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Drinkwater van levensbelang
Melk bestaat voor bijna 90% uit water. Ook voor haar stofwisseling heeft een koe dagelijks een ruime hoeveelheid water nodig.
Een hoogproductieve koe drinkt dagelijks in gemiddeld genomen
9 drinkbeurten ca. 160 liter water. Dit stelt hoge eisen aan de
drinkwatervoorziening. Om alle koeien in de gelegenheid te stellen voldoende water te kunnen drinken, wordt geadviseerd per
20 koeien één drinkbak te plaatsen.
Behalve de hoeveelheid is natuurlijk ook de kwaliteit van het
drinkwater belangrijk. Het is daarom van groot belang dat de
drinkbakken goed schoon kunnen worden gehouden. Om die
reden heeft Spinder een omvangrijk assortiment drinkbakken,
variërend van kleine geëmailleerde drinkbakken tot kleine en grote
roestvrijstalen uitvoeringen. Deze laten zich gemakkelijk reinigen.

RVS duo-drinkbak
De RVS duo-drinkbak kenmerkt zich door de compacte constructie. Twee koeien kunnen gelijktijdig
uit de bak drinken en staan niet haaks op de muur,
waardoor de doorgang voor andere koeien niet
versperd wordt. Dit komt de rust in de stal ten
goede. Met deze bak is er altijd schoon en vers
drinkwater beschikbaar. De grote watertoevoer
van ongeveer 30 liter per minuut zorgt er voor dat
de koe in een snel tempo door kan drinken. Ook
is deze uitvoering gemakkelijk schoon te maken.
De montage van dit model dat gebruikt kan worden met hoge druk systemen, is met eenvoudig
leidingwerk uit te voeren. Eén duo-drinkbak heeft
voldoende capaciteit voor in totaal 35 tot 40 koeien.
Een optioneel leverbare verwarmingseenheid
voorkomt bevriezing. De roestvrijstalen uitvoering
staat garant voor een lange levensduur.

• Roestvrijstalen duo-drinkbak model 520
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Roestvrijstalen duo-drinkbak, model 520 met ¾"
buitendraad aansluiting
Ankerbouten M12 x 86 (4 stuks per drinkbak)
Beschermbeugel voor duo-drinkbak
Ankerbouten M10 x 71
(6 stuks per beschermbeugel)
Verwarmingselement voor model 520,
24 Volt / 80 Watt
RVS sneldrinker model 500
Dit model heeft veel dezelfde kenmerken als het
type duo-drinkbak. Het belangrijkste verschil is
dat deze uitvoering geschikt is om steeds één koe
van vers en schoon drinkwater te voorzien. Ook
is dit type bij uitstek geschikt voor montage aan
het voerhek, aan muren, standpijpen, kolommen
of op een boxdek. De RVS sneldrinker model 500
heeft voldoende capaciteit voor in totaal ongeveer
20 koeien en kan gebruikt worden met hoge druk
systemen. Een optioneel leverbare verwarmingseenheid voorkomt bevriezing. Ook bij dit model
geldt dat de roestvrijstalen uitvoering garant staat
voor een lange levensduur.
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• Roestvrijstalen drinkbak model 500
plus beschermbeugel
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Roestvrijstalen drinkbak, model 500
met ¾” buitendraad aansluiting, links of rechts
Beschermbeugel Suevia 500,
voor montage tegen muur
Montageset + beschermbeugel Suevia 500,
voor montage aan standpijp 2½”
Verwarmingselement voor RVS-drinkbak
model 500 24 Volt / 80 Watt
Toebehoren:
Transformator 24 Volt / 100 Watt
Transformator 24 Volt / 200 Watt
Verwarmingslint 24 Volt / 20 Watt 2,0m
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