojenia Amerykańskiej firmy VAL.

Precyzyjna konstrukcja smoczka wraz z charakterystycznym 3-punktowym zaworem uszczelniającym

w 100% ze stali kwasoodpornej zapewnia wyjątkową szczelność całego układu. Dodatkowo smoczki

można bardzo łatwo wyjmować i rozkręcać nie wymagają misek. Cały system bardzo szybki w montażu, 

lekki. Montowany w Polsce od bardzo wielu lat na fermach: brojlerów, niosek, kaczek i indyków.

GAŁĄZKA 

W naszych instalacjach gałązkę wodną  wykonujemy ze stali nierdzewnej

zawsze w standardzie wraz z podłączeniem dozownika leków, reduktora

ciśnienia, licznika wody, filtrów i dodatkowych zaworów.

Umożliwia to selektywne podawanie leków i dodatków do wody

oraz precyzyjny pomiar zużycia wodny.
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SYSTEMY PASZOWE
Pasza to główny czynnik wpływający na wzrost, zdrowotność, i dobrą kondycję zwierząt. Ponadto 

stanowi aż około 70% kosztów każdej fermy. Dlatego minimalizacja strat paszy, łatwy dostęp 

do karmidła już od pierwszego dnia, higiena, łatwe mycie/czyszczenie to kluczowe elementy 

naszych systemów paszowych. Dodatkowo systemy  oferowane przez naszą firmę charakteryzują

się bardzo dużą niezawodnością i dokładnym wykonaniem. Wszystkie części  wykonane są z mocnych

                                     i wytrzymałych materiałów, odpornych na powszechnie stosowane środki.

COMEO  
Brojler.

CoMeo jest pierwszym otwartym karmidłem produkcji firmy Roxell. 

Poprzez usunięcie grilla i specjalnej konstrukcji talerza, tylko 60 mm 

wysokości ptaki mają łatwiejszy dostęp do paszy od pierwszego 

aż do ostatniego dnia produkcji.  Między innymi dzięki tym zmianom 

kury mają bardzo ułatwiony start, a my minimalizujemy straty paszy 

w końcowej fazie produkcji. Unikalny system ułatwiający mycie.

WINDY 
Należy pamiętać, że cały system jest tak dobry jak jego najsłabsze 

ogniwo. Dlatego dbamy o jakość każdego elementu systemu 

paszowego, stosowane przez nas windy ręczne i elektryczne

charakteryzują się dużą niezawodnością i wytrzymałością.

NOWOŚĆ



10 11

HAIKOO 
Brojler.

Pierwsze na świecie karmidło kształtu owalnego 1140mm OBWODU KARMIDŁA !!! 

Dzięki specjalnej konstrukcji grilla młode ptaki od 10 dnia pozostają poza karmidłem, a opatentowana 

miska HaiKoo z odpowiednio zagiętym kołnierzem eliminuje straty paszy, już od pierwszego dnia. 

Idealne do zwiększenia obsady bez zwiększania liczby linii paszowych – duża obsada sztuk na jedno karmidło. 

MULTIMAX 
Indyki, brojler.

Indyki odchów, indyczka tucz, brojler.

To jedno z wcieleń Minimax-a dla młodych indyków oraz tuczu indyczek (w wersji z pierścieniem). 

Dzięki funkcjonalnym oknom paszowym karmidło zapełnia się szybko i automatycznie, a niski brzeg 

ułatwia ptakom dostęp do paszy skoncentrowanej w środku tacy z dala od krawędzi.  

OPTIMAX 
Indyk odchów i tucz.

Zostały skonstruowane tak, aby zapewnić wygodę użytkownikowi i bezpieczeństwo dla ptaków. 

Całe karmidła są zrobione z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, nie tworzą się na nim miejsca, gdzie pasza

zalega, a zakryta górna część zapobiega wyrzucaniu paszy. Karmidła są bardzo trwałe i odporne 

na agresywne zachowanie indyków. 

Brojler, nioska.

Śmiało można powiedzieć, że to karmidło kultowe, z powodzeniem 

użytkowane na całym świecie. Niezmienny kształt od ponad 25 lat. 

