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Vattenkopp S22 inkl ventil

Dagens högproducerande kor måste ha tillgång till
vatten av hög hygienisk kvalitet i en stor mängd. Detta
ställer stora krav på vattenkoppens utformning och
kapacitet. Kor dricker över 100 liter vatten per dygn.
Vattenkopp S22 är stor och mycket rymlig för att
djuren lättare ska kunna dricka. Den blanka, rostfria
ytan gör att koppen håller sig ren.
Vattenkopp S22 är utrustad med volymventil vilken
kan ge upp till 22 l/min. Kor dricker med en hastighet
av 15-20 liter/min.

Vattenkopp S22 är konstruerad med spillkant. Fästet
är utformat för att eliminera ansamling av foderrester.
Vattenkopp S22 är tillverkad av rostfritt stål för lång
livslängd.
I lösdriftsstallar rekommenderas att Vattenkopp S22
alltid monteras över foderbordet.

DeLaval Sales AB

DeLaval rostfri vattenkopp S22

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

Montering av drickeshoar
För att undvika vibrationer och slag i vattenledningen bör
stamledningen minst ha dimension 1”. Dessutom skall alltid
stamledningen vara ringkopplad.

Reservdelar
90602821
90602822
98888190
98888125
97275522
97275530

Rörventil, komplett
Filter
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
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Tillbehör
1. 97269240 Dubbelhofäste
Enkel montering, passar i inredningens
normala fästen, komplett med bult och mutter.
2. 97274580 Fästklammer
För montering av drickesho på rör (1 1/4” och
1 1/2”), komplett med bult och mutter.
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TEKNISKA DATA
Vattenanslutning:

1/2” alltid uppifrån

Vattenkapacitet:

22 l/min vid 4 kg

Rymd:

4 liter

Dimension (BxHxL):

250 x 240 x 260 mm

Material:

Rostfritt stål 2333, polerat

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. 6228178350(S7)1408

