RUNDVEE-DRINKBAKKEN
ook met inox-ventiel ¾"

Drinkbak

Model 1200 met messing-ventiel ¾"	
Model 1200 met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.1203
art.-nr. 100.1209

• Grote, diepe inox schaal, hoge weerstand, weinig kans op breuk
• Lichtlopend staafventiel in messing (¾") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
• Gering waterverlies door de naar binnen gebogen schaalrand
• Lichtlopend staafventiel
25
¾"
30
• Zeer hoge waterafgifte tot 20 l/min

°C
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TOEBEHOREN:
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• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
240
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
4,4 l
¾"
130
• Ringleiding aansluit set ¾", 					
inox (art.-nr. 103.1983),
90
310
voor eenvoudige aansluiting op de ringleiding van onder

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.1203 Drinkbak Mod. 1200-MS¾"

1 st./doos

90,00 €

100.1209 Drinkbak Mod. 1200-VA¾"

1 st./doos

104,00 €

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

2,65 €

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

1 st.

8,00 €

1 st./zakje

33,10 €

Drinkbak
Model 1200P met messing-ventiel ¾"

131.0169

Prijs [€/st.]
excl. BTW
102.1127

131.0169

¾": 103.1983

TIP!

Door de hoge waterafgifte en de compacte bouw
ideaal voor melkkoeien in de aanbindstand!

art.-nr. 100.1213

• Grote, diepe schaal uit UV-bestendig polyethyleen met afvoerstop in de
schaalbodem
• Gering waterverlies door de naar binnen getrokken schaalrand
• Lichtlopend staafventiel van messing (¾") met aansluiting bi.dr. van boven en
onderzijde
25
• Zeer hoge waterafgifte tot 20 l/min
¾"
30
TOEBEHOREN:
• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾",
inox (art.-nr. 103.1983), voor eenvoudige
aansluiting op de ringleiding van onder
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280

60
265
¾"

3,7 l

90

145
295

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

Prijs [€/st.]
excl. BTW

100.1213 Drinkbak Mod. 1200P-MS¾"

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

2,65 €

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"

78,00 €

131.0169

102.1127

met afvoerstop in
de schaalbodem!

131.0169 ¾": 103.1983
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