
Pollo-M
De luchtwasser voor vleeskuiken- en opfokstallen
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Pollo-M – de effectieve luchtwasser voor pluimveestallen

Verenigde Staten: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazilië: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azië-Pacific: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Midden-Oosten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Duitsland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

De voordelen in één oogopslag
✔  Duidelijk lagere uitstoot van ammoniak 

en stof;
✔  Geslaagd voor DLG-SignumTest 

(onderzoeksbericht 6260);
✔  Het grote oppervlak van de filterwand 

zorgt voor een lage luchtweerstand 

  en dus een laag energieverbruik van 
de ventilatoren;

✔  De speciale pomptechniek voor het 
waswater zorgt ook voor een lager 
energieverbruik;

✔  De voortdurende bewatering van de 
filters houdt de filterwand schoon;

✔  Het datalogsysteem toont alle 
belangrijke waarden;

✔  Pollo-M kan ook op afstand worden 
bediend;

✔  Optimale toegankelijkheid;
✔ Onderhoudsarm.

Pollo-M is een eentraps-, chemisch 
werkende luchtwasser voor kuiken- en 
opfokstallen. 
Het filter wordt horizontaal in de lucht-

afvoerkanalen gemonteerd, wat zorgt voor 
een groot contactopppervlak. Het water 
dat wordt gebruikt voor de besproeing van 
de filterwand wordt met zwavelzuur 

aangezuurd tot een pH-waarde van ≤ 3,3. 
Onze experts kunnen u de werking van 
Pollo-M tot in detail toelichten.

Pollo-M is eenvoudig toegankelijk en doordat het water voortdurend blijft lopen, blijft de filterwand schoon Luchtafvoerkanalen met geïntegreerde Pollo-M

Technische ruimte met zuurtank

Ammoniak

91 %

Totaal stof

87 %

Fijnstof
PM 10

77 %

Fijnstof
PM 2,5

94 %


