KALVEREN-DRINKBAKKEN

ook met inox-ventiel ½"

Drinkbak met lokwater-drempel
Model 370 met messing-ventiel ½"
Model 370 met inox-ventiel ½"
•
•
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•
•
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•
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TIP!

Drinkbakken met leerhulp voor kalveren,
schapen, geiten en honden
Voor een gezonde groei van uw jonge dieren is het
noodzakelijk, dat uw dieren snel en zelfstandig voldoende
water opnemen. Daarvoor is bij model 370 en model
375 achter het staafventiel een lokwaterdrempel
ingebouwd. Jonge dieren, die het bedienen van
de drinkbak nog niet hebben geleerd, drinken
eerst het restwater uit de drinkschaal.
Vervolgens willen ze het water uit de lokwaterdrempel opnemen, daarbij bedienen ze
automatisch het lichtlopende staafventiel en
leren hierdoor de functie kennen. Een vroegtijdige
en voldoende wateropname, wordt zo gewaarborgd.
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art.-nr. 100.0379

Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
Lichtlopend ventiel ook bij hoge druk tot 6 bar
Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
Rustige watertoevoer door het staafventiel
Aansluiting ½" bu.dr. van boven
Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek, aan de muur of aan standpalen

TOEBEHOREN:
• 1 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0152)
voor de bevestiging aan standpalen 1" – 1½"
• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)
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art.-nr. 100.0370
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Product omschrijving
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GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden
Art.-Nr.

90°

35
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Verpakkingseenheid

101.0433
Prijs [€/st.]
excl. BTW

100.0370 Drinkbak Mod. 370-MS½"

1 st./doos

60,00 €

100.0379 Drinkbak Mod. 370-VA½"

1 st./doos

65,00 €

131.0152 Bevestigingsbeugel M10 1" – 1½", verzinkt

1 st./zakje

2,70 €

1 st.

89,00 €

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

Drinkbak met lokwater-drempel
Model 375 met messing-ventiel ¾"
Model 375 met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.3753
art.-nr. 100.3759

Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkkelijk te reinigen
Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
Lichtlopend ventiel ook bij hoge druk tot 6 bar
Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
Lokwater-drempel
Rustige watertoevoer door het staafventiel
Aansluiting ¾" bi.dr. van boven en onder ideaal voor aansluiting op ringleidingen
in combinatie met een SUEVIA warmwatercirculatieunit Mod. 300 - 312!
• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
90°
• Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek,
¾"
aan de muur of aan standpalen
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TOEBEHOREN:
• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
135
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voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
• Ringleiding aansluit set ¾", inox
(art.-nr. 103.1983), voor eenvoudige aansluiting
op een ringleiding
• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)
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Product omschrijving

101.0433
Verpakkingseenheid

Prijs [€/st.]
excl. BTW

100.3753 Drinkbak Mod. 375-MS¾"

1 st./doos

65,50 €

100.3759 Drinkbak Mod. 375-VA¾"

1 st./doos

79,50 €

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

2,65 €

1 st.

89,00 €

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox
102.1127 Inox aansluitbuis ¾", 19 cm, bu.dr. bu.dr.
103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

73 cm

50 cm

200

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden
Art.-Nr.

102.1127

¾"

1 st.

8,00 €

1 st./zakje

33,10 €

