RUNDVEE-DRINKBAKKEN
Drinkbak
Model 16P met messing-ventiel ¾"	
Model 16P met inox-ventiel ¾"	

ook met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.0163
art.-nr. 100.0169

Drinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
Anti-morsrand, naar binnen getrokken rand vermindert waterverlies
Met afvoerstop voor eenvoudige reiniging
Geïntegreerde verzinkte beschermbeugel
Lichtlopend staafventiel in messing (¾") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•
•
•
•
•

TOEBEHOREN:
• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾",
inox (art.-nr. 103.1990),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding
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Drinkbak
Model 18P met messing-ventiel ¾"	
Model 18P met inox-ventiel ¾"	

Art.-Nr.

Product omschrijving
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5,5 l
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Verpakkingseenheid
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Prijs [€/st.]
excl. BTW

1 st.

148,00 €

1 st.

162,00 €

100.0183 Drinkbak Mod. 18P-MS¾"

1 st.

158,00 €

100.0189 Drinkbak Mod. 18P-VA¾"

1 st.

172,00 €

103.1990 Ringleiding aansluit set ¾"

Drinkbak model 18P en 16P zijn
uitgevoerd met een afvoerstop in de
schaalbodem

395

100.0163 Drinkbak Mod. 16P-MS¾"

102.1127 Inox aansluitbuis ¾", 19 cm, bu.dr. bu.dr.
101.0179

¾"

100.0169 Drinkbak Mod. 16P-VA¾"

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

102.1127

art.-nr. 100.0189

Grote drinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
Anti-morsrand, naar binnen getrokken rand vermindert waterverlies
Met afvoerstop voor eenvoudige reiniging
Geïntegreerde verzinkte beschermbeugel
Lichtlopend staafventiel in messing (¾") of inox (¾")
met aansluiting bi.dr. van boven en onderzijde
• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden

¾": 103.1990
aansluiting
van boven en onder

art.-nr. 100.0183

•
•
•
•
•

TOEBEHOREN:
• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾",
inox (art.-nr. 103.1990),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding

°C

3,3 l

230

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden
Pat.

¾"

1 set/zakje

8,50 €

1 st.

8,00 €

1 st./zakje

37,00 €

