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Art nr 
90576485 Vattenkopp C5 inkl ventil

Friskt vatten till kalvar är viktigt för bra djurhälsa.

Vattnet skall vara lätt tillgängligt varför vattenkoppen 
skall vara utformad så det är lätt för djuren att dricka.

Vattenkopp C5 är speciellt framtagen för att ventilen 
ska vara lätt att påverka och enkel att använda.

Flödet är anpassat till kalvar. Ventilen ger 5 l/min.

Vattenkopp C5 är tillverkad av gjutjärn som därefter 
emaljerats för hög finish och god hygien.

 
 
 
 
Fördelar 
•  Robust – tillverkad i gjutjärn

•  Emaljerad yta – hygienisk och lätt att rengöra

•  Utformad för kalvar

DeLaval vattenkopp C5
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Art nr 
90639580 Ventil, komplett

Reservdelar 
90576405 Fjäder 
90576402 Inre packning 
90576403 Yttre packning 
90576400 Plaströr 
97269215 Plastplugg 
  Strypning GRÖN 10 l/min vid 4 bar 
  Strypning BRUN 5 l/min vid 4 bar

 
Tillbehör 
1. 97274580 Fästklammer för montering på rör 
2. 97269240 Dubbelhofäste

1 2

TEKNISKA DATA

Volym 1,8 l

Flöde 5 l/min vid 3 bar

Vattenanslutning 1/2”

Vikt 4,5 kg

Dimension (BxHxL) 215 x 170 x 280 mm

Material Gjutjärn täckt med svart emalj

DeLaval vattenkopp C5 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. 6228179290(S5)1404



Art nr 
92632980 Vattenkopp C10 inkl ventil

Det är livsviktigt att besättningen alltid har fri tillgång 
till vatten. Detta är abso lut nödvändigt för att kunna 
upprätt hålla bra djurhälsa och lönsamhet.

Vattenkopp C10 är designad för bästa hygieniska 
standard. Konsolen är kons truerad för att förhindra 
smuts från att samlas på vattenkoppen samt förhindra 
att vattnet förorenas.

Den syrabeständiga emaljen ger en slät yta som är lätt 
att göra ren och mot ver kar tillväxt av bakterier.

Vattenkopp C10 och ventil är tillverkad av mässing 
för lång hållbarhet och bekymmersfri drift. Vattenkopp 
C10 är speciellt lämplig för kvigor och kalvar.

 
Fördelar 
•  Ingen smuts samlas på vattenkoppen – god hygien

•  Lätt att rengöra – mindre arbete

•  Funktionssäker volymventil – trygghet

•  Lång livslängd – god ekonomi.

DeLaval vattenkopp C10 
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TEKNISKA DATA

Förpackning 1 vattenkopp per förpackning

Längd 28,0 cm

Djup 19,0 cm

Vikt 5,5 kg

Volym 2,4 l

Vattenanslutning 1/2”

Kapacitet 10 l/min

A

Montering 
1. Montera vattenkoppen på önskad plats och anslut  
 till vatten ledningen.

2. Spola vattenröret och vattenkoppen innan Du 
 skruvar i ventilen så att alla smutspartiklar  
 avlägsnas. Dessa par tiklar kan i annat fall förstöra    
 ventilens funktion.

3. Skruva in ventilen i vattenkoppen med  
 tätningsmedel (tråd, tape, lin etc) för att uppnå  
 bästa försegling. Sätt på vattnet för att kolla ev  
 läckage.

4. För att undvika vibration och slag i röret skall  
 huvud ledningens diameter alltid vara minimum 1”.  
 Ledningen skall alltid monteras ringkopplad d v s  
 inte avslutas i en “blindände”.