Proste w obsłudze, myciu i regulacji.

Możesz zbudować swoje własne karmidło, dostosowane do Twojego 

indywidualnego stylu hodowli czy ptaków jakie hodujesz.

MINIMAX 
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VITOO 
Nioski reprodukcyjne

w odchowie od 0 - 18 tygodnia.

Karmidło to pozwala uzyskać 

jednorodne oraz dojrzałe kur-

częta przygotowane do okresu 

produkcyjnego.

Bardzo łatwy start od pierw-

szego dnia. Szybka i jednocze-

sna dystrybucja paszy (w 3-5 sek.) 

od włączenia paszociągu pasza 

jest we wszystkich karmidłach 

na hali) wraz z wystarczającą 

przestrzenią karmienia mini-

malizuje stres i zapobiega mi-

gracji.

NASZE ROZWIAZANIA I KONCEPCJE 

KIXOO  
Nioski reprodukcyjne 

od  18 tygodnia do końca

produkcji HIT !!!

Karmidło o budowie owalnej

pozwala optymalnie wykorzy-

stać przestrzeń podłogową. 

Obwód talerza to, aż 207 cm. 

Na 3 mb paszociągu maksymal-

na obsada wynosi nawet do 

64 ptaków, a przy paszociągu 

łańcuchowym tylko 45 ptaków. 

Karmidło posiada podwójny re-

gulowany gril, który uniemożli-

wia pobór paszy przez koguty.

BROJLERY 

NIOSKI ODCHÓW 

NIOSKI PRODUKCJA

ILOŚĆ PTAKÓW NA 3 MB PASZOCIĄGU

3 M

ŁAŃCUCH KARMIDŁO
OKRĄGŁE
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BOOZTER 
Koguty.

Komfortowe karmidło dla kogutów. Dzięki szerokim i wysokim 

otworom w grillu nawet dorosłe osobniki mają zapewniony

łatwy i wygodny dostęp do paszy-10 kogutów przypada na jedno kar-

midło.

BRIDOMAT 
Reprodukcja.

Rynnowo spiralny system karmienia w pętli. Specjalny kształt

koryta minimalizuje straty paszy. Duża prędkość paszociągu

(30 m na minutę) zapobiega jedzeniu przez ptaki podczas

dystrybucji paszy i dzieli koryto do tysiące małych przedziałów,

zapobiega to wybiórczemu jedzeniu przez ptaki. Odpowiedni kształt 

grilla uniemożliwia pobieranie paszy przez koguty. 

POOLAI 

Nioski konsumpcyjne od 0-18 tygodnia.

Karmidło PooLai przeznaczone do odchowu. System gwarantuje zarówno doskonały start piskląt od pierw-

szego dnia chowu, jak i niskie straty paszy w następnych tygodniach. 

LAICA 
Nioski konsumpcyjne

od 18 tygodnia do końca.

To owalne karmidło podczas 

cyklu produkcyjnego pozwa-

la zmaksymalizować obsadę

niosek na całym obiekcie.

132 szt / 3 mb paszociągu wg. 

normy EU a poza EU nawet do 

235 szt / 3mb paszociągu.

Karmidło posiada również uni-

kalny schodkowy kształt talerza, 

który zmusza kury do wyja-

dania wszystkich frakcji paszy, 

oraz zapobiega rozsypywaniu. 
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LINIE POPRZECZNE 
FLEX-AUGER popularnie zwane „poprzeczką” zapewniają transport paszy z silosu do kurnika

o wydajności od 520 kg do 6300 kg na godzinę. Materiał (NOVICOR) zastosowany do produkcji rur jest

wysoce odporny na ścieralność, promienie UV i temperaturę. Zestaw pobierający paszę z silosu

w połączeniu z spiralą o specjalistycznym kształcie  zapobiega zbrylaniu, blokowaniu i rozwarstwianiu

paszy. Poprzeczki zależnie od modelu, dostępne są w średnicach Ø55mm, Ø75mm, Ø90mm i Ø125mm. 

