BIJTNIPPEL VOOR KALVEREN EN STIEREN
SUEVIA Bijtnippel voor Kalveren en Stieren
Model 326 
• Robuust mondstuk inox
• Waterafgifte eenvoudig aan te passen aan de beschikbare waterdruk door het
verwisselen van de meegeleverde sproeier
• Aansluiting ½" bu.dr.
180.0326-1 Aansluiting in messing
180.0330-1 Aansluiting in inox
TOEBEHOREN:
• Muurplaat met boven- en onderaansluiting ½", hoek 10°,
gietijzer (art.-nr. 101.0328)
• Beschermbeugel (art.-nr. 181.0327) verzinkt, inclusief
gemonteerde muurplaat model 328, hoek 10°, met boven- en
onderaansluiting ½" bi.dr, geschikt voor wand- of standpaal bevestiging
• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
½"
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"

180.0326-1

180.0330-1
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GESCHIKT VOOR:
Kalveren, stieren, zeugen, beren

101.0328
120
ø24

Art.-Nr.

Product omschrijving

180.0326-1 Bijtnippel Mod. 326-MS½" (1 stuk in blister)
180.0330-1 Bijtnippel Mod. 326-VA½" (1 stuk in blister)
181.0327

Beschermbeugel voor Mod. 326

101.0179

Dubbele klem 1¼" – 2"

101.0328
103.2007

Verpakkingseenheid

10°

Prijs [€/st.]
excl. BTW
29,60 €

1

101.0179

31,75 €

1
1 st.

181.0327

65,50 €

1 set/zakje

8,50 €

Muurplaat Mod. 328, 1x ½", Hoek 10°

1 st.

12,00 €

U-aansluitbuis inox ¾", 2 uitgangen bi.dr
½", 2 aansluitingen bu.dr. ¾"

1 st.

109,00 €

¾"

¾"

°C

U-aansluitbuis inox ¾"
voor 2 drinknippels

2 x bi.dr. / 2 x bu.dr.
art.-nr. 103.2007

5 cm

• U-aansluitbuis inox ¾", voorzien van 2 uitgangen bi.dr. ½"
• 2 aansluitingen ¾" bu.dr. (bovenzijde)
• Geschikt voor montage van 2 bijtnippels Mod. 326 (art.-nr. 180.0326-1) in een
ringleiding in combinatie met een SUEVIA warmwatercirculatie unit (zie p. 28 - 31)
• Voorzien van 2 montagesteunen
• H x B 120 x 14 cm
• Een bescherming kan aangebracht worden (bijv. bij stieren)
Art.-Nr.
103.2007

Product omschrijving
U-aansluitbuis inox ¾", 2 uitgangen bi.dr
½", 2 aansluitingen bu.dr. ¾"

Verpakkingseenheid
1 st.

8,5 cm

66 cm

Montagevoorbeeld
met 2 drinknippels

Prijs [€/st.]
excl. BTW
109,00 €
½"

½"

30°

TIP!

De SUEVIA kalver-/stierennippel moet ca. 20-30
cm boven rughoogte gemonteerd worden. Daardoor
strekken de dieren de hals bij het drinken en wordt
waterverspilling gereduceerd.
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