DeLaval vattenkopp
C20

Art nr
98932781
98932783
98888171

5:22

Vattenkopp C20 med 3/4” anslutning med ventil
Vattenkopp C20 med 1/2” anslutning med ventil
Ventil enbart

Djurens vattenförsörjning är mycket viktig. Mjölkande
kor behöver en stor mängd vatten. Detta ställer stora
krav på vattenkoppens form och kapacitet.

Det är viktigt att ventilen ger mycket vatten – kor
dricker med en hastighet mellan 15-20 liter/min.
C20 levereras komplett med ventil.

C20 har en stor drickesarea för att djuren lätt skall
kunna dricka. Den skålformade botten gör att
koppen håller sig ren.

Koppen är tillverkad i gjutjärn som är belagd med
syrafast emalj.

C20 är utrustad med volymventil, vilken kan ge upp
till 20 liter/min.

DeLaval Sales AB

DeLaval vattenkopp C20

Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

Reservdelar
98888190
98888125
97275522
97275530

Sats för volymventiler
Låsring 1/2”
Sil
Reducering, blå

Enskilda originaldelar
Kan endast användas till ventiler med nya
artikelnummer
eller ventiler som har uppgraderats med
reparationssats,
art nr 98888190.
98888146
98888136
98888114
98888118
98888117

Ventilkropp
Yttre tätning för ventil
Inre tätning för ventil
Ventilkägla
Fjäder för venti

Tillbehör
1. 97269240 Dubbelhofäste
Enkel montering, passar i inredningens
normala fästen, komplett med bult och mutter.

1

2. 97274580 Fästklammer
För montering av drickesho på rör (1 1/4” och
1 1/2”), komplett med bult och mutter.

Montering på äldre koppar
Till Master kan det på äldre koppar vara problem med att
ventilen bottnar. Hålen kan sitta lågt borrat. Detta kan lösas
med att ventilen flyttas ut. Använd 1 st nippelrör, 		
art nr 971 303 03 och 1 st reducering, art nr 972 601 53.
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TEKNISKA DATA
Längd

295 mm

Djup

115 mm

Volym

3 liter

Anslutning

1/2”

är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A . och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228175110(S9)1605