SILOSY 
Sprzedajemy renomowane metalowe silosy firmy Roxell jak i Polskich 

producentów o pojemnościach od 2,5 do 32,4 tony.

Alternatywą dla silosów metalowych są silosy z tworzyw sztucznych

(plastik, laminat). Są one szczególnie popularne w przypadku mniej-

szych pojemności.

INNE SYSTEMY 
Nasza kompleksowa oferta obejmuje różne marki systemów

paszowych dostępne na rynku Europejskim.

WAGI PRZESYPOWE 
Pełna kontrola zużycia paszy. Prosta budowa i zasada działania sprawia 

że wagi te są  niezawodne. Duża wydajność do 13 ton / godz.

W komplecie zawsze oferujemy mocny zbiornik buforowy wraz z kon-

strukcją metalową oraz czujnikami minimum. Stosowane zarówno 

przy reprodukcjjak i w chowie brojlera rzeźnego.  

Karmidło nie posiada grilla zewnętrznego. Bardzo prosta budowa

karmidła ułatwia ptakom dostęp do paszy. Dodatkowo sprawia,

że mycie i dezynfekowanie urządzeń jest szybkie i łatwe.

Karmidło umożliwia utrzymanie stałego poziomu paszy.

Równomierną dystrybucję paszy na powierzchni całego karmidła.

Możliwość wyboru różnych talerzy. 



GNIAZDA
Gniazda automatyczne z centralnym zbiorem jaj  to nowoczesne urządzenia zapewniające

na bieżąco szybki i bezpieczny transport czystych jaj poza pomieszczenie produkcyjne. Pozwala

to producentowi uzyskać produkt bardzo wysokiej jakości bez zabrudzeń i „stłuczek” oraz znacząco                

                                                                                                                         ograniczyć koszty pracy. 
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RUSZTA 
Ruszta są gładko wykończone 

i mają zaokrąglone krawędzie.

Odpowiednio dobrany kształt 

i ustawienie rusztu zapobiega 

gromadzeniu się obornika na 

powierzchni,  dzięki czemu kury 

nie wnoszą zabrudzeń do śro-

dka gniazd i utrzymują czyste 

łapki. 

KOZII 
Gniazda automatyczne Roxell dla hodowców niosek konsumpcyj-

nych i niosek reprodukcyjnych. Ich podstawową zaletą jest mocna 

konstrukcja. Doskonała jakość użytych materiałów, które wpływają 

na dobrostan zwierząt oraz znacząco wydłuża żywotność 

całego urządzenia. Przestronne i przewiewne gniazdo gwarantują 

optymalny przepływ powietrza. Samo oczyszczająca się wyściółka 

(Astroturf) gwarantuje czyste środowisko wewnątrz gniazda.
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SYSTEMY WENTYLACJI
Bardzo dobry mikroklimat w obiekcie inwentarskim to kluczowy czynnik całej hodowli,

a jego głównym elementem jest  wentylacja. Wentylatory, wloty powietrza, siłowniki, żaluzje, 

sterowniki wchodzą w skład systemu wentylacji, który jako jedyny system na hali musi pracować 

non stop przez 7 dni w tygodniu.
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ŚCIENNE
Bardzo łatwe do montażu . Wentylatory ścienne o średnicach od 35 

do 56 cm dostarczane są w solidnych obudowach z materiałów 

syntetycznych. Wentylatory o średnicach 63, 80 i 92 cm dostarczane 

są w mocnych obudowach stalowych. Stal chroniona jest powłoką 

antykorozyjną. 

DACHOWE
W celu umożliwienia montażu do komina wentylacyjnego każdy

wentylator dachowy Fancom dostarczany jest w komplecie z solid-

nym nieodkształcającym się modułem. Wentylatory posiadają dodat-

kowo specjalny kołnierz zwiększający przepływ powietrza. Silnik wraz

ze śmigłem osadzony jest idealnie w poziomie na specjalnych uchwytach,  

wypełnionych gumą aby  zmniejszyć drgania. 