 
Reservdelar 
Pos Art nr  Benämning 
A  90639580 Komplett ventil 
1. 90576400 Rör 
2. 90576403 Packning, yttre 
3. 90576402 Packning, inre 
4. 90576405 Fjäder 
5. 90576404 Huvud 
6. 90576409 Strypning GRÖN 10 l/min vid 4 bar 
7. 97269215 Propp

 
Tillbehör 
97274580 Dubbel klämma, komplett

Klämman används till att sätta fast  
vattenkoppen i stativet. Klämman är  
avsedd till att montera Vattenkopp C10  
till 1 1/2”, 11/4”, 1 3/4” och 2” rör.

DeLaval vattenkopp C10 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. 6228180500(S4)1404



Art nr   
98932781 Vattenkopp C20 med 3/4” anslutning med ventil
98932783 Vattenkopp C20 med 1/2” anslutning med ventil
98888171 Ventil enbart 

DeLaval vattenkopp
C20
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Djurens vattenförsörjning är mycket viktig. Mjölkande 
kor behöver en stor mängd vatten. Detta ställer stora 
krav på vattenkoppens form och kapacitet.

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

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

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

Koppen är till verkad i gjutjärn som är belagd med 
syrafast emalj.



Reservdelar
98888190 Sats för volymventiler
98888125 Låsring 1/2”
97275522 Sil
97275530 Reducering, blå

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

98888146 Ventilkropp
98888136 Yttre tätning för ventil
98888114 Inre tätning för ventil
98888118 Ventilkägla
98888117 Fjäder för venti

TEKNISKA DATA

Längd 295 mm

Djup 115 mm

Volym 3 liter

Anslutning 1/2”

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.

1

2

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.

DeLaval vattenkopp C20 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. 6228175110(S9)1605



Art nr  
97282490 Vattenkopp CF7 komplett

Djurens tillgång till vatten är en starkt avgörande 
faktor för tillväxt och triv sel. Med CF7 drickeshoar 
kan vi även er bjuda vatten till djur med känsliga mu lar 
(hästar, får, getter), vilka van ligtvis inte kan använda 
drickeshoar med tryck  knapp eller tunga.

I en flottörho finns det alltid vatten. Det är därför 
viktigt att man emellanåt gör ren den. Med tanke på 
detta har CF7 drickesho fått en genialisk konstruk tion, 
vilken gör den lätt att rengöra från foderrester bakom 
skydds plåten.

Fördelar 
•  Lätt att rengöra.

•  Hygienisk – helt emaljerad med rost fritt skydd för  
    flottören

•  Ställbar vattennivå – reglerbar flottör  arm.

•  Rostfritt skydd för flottör – ej åt komlig för djuren.

•  Anslutning – alternativ vänster eller höger.

•  Fungerar även vid lågt vattentryck.

5:24
DeLaval drickesho CF7
För hästar, grisar, får och getter



TEKNISKA DATA

Volym 2 liter

Flöde Flottörstyrd

Vattenanslutning 1/2”

Vikt Ca 6 kg

Dimension (BxL) 220 x 170 mm

Material
Emaljerad med rostfritt skydd för 
flottören

DeLaval drickesho CF7 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. 6228150540(S14)1402

Reservdelar 
Pos Art nr
0 97282476 Flottörarmsats till flottör 
   (inkl post 14 och 15)
1 97282436 Skyddsplåt ny modell 
2 97282402 Skruv till flottörho 
3 97282404 Mutter till flottörho 
4 97282438 Låsplatta till flottörho 
5  
6 97282431* Hus till flottörho 
7 97282613 Mellanbricka 
8 97282609 Låsmutter 
9 97282405 Stänkskydd till flottörho 
10 97282407 Packning till flottörho 
11 97282408 Munstycke 2,0 mm till flottörho 
12 97282411 Packning till arm 
13 97282433 Axel till flottörho 
14 97282473** Hållare till flottörarm +ventil 
15 97282472*** Flottörarm 
17 97282419 Låssprint till flottörho 
18 97282435**** Flottör till flottörho 
19 97282460 Flottörsats kpl 
20

*  Vid byte av gammalