Classic voorraad drinkbakken

3.2

Voorraad drinkbak model 150, 200 en 300
Koeien zijn “kuddedieren”. Zij vinden het prettig om met veel
tegelijk aan een lange drinkbak te staan. Een voorraad drinkbak
is zeer geschikt om in een korte tijd veel koeien van schoon
drinkwater te voorzien. Ook voor deze lange drinkbakken geldt
dat schoonmaken zeer eenvoudig is. Na verwijdering van de stop
verdwijnt het vuil vanzelf in de mestput.
Type 150 (lengte 150 cm) heeft een bakinhoud van ongeveer 100
liter en biedt voldoende drinkgelegenheid voor ca. 15 koeien.
Type 200 (lengte 200 cm) heeft dezelfde kenmerken als type 150,
maar beschikt over een drinkreservoir van 130 liter en biedt daarmee voldoende drinkgelegenheid voor ca. 20 koeien.
Type 300 (lengte 300 cm) heeft een bakinhoud van ongeveer 200
liter en biedt voldoende drinkgelegenheid voor ca. 30 koeien

Maat:
Inhoud:
Bevestiging:
Drinkhoogte:

Model 150
Model 200
28 x 150 cm
28 x 200 cm
ca. 100 liter
ca. 133 liter
vloer- of wandbevestiging
80 cm (bovenkant drinkbak)

Model 300
28 x 300 cm
ca. 200 liter

Belangrijke kenmerken:
• Uitgevoerd in RVS en volledig gebeitst;
• Omranding naar buiten gezet, geen aanhechting vuil;
• Eenvoudig te reinigen door gladde en trechtervormige afwerking;
• Eenvoudig uitneembare stop.

• Model 200, wandbevestiging

Toebehoren:
• Suevia vlotter, capaciteit max. 40 L/min.;
• Bevestigingsmaterialen voor wand- of vloermontage.

• Beschermbeugel voor model 200

Optioneel:
• Een beschermbeugel wanneer de drinkbak tegen een (beton)
wand geplaatst wordt.
Roestvrijstalen drinkreservoir,
voor hogedruk systeem
vloerbevestiging

• Beschermbeugel voor model 150

06.12.150
06.12.200
06.12.300

Model 150, vloerbevestiging
Model 200, vloerbevestiging
Model 300, vloerbevestiging

06.12.170
11.11.250
11.12.016
11.10.300

Toebehoren
Vlotter, kpl. met afdekkap
Ankerbout M16 x 120 mm
Chemisch anker M16, incl capsule (per 10)
T-bout 28 x 25 cm
Roestvrijstalen drinkreservoir,
voor hogedruk systeem
wandbevestiging

06.12.650
06.12.700
06.12.750

Model 150, wandbevestiging
Model 200, wandbevestiging
Model 300, wandbevestiging

06.12.170
11.11.230

Toebehoren
Vlotter, kpl. met afdekkap
Ankerbout M12 x 86 (8 per bak benodigd)
Beschermbeugel
voor roestvrijstalen drinkreservoir

06.12.915
06.12.920
06.12.930
11.11.220

• Model 200, wandbevestiging met beschermbeugel
00 31 (0)512 - 237800 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinder.nl

Beschermbeugel voor model 150, compl.
Beschermbeugel voor model 200, compl.
Beschermbeugel voor model 300, compl.
Toebehoren
Ankerbout M10 x 86
- 6 stuks bij model 150
- 8 stuks bij model 200
- 10 stuks bij model 300
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