DRINKBAKKEN
ook met inox-ventiel ¾"

Drinkbak

Model 25R met messing-ventiel ¾"	
Model 25R met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.0253
art.-nr. 100.0259

• Grote drinkschaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
• Lichtlopend staafventiel in messing (¾") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
• Rustige waterafgifte door het staafventiel
• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
30 ¾"
• Waterafgifte tot 12 l/min
ø13
• Met 6-punts bevestiging
250

°C

100

2,0 l
TOEBEHOREN:
¾"
• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾", inox (art.-nr. 103.1983),
76
280
voor eenvoudige aansluiting op de ringleiding
120
• Stalen staander, 60 cm of 80 cm (art.-nr. 101.0455 en 101.0456), dient als
bescherming voor de drinkbak, ook als verwarmbare versie leverbaar (zie p. 20).
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring),
paarden

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

Prijs [€/st.]
excl. BTW

100.0253 Drinkbak Mod. 25R-MS¾"

1 st./doos

80,00 €

100.0259 Drinkbak Mod. 25R-VA¾"

1 st./doos

94,00 €

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

8,50 €

1 st.

8,00 €

1 st./zakje

33,10 €

102.1127 Inox aansluitbuis ¾", 19 cm, bu.dr. bu.dr.
103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

75

102.1127

¾": 103.1983

101.0179

Stalen staander: zie p. 20

Drinkbak
Model 19R met messing-ventiel ¾"	

101.0455: 60 cm
101.0456: 80 cm
aa nd er
S ta le n st
zi e p. 20

art.-nr. 100.0198

•
•
•
•
•
•

Drinkbak met het beproefde dubbele staafventiel
Grote schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
Ideaal voor de inbouw in een scheidingswand van een hok
Zeer hoge watertoeloop tot 20 l/min
Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
Dubbel staafventiel uit messing met aansluiting ¾" (art.-nr. 100.0198) bi.dr. aan
33
¾"
boven- en onderzijde
ø14
• Rustige waterafgifte door het staafventiel
• 6-punts bevestiging
100

°C

2,4 l

TOEBEHOREN:
• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾",
inox (art.-nr. 103.1987),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding

75

¾"
76
120

265
310

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring)
Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0198 Drinkbak Mod. 19R-MS¾"
102.1127 Inox aansluitbuis ¾", 19 cm, bu.dr. bu.dr.

Verpakkingseenheid
1 st./doos

Prijs [€/st.]
excl. BTW
120,00 €

1 st.

8,00 €

103.1987 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

32,50 €

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

8,50 €

102.1127

¾": 103.1987
aansluiting
van boven en onder

101.0179

101.0459: 60 cm
101.0460: 80 cm
aa nd er
St al en st
zi e p. 20

11

