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Poidło korytowe automatyczne przeznaczone do pojeni a 
bydła i koni. Zastosowanie wewn ątrz i na zewn ątrz. 

Wykonane ze stali kwasoodpornej.

Poidło posiada system automatycznego napełniania o wydajności 40 L/min. Może 
być instalowane jako wolnostojące na stelażu o odpowiedniej wysokości lub 
powieszane na ścianie. Poidło korytowe posiada korek spustowy do usuwania 
wody i zanieczyszczeń. Wymiary koryta to: długość - 1,5 lub 2 metry;  głębokość 
30 cm do krawędzi; szerokość wewnątrz 40 cm. Jedno koryto wystarcza 
odpowiednio dla 30 sztuk (krótsze) i 40 sztuk (dłuższe).
Opcjonalnie do poidła można dodać system chroniący poidło przed zamarzaniem. 

Wyroby dla bydła
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Poidło uniwersalne dla 
bydła z krótkim językiem 

żeliwnym

Poidło uniwersalne dla 
bydła z krótkim językiem 

kwasoodpornym

Poidło uniwersalne dla 
bydła z długim językiem 

żeliwnym

Poidło uniwersalne dla 
bydła z długim językiem 

kwasoodpornym

Poidło uniwersalne 
PMU 5 dla bydła z 
językiem żeliwnym

Poidło uniwersalne z 
miską kwasoodporną
i zaworem rurkowym

Poidło dla bydła H-100 
(H-200/6) z obejmą

Korpus poidła dla bydła 
H-100 (H-200/6/7/8)

Obejma do poidła 
uniwersalnego dla bydła i 

koni AGT

Obejma do poidła H-100 
(H-200/6/7/8)

Kotwa poidła 
uniwersalnego, komplet 2 

szt. z nakrętkami

Poidło smoczkowe dla 
bydła 3/4” kwasoodporne 

Poidło pływakowe 
kwasoodporne Poidło pływakowe 

plastikowe 

Zawór rurkowy do poideł 
uniwersalnych

Zawór poidła 
uniwersalnego gwint 1/2”

Firma AGTgras jest wiodącym producentem wyposażenia budynków 
inwentarskich dla drobiu, trzody, bydła, koni, król ików i wielu innych 

zwierząt hodowlanych. 
Realizujemy zamówienia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
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Zespół zaworu poidła dla 
bydła H-100 (H-200/6

Zawór poidła H-200 
-”gruby” 1/2” dla starego 

typu poideł dla bydła

Zawór poidła H-200 
-”gruby” 3/4” dla starego 

typu poideł dla bydła

Zawór poidła dla bydła – 
typ SB-8

Zawór poidła dla bydła – 
typ K-10

Wiadro plastikowe do 
pojenia cieląt ze 

smoczkiem

Smoczek do wiadra do 
pojenia cieląt

Wieszak do wiadra do 
pojenia cielą

Podstawka pod lizawkę 
plastikowa 

Podstawka pod lizawkę 
kwasoodporna

Język poidła dla krów H-
100 (H200/6)

Język poidła 
uniwersalnego AGT 

krótki żeliwny

Język poidła 
uniwersalnego AGT 
krótki kwasoodporny

Język poidła 
uniwersalnego AGT długi 

żeliwny

Język poidła 
uniwersalnego AGT długi 

kwasoodporny

Jeżyk poidła 
uniwersalnego PMU 5 

żeliwny

Oferujemy: karmniki i poidła dla trzody, drobiu i k rólików, 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.