WENTYLATORY FANCOM 
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w budynkach inwentar-

skich. Solidna obudowa, łopatki wentylatora wykonane z syntetycznych 

materiałów. Odporne na korozję (niskie koszty utrzymania). Wysoka 

wydajność powietrza przy niskim zużyciu energii. Niski poziom hałasu 

(ciche). Długa żywotność dzięki specjalistycznej osi uszczelniającej. Silnik 

IP66 (wysoki stopień bezpieczeństwa). Jako jedyne na rynku produkowane

w dwóch wersjach dachowej i ściennej.



22 23

GŁÓWNE FAZY WENTYLACJI

WENTYLACJA MINIMALNA

Zastosowanie:

• Odchów zwierząt

• Wysokie temperatury

   w obiekcie

• Niska temperatura

   na zewnętrz

WENTYLACJA TUNELOWA

Zastosowanie:

• Duże ptaki

• Wysoka temperatura na zewnętrzna

WENTYLACJA KOMBI

Zastosowanie:

• Odchów i początkowa faza produkcji zwierząt

• Średnia temperatura na zewnętrznych
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I-FAN  
Wentylatory I-fan wykorzystu-

ją technologię silników komu-

towanych elektronicznie (EC). 

Technologia ta łączy zalety silni-

ków zasilanych prądem zmien-

nym i stałym. Najistotniejszą 

zaletą oferowaną przez tech-

nologię EC jest jej energoosz-

czędność. Stosowanie systemów 

wentylacyjnych I-fan pozwala 

na oszczędność energii rzędu 

75%. Nawet w porównaniu 

z aktualnie stosowanymi sys-

temami oszczędności energii 

SIŁOWNIKI 

Do wszystkich typów wlotów powietrza zawsze dobieramy właściwy siłow-

nik napędowy z lini LM i iM o sile uciągu do 1000 kg. Jednostki iM posiadają 

wbudowany akumulator dzięki czemu mogą pracować nadal pomimo braku 

zasilania. Doskonała współpraca ze sterownikiem gwarantuje prawidłowe 

otwieranie wlotów w stosunku do wydajności wentylatorów i zadanego 

podciśnienia.

W przypadku tunelowej, po-

przecznej lub kombinacyjnej 

wentylacji dużych budynków 

inwentarskich firma Hodow-

ca oferuje wydajne wentyla-

tory szczytowe. Wentylatory 

te charakteryzują się wysoką 

wartością przepływu powie-

trza (35000-45000 m3/h) przy 

jednoczesnym zachowaniu 

niedużego zużyciem energii 

i niskim poziomem hałasu. Do-

stępne w wymiarach 140, 120, 

100 o mocach 1,1 kW, 0,75 kW 

i 0,5 kW.

STEROWNIKI
MIKROKLIMATU

z regulacją częstotliwości można 

osiągnąć dodatkową oszczę-

dność nawet o 20%. Koszty

inwestycyjne zwracają się w bar-

dzo krótkim czasie. WENTYLATORY
SZCZYTOWE
MasterFany

Szczególnie dumni jesteśmy 

ze sterowników Fancom serii  F. 

Są to F 37 i F38, oraz LUMINA 

przeznaczone typowo dla hal 

drobiarskich. Urządzenia te 

prócz podstawowej roli jaką 

jest wielofunkcyjne zarządzanie 

mikroklimatem mogą spełniać 

również wiele innych funkcji 

związanych np. z gromadze-

niem i przetwarzaniem danych 

takich jak zużycie paszy, wody, 

upadki, program świetlny itp. 

Możliwość współpracy z czujni-

kami podciśnienia, wilgotności 

CO2 czy nawet stacją meteoro-

logiczną sprawia, że w za-

rządzaniu mikroklimatem na 

kurnikach wyznaczają one nowe 

standardy. Nowością są sterow-

niki serii Lumina z dotykowym, 

kolorowym wyświetlaczem.
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KOMINY 
W naszej ofercie znajdują się 

kominy wentylacyjne wła-

snej produkcji oraz komplet-

ne systemy kominowe firmy 

Fancom. Kominy dostępne są 

w zakresie średnic od 35 do 

80 cm  i wyposażone w zawór 

motylkowy, diafragmę mecha-

niczną umożliwiajcą całkowi-

te zamknięcie, deflektor oraz 

specjalną płytę dachową gwa-

rantującą doskonłe dopasowanie

do istniejącej powierzchni dachu. 

