
Art nr 
88636180 DeLaval vattenkar ST150 cm, väggmonterad
88636280 DeLaval vattenkar ST200 cm, väggmonterad
88636080 DeLaval vattenkar ST250 cm, väggmonterad

88634480 DeLaval vattenkar ST150 cm, golvmonterad
88634280 DeLaval vattenkar ST200 cm, golvmonterad
88634580 DeLaval vattenkar ST250 cm, golvmonterad

DeLaval tippbara kar ST150, ST200 och ST250 ger en hög kapacitet av vattenflödet till djuren. Stor drickyta 
som gör att djuren kan dricka i lugn och ro. Den är mycket enkel att rengöra och att underhålla.

Fördelar
•  Tillverkat i rostfritt stål
•  Varmgalvaniserade fäste för golv- och vägg- 
 montering
•  Relativt liten vattenvolym ger snabb cirkulering av  
 dricksvattnet och säkerställer bästa möjliga vatten- 
 kvalitet.

•  Luckan över ventilen gör den lättillgänglig och enkel  
 att underhålla.
•  Den släta ytan på karet minskar risken för att  
 gödsel och smuts fastnar.
•  Ventil med hög kapacitet för snabb vattentillförsel.
•  Frysskydd och genomströmningsrör för uppvärmt   
 vatten finns som tillbehör.

DeLaval tippbara vattenkar
ST150/ST200/ST250

5:55



TEKNISKA DATA                                   Golvmonterad                                                                             Väggmonterad

ST150 ST200 ST250 ST150 ST200 ST250

Bredd 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Längd 150 cm 200 cm 250 cm 150 cm 200 cm 250 cm

Höjd 96 cm 96 cm 96 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Vikt 56 kg 62 kg 68 kg 53 kg 59 kg 65 kg

Drickhöjd 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Kapacitet ca 39-56 liter 52-75 liter 79-96 liter 39-56 liter 52-75 liter 79-96 liter

Ventilkapacitet                    40 l/min vid 5 bars vattentryck                                        

Vattenledning                    3/4”                                      

DeLaval tippbara vattenkar ST150/ST200/ST250 DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228185040(S7)1703

Tillbehör och reservdelar
87290680 Genomströmningsrör Tip tank
Genomströmningsrör cirkulerar uppvärmt vatten för att reducera 
risken för att vattnet fryser och att vattenventilen fryser. 
Genomströmningsröret gör att vattnet inte fryser ner till en 
temperatur av -10°C, om det cirkulerande vattnet är minst +10°C.

90561140 Vattenventil till ST150/200, komplett (reservdel)

88230330 Ventilkolv

10 cm kar per mjölkande ko

1067,5
1280
1376

ST150, längd drickkar
Ytterlängd av drickkar= 1376mm
Innerlängd av drickkar = 1280mm
Längd drickyta = 1067.5mm

ST200, längd drickkar 
Ytterlängd av drickkar= 1846mm
Innerlängd av drickkar = 1750mm
Längd drickyta = 1537.5mm

1750
1537,5

1846

ST250, längd drickkar
Ytterlängd av drickkar= 2376mm
Innerlängd av drickkar = 2280mm
Längd drickyta = 2067.5mm

2067,5

1280

2376


