Drinkbak, Super

De Super-drinkbakken zijn voorbereid voor de montage van een verborgen vlotterklep. De ingebouwde klep
is beschermd en zorgt voor een bijzonder betrouwbare watertoevoer.

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 die de bakken extra
robuust en duurzaam maken.
Daardoor zijn ze bestand tegen
zware belasting door dieren en
machines.
Alle
Poda-drinkbakken
zijn
daarnaast voorzien van een afvoerstop, wat schoonmaken en
verplaatsen eenvoudiger maakt.
Milieuvriendelijk
Het materiaal is een sterk en
taai polyethyleen (PE), dat be-

stand is tegen het afbrekende
effect van de zon. Polyethyleen
is bovendien milieuvriendelijk:
bij de verbranding ervan ontstaat uitsluitend water en CO2.
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.

de montage van een verborgen
vlotterklep (optioneel). De ingebouwde klep is volledig beschermd tegen beschadiging en
garandeert een stabiele en betrouwbare watertoevoer naar de
dieren.
Super-drinkbakken zijn leverbaar in 2 formaten van respectievelijk 600 en 1000 liter en
worden geleverd met maar liefst
8 jaar garantie.
Zie verder de Standard-drinkbakken van Poda.

Vlotterklep afgeschermd
De groene 2017 Super-drinkbakken van Poda zijn steviger
dan de zwarte Standard-modellen en zijn voorbereid voor
v172
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Technische specificaties
Materiaal: Voor levensmiddelen goedgekeurd polyethyleen (HDPE)
600 liter Drinkbak, Super:
Diameter: Ø130cm
Hoogte: 60cm
1.000 liter Drinkbak, Super:
Diameter: Ø160cm
Højde: 60cm

Vlotterklep, artikelnummer 701003
Voor montage in de bak, zodat de dieren de vlotter niet
kunnen beschadigen.
Druk: Max. 6 bar.

Artikelnummers
Drinkbak
70502		

Drinkbak, Super, 600 liter

701001		

Drinkbak, Super, 1000 liter

701003		

Vlotterklep voor inbouw
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