
Dagens høyproduktive kyr må ha tilgang til vann av høy 
hygienekvalitet og i store mengder. Dette stiller store 
krav til utforming og kapasitet på drikkekaret. Kyr drikker 
over 100 liter vann pr døgn.

Drikkekar S22 er stor og svært rom slig slik at det er 
enkelt for dyra å drikke fra den. Den blanke, rustfrie 
utsiden gjør at koppen holder seg ren.

Drikkekar S22 er utstyrt med volum ventil som kan gi opp 
til 22 l/min. Kyr drikker med en hastighet på 15 - 20 l/
min.

Drikkekar S22 er konstruert med spill  kant. Festet 
er utformet slik at det skal eliminere oppsamling av 
fôrrester.

Drikkekar S22 er laget i rustfritt stål for lang levetid. 

I løsdriftstaller anbefales det at Drikkekar S22 alltid 
monteres over fôrbrettet.

Ved bruk av drikkekar S22 til løsdrift skal alltid 
beskyttelsesbøyle 183040599 benyttes.
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Montering av drikkekar 
For å unngå vibrasjoner og slag i vannledningen bør 
stamledningen minst være 1”. Dessuten skal alltid stamledningen være ringkoplet.

Reservedeler
 98888190 Reservedelskit for volumventiler i S22 og C20 - se produktblad 5:41 
1.  90602850 Plastrør til volumventil
2.  98888190 Ventilkropp
3.  98888136 Utvendig tetning - for ny eller oppgradert ventil
3.     Utvendig tetning - 98888190
4.  98888114 Innvendig tetning - for ny eller oppgradert ventil
4.     Innvendig tetning - 98888190 
5.     Kon for ventil - 98888190
6.    Fjær - 98888190
7.  90602820 Rørventil, komplett 
7.  90602822 Filter til 90602820 
8.  97275533 Redusering, blå (ved høyere trykk enn 4 kg)
8.  97275530 Redusering, blå (ved høyere trykk enn 4 kg) 
9.  90602821 Ventil for drikkekar S22
 98888125 Låsring 1/2”
 98888126 Låsring 3/4”
 97275522 Sil  

De enkelte originaldeler
Kan kun benyttes til ventiler med nye artikelnummer eller ventiler 
som er oppgradert med reparasjonskit.
 
 98888146  Ventilkropp
 98888136  Ytre tetning for ventil
 98888114  Indre tetning for ventil
 98888118   Ventilkragekjegle
 98888117  Fjær for ventil

Utstyr
 97269240  Dobbelt drikkekarfeste 
   Enkel montering, passer i innredningens  
   van lige fester, komplett med bolt og mutter.

 97274580  Festeklemmer 
   For montering av drikkekar på rør (1 1/4” og 1 1/2”), 
   komplett med bolt og mutter.
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DeLaval - Drikkekar S22 DeLaval AS
Postboks 3250 
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

 TEKNISKE DATA

Vanntilkopling:                  1/2” alltid oppefra
   Vannkapasitet:                   22 l/min ved 4 kg
   Volum:                              4 liter

  Dimensjon (BxHxL):           250 x 240 x 260
     Materiale:                         Rustfritt stål 2333, polert
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