ŻALUZJE WLOTOWE 
Automatyczne żaluzje metalowe firmy Pericoli zostały opra-

cowane specjalnie do zastosowań w budynkach inwentar-

skich. Aktywnie współpracują z wentylatorami szczytowymi

(MasterFanami). Napęd może być obsługiwany za pomocą modułu

sterującego otwieraniem i zamykaniem żaluzji.

                                                                          WLOTY POWIETRZA
Bardzo ważnym elementem systemu wentylacji są automatyczne wloty powierza.

To one decydują o odpowiednim rozprowadzeniu, dystrybucji i podciśnieniu powietrza 

w całej hali drobiarskiej. Zawsze niezależnie do każdej hali dobieramy odpwiedni typ i rodzaj 

wlotów (ilość, wydajność, kształt) zapewniając w ten sposób optymalne parametry mikroklimatu.

WLOTY TPI 
Wloty powietrza z pianki poliuretanowej zapewniają bardzo 

dobrą izolacje termiczną.  Dostępne są w wielu modelach o róż-

nych wydajności i kształcie - naścienne, do wmurowywania

i sufitowe. Proponujemy do wyboru wloty powietrza samo otwierające 

lub samo zamykające.

SKOV 
Wieloletnie doświadczenie 

firmy w produkcji wlotów powie-

trza do obiektów inwentarskich 

potwierdza dobrą jakość i trwa-

łość tego produktu. W ofercie 

wloty powietrza naścienne oraz 

sufitowe różnych rozmiarów.       

 

FANCOM 
Zawór wlotowy jest całkowi-

cie wykonany z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego, łatwego 

do czyszczenia. Skrzydło wlo-

tu jest dodatkowo ocieplone

wewnątrz co gwarantuje lep-

szą izolację. Specjalny kształt 

zapewnia prawidłowy prze-

pływ powietrza oraz doskonałą 

wydajność. Występują w dwóch 

wersjach o wydajności 1600

i 3900 m3/godzinę.  W  komple-

cie  z siatką oraz zestawem rolek

i kołków (gotowe do montażu). 

Jako opcja występuje deflektor 

kierunkowy.

27
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WAGI

DLA PTAKÓW   

WAGI POD SILOS 
LUMINA 40 to system kontrolujący zużycię paszy, podczas

całego cyklu produkcji oraz monitorujący na bieżąco ilości paszy

w silosie. System dodatkowo umożliwia sterowanie liniami

poprzecznymi zadawania paszy, rejestrację zużytej wody oraz 

kontrolę ilości dostarczanej paszy przez firmy paszowe. Wszystkie 

dane mogą być również przedstawione w formie czytelnego wykresu.

FarmManager ™ ,  to program zarządzający całą fermą. Zapewnia natychmiastowy dostęp  

(24h/dobę 7 dni w tygodniu) do wszystkich systemów/sterowników w Twoim gospodarstwie.

Umożliwia podgląd, kontrole i analizę każdego procesu produkcji na ekranie Twojego kompu-

tera, tabletu lub smartfona z każdego miejsca na świecie. A jeśli to konieczne, można zdalnie 

zmienić ustawienia sterownika w celu poprawy wyników. Nakładka FarmManager 4 pozwala na podgląd, 

porównanie i analizę danych z poprzednich cyklów produkcji. NIEZBĘDNY W NOWOCZESNEJ FERMIE.

SYSTEM ZARZĄDZANIA FERMĄ 

Dostępne jest powiadomienie telefoniczne, SMS 

oraz dźwiękowo-świetlne. Jedna jednostka alarmowa może

obsługiwać od 1 do 16 obiektów na raz.

