Drinkbak, Standaard

Met deze robuuste vlotterkleppen
(optioneel) is probleemloos, automatisch bijvullen van uw drinkbak
gegarandeerd. Artikelnr. 7000 en
artikelnr. 70001.

Voor zware omstandigheden
Poda-drinkbakken zijn speciaal
ontworpen voor de omstandigheden in het veld. De drinkbakken zijn rotatiegegoten en zijn
voorzien van versterkende profielen en een stevige omgevouwen rand. Hierdoar zijn de ballen extra Robuust en cluurzaam
en daarmee goed bestand tegen
zware belasting door dieren en
machines.

daard-drinkbakken van Poda zijn
bijzonder milieuvriendelijk omdat ze gedeeltelijk zijn gemaakt
van gerecycled plasticgranulaat.
Bij de verbranding van polyethyleen ontstaat bovendien uitsluitend water en CO2.

Alle Poda-drinkbakken zijn voorzien van een afvoerstop, wat
schoonmaken en verplaatsen
eenvoudiger maakt.

Goedgekeurd voor levensmiddelen
Anders dan andere bakken zijn
de drinkbakken van Poda goedgekeurd voor levensmiddelen en
zijn ze vrij van zware metalen en
andere stoffen waarvan onder
meer wordt vermoed dat ze hormoonontregelend werken.

Milieuvriendelijk
Het materiaal is een sterk en
taai polyethyleen (PE), dat bestand is tegen het afbrekende
effect van de zon. De Stan-

Automatisch water vullen
In de zwarte 2017 Standaard-drinkbak kunt u zelf een
vlotterklep monteren, die leverbaar is in 2 uitvoeringen: een

lagedrukuitvoering met geïntegreerde vlotter en een uitvoering voor montage onder water
met afzonderlijke vlotter. De
onderwatervlotter ligt goed beschermd en is bovendien stil en
verstoort de waterspiegel en de
dieren niet.
De Standaard-drinkbakken zijn
verkrijgbaar in 3 formaten van
respectievelijk 400, 600 en
1.000 liter. De bak van 400
liter is extra laag en daardoor
zeer geschikt voor schapen en
geiten.
Zie verder de Super-drinkbakken van Poda.
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Technische specificaties
Materiaal: Voor levensmiddelen goedgekeurd polyethyleen (HDPE)
400 liter Drinkbak, Standaard:
Diameter: Ø130cm
Hoogte: 40cm
600 liter Drinkbak, Standaard:
Diameter: Ø140cm
Hoogte: 60cm
1.000 liter Drinkbak, Standaard:
Diameter: Ø170cm
Hoogte: 60cm

Vlotterklep, artikelnummer 7000
Vlotterklep met afzonderlijke vlotter. De klep wordt onder in de
bak gemonteerd zodat de dieren hem niet kunnen beschadigen.
Doordat het water bijna geluidloos onder de oppervlakte wordt
bijgevuld, blijft de waterspiegel rustig en schrikken de dieren niet.
Druk: 0,3-10 bar.
Vermogen: Maximaal 300 l/min.
Vlotterklep, artikelnummer 70001
Lagedrukklep voor systemen met een watertank. Met ingebouwde
vlotter, voor montage in het wateroppervlak.
Vermogen: Maximaal 200l/min.

Artikelnummers
Drinkbak
70400		

Drinkbak, Standaard, 400 liter

70500		

Drinkbak, Standaard, 600 liter

701000		

Drinkbak, Standaard, 1.000 liter

Accessoires
7000		

Vlotterklep (onderwatermodel met afzonderlijke vlotter)

70001		

Vlotterklep (lagedrukmodel met ingebouwde vlotter)
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