Sterownik LUMINA 47

To niezawodny system do ważenia 

brojlerów, indyków niosek lub ka-

czek. System składa się z łatwego 

w obsłudze sterownika oraz jednej 

lub dwóch szalek. Ciągłość waże-

nia zwierząt zapewnia hodowcy 

aktualny wgląd w proces wzrostu

i aktywność zwierząt. Odchylenia 

od normy stają się widoczne szyb-

ciej, co pozwala na podjęcie wła-

ściwych decyzji w celu poprawy 

wyników oraz dodatkowo daje 

możliwość przewidywania dokład-

nej wagi końcowej.

ALARMY 
Jak to się mówi przezorny zawsze ubezpieczony. Dlatego 

bardzo ważny jest niezawodny system alarmowy który może

w przypadku awarii bądź błędów ludzkich, zapobiec  dużym

stratom w gospodarstwie. Nasze systemy FB pozwalają na monitoro-

wanie 24 godziny na dobę dostaw energii elektrycznej oraz ustawień 

parametrów mikroklimatu na obiekcie.
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HOLLAND-HEATER 
Nagrzewnice Holland-Heater 

produkowane są od 1975 roku. 

Dzięki wieloletniemu doświa-

dczeniu w projektowaniu i 

wytwarzaniu nagrzewnic dla 

rolnictwa, produkty z logiem 

HH cieszą się bardzo dużym 

uznaniem hodowców na całym 

świecie. Wszystkie materiały 

użyte do produkcji tych urzą-

dzeń podlegają rygorystycznym 

testom jakościowym i wytrzy-

małościowym.

Nagrzewnice w całości produko-

wane są w jednej fabryce na tere-

nie Holandii. W naszej ofercie 

kompletna gama nagrzewnic

od 40 do 120 kW:

Gazowe – z otwartą (HHB)

i zamkniętą komorą spalania 

(IFH), montowane w osi

i przy ścianach.

Olejowe – z otwartą komorą 

spalania (HHO), montowane 

w osi i przy ścianach.

Wodne – montowane w osi 

budynku i przy ścianach (HHW)

SYSTEMY OGRZEWANIA
Ogrzewanie to znaczący punkt z długiej listy kosztów prowadzenia fermy, jednocześnie dobór właściwego 

systemu grzewczego ma zasadniczy wpływ na jakość mikroklimatu hali drobiarskiej.  Nie zapominając

o bezpieczeństwie i obniżaniu kosztów produkcji oferujemy szeroką gamę urządzeń grzewczych. 

Począwszy od tradycyjnych nagrzewnic olejowych,  gazowych z otwartą komorą spalania, poprzez nagrzewnice 

z zamkniętą komorą i odprowadzeniem spalin (zwiększającymi poprawę mikroklimatu i bezpieczeń-

stwa) jak i nagrzewnice wodne, kończąc na tradycyjnych i nowoczesnych promiennikach gazowych.

IFH80

IFH100

HHW

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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HOLLAND-HEATER TRADYCYJNE 
GAZOWE I OLEJOWE.

Podwieszane nagrzewnice gazowe HHB i olejowe HHO z otwartą komorą spalania przeznaczo-

ne są typowo do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. Chromowana stal nierdzewna chroni

je przed agresywnym działaniem amoniaku, kurzu i wilgoci gwarantując wieloletnią bezawaryjną pracę. 

Urządzenia dostępne są w wersjach  od 40 do 120 kW. Blok sterownia palnikiem oraz blok dystrybucji 

gazu wmontowane są w wodoszczelną i odporną na zapylenie plastikową obudowę o stopniu ochrony 

IP65.

PROMIENNIKI 
Promienniki emitują promieniowanie podczerwone podobne 

do słonecznego. Ciepło promiennika kierowane jest bezpośrednio 

na zwierzęta co zapewnia pisklakom bardzo dobry rozwój od pierw-

szych dni, suchą ściółkę i poprawia dobrostan. Dostępny zakres mocy 

od 1,37 do 23,45 kW.

Nagrzewnice typu GP instalowa-

ne są na całym świecie od pra-

wie 30 lat. Specjalna konstrukcja 

komory spalania   zapewnia 

minimalizację kosztów oraz 

gwarantuje optymalny mikro-

klimat wewnątrz ogrzewanego 

pomieszczenia. Produkowane 

są w wersjach z otwartą jak 

i zamkniętą komorą spalania. 

Dostępne są modele na gaz 

propan, gaz ziemny oraz olej 

opałowy.

HHO HHB

GP70

GP95

GLOBAL5

SBM 216 XLA - 14,5 kW

GLOBAL5

ROXELL QUAD-GLOW - 24kW

NOWOŚĆ

Nagrzewnice gazowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Zasilane są gazem ziemnym lub propanem. Krótki 

płomień zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a układ sterowania jest całkowicie odporny na wyso-

ką wilgotność i temperaturę obiektu oraz jego zapylanie. Nagrzewnice gazowe są funkcjonalne, a prosta 

budowa sprawia, że urządzenie jest niezawodne, a także bezpieczne i łatwe w obsłudze.



SYSTEMY OŚWIETLENIA
Światło  niezbędne do życia i rozwoju prawie wszystkich organizmów. Jest jednym z czynników, 

który ma duży wpływ na prawidłowy wzrost i zachowanie drobiu. W szczególności ważne jest wła-

ściwe i równomierne natężenie światła dla młodych zwierząt, co ma wpływ na poprawny rozwój 

organów wewnętrznych, a w konsekwencji na np. niskie zużycie paszy na kg./przyrostu masy ciała.

Równocześnie rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że polscy hodowcy coraz częściej

poszukują energooszczędnych rozwiązań w oświetleniu budynków.
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PRIMA IP66 
To seria opraw o stopniu 

szczelności IP66 przeznaczo-

nych do oświetlenia budynków 

inwentarskich. Z opcją regula-

cji intensywności oświetlenia 

w zakresie od 3% do 100%. 

Temperatura otoczenia pracy 

opraw do +45°C. Korpus wy-

konany ze stali nierdzewnej. 

Oprawy można montować 

na sufitowo lub podwiesza-

ne przy pomocy specjalnych 

oczek.

ILOX 
Z żarówką LED, tradycyjny gwint. Oprawy Ilox stopień szczelności 

IP65, zaprojektowane do kurników i innych obiektów inwentarskich. 

Świetlówka energooszczędna LED ILOX XENA PRO 7W gwint E27 

jak w tradycyjnej żarówce, prosta wymiana ze starej na nową ener-

gooszczędną!

LED 



SYSTEMY SCHŁADZANIA
Zamgławianie, schładzanie:  jest to jedyny system, który ma wiele zastosowań na kurniku.

Możemy wykorzystać  go w trojaki sposób do: redukcji temperatury, dezynfekcji, inhalacji. 

Wysokociśnieniowy system zamgławiania składa się z rur fi 12mm ze stali kwasoodpornej,

dysz, oraz zestawu sterującego                                             
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PADY WODNE 
Coraz cieplejsze okresy letnie wymuszają intensywniejsze chłodze-

nie obiektów drobiarskich. Dlatego tzw. Cooling pady coraz częściej 

są montowane w obiektach drobiarskich.

DYSZE SKOV 
Dobrej jakości dysza wraz z odpowiednim ciśnieniem pozwa-

la nam na właściwe rozbicie kropli wody co w konsekwencji 

umożliwia obniżenie temperatury na obiekcie bez moczenia 

ściółki. Dysze dodatkowo wyposażone są w filtry przy każdym 

wylocie oraz zaworem zapobiegającym kapaniu. Stosowane 

średnice 0,3 – 0,2 mm. Specjalna konstrukcja naszych dysz umożliwia 

ich montaż w każdym miejscu na rurze.

POMPY 
Wysokociśnieniowe.

To całe serce systemu wraz z silnikiem dużej mocy (2-4kW), pom-

pą wytwarzającą ciśnienie 75-100atm., filtrami, elektrozaworem, 

przewodami, gumami – wszystko to w estetycznej obudowie.



SYSTEMY OCIEPLENIA
Ocieplenie dachu w kurniku jest niezmiernie ważne w kontekście energooszczędności, ale nie 

tylko. Ochrona konstrukcji , optymalizacja wentylacji, zmywalność, estetyka, niska waga i dobry 

stosunek ceny do jakości są elementami ważnymi dla każdego świadomego hodowcy drobiu.
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PŁYTY 
Proponowane przez nas pły-

ty poliuretanowe z pianki PIR 

lub pianki PUR są od kilkuna-

stu lat stosowane na polskim 

rynku gwarantując efektyw-

ne i skuteczne oraz szczelne 

ocieplanie połaci dachowej 

w obiekcie hodowlanym dla 

drobiu. Płyty poliuretanowe 

laminowane są okładziną ła-

two zmywalną, odporną na 

korozję, estetyczną, gładką

i rozjaśniającą przestrzeń

w kurniku. Płyta zamontowa-

na jako podbitka dodatkowo 

również zabezpiecza konstruk-

cję dachu przed korozją, oraz 

ułatwia czyszczenie kurnika po 

rzucie. 

Zabezpieczenie konstrukcji 

dachu w kurniku.

Płyta poliuretanowa zamonto-

wana pod konstrukcją dachu

jako podbitka nie tylko izolu-

je kurnik, lecz również zabez-

piecza konstrukcję dachu przed

korozją, oraz ułatwia czyszcze-

nie kurnika po rzucie.

Tanie ocieplenie kurnika.

Uwzględniając fakt że izolujemy dach tylko wewnątrz obiektu do hodo-

wli drobiu używamy do tego celu 10 - 15 % mniej izolacji niż w przy-

padku pokrywania dachu płytą warstwową. Technologia montażu 

również potwierdza że płyta poliuretanowa używana do ocieplania 

dachów w kurnikach jest tanim sposobem na zaizolowanie obiektu 

hodowlanego.



Sklep internetowy.

Duży wybór, tylko oryginalne produkty

markowe w jednym miejscu.

Zdjęcia, rysunki, opisy, porównania.

Szybkie zamawianie.

Dostępność non stop.

Na bieżąco staramy się aktualizować,

www.hodowca.agro.pl/sklep

CZĘŚCI ZAMIENNE – SKLEP INTERNETOWY
 Do Państwa dyspozycji dwa działy.

Sprzedaż części zamiennych: 

doradztwo, szeroki asortyment.

Sklep internetowy: 

Stawiamy tutaj głównie na szybkość

działania, atrakcyjną cenę i duży wybór.

SERWIS
Jako firma, która od lat zajmuje się wyposażaniem obiektów inwentarskich wiemy jak ważne

dla wielu hodowców jest profesjonalne wsparcie techniczne i obsługa po sprzedażowa. Instalowane przez 

nas systemy są eksploatowane przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Dlatego bardzo ważna jest  ich nie-

zawodność i dostępność części zamiennych oraz wysoko wykwalifikowany serwis. Właśnie dlatego firma 

Hodowca kładzie szczególny nacisk na szybką pomoc  swoim klientom. Do Państwa dyspozycji jest serwis 

i doractwo stacjonarne i mobilne.

40 41

SERWIS 
tel.: 58 682 68 56
m: 605 665 612
• szybka reakcja

• profesjonalne podejście

• kompleksowy zakres usług

Dział sprzedaży części zamiennych.

Na bieżąco zapewniamy dostępność towarów.

Duży magazyn części zamiennych.

Doradztwo i dobór optymalnego rozwiązania.

Oryginalne produkty europejskie.

Przystępne  ceny.

Sprzedaż wysyłkowa,

Stały kontakt z producentami i dostawcami.

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych

przepisów prawnych. Rzeczywisty wygląd produktów i kolorów
może różnić się od prezentowanych na zdjęciach.
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NASZE
MONTAŻE



83-010 Straszyn
ul. Starogardzka 70

tel./fax +48 58 682 68 56
tel.: +48 58 582 62 70
tel.: +48 58 691 77 66

e-mail: hodowca@qv.pl
www.hodowca.agro.pl 

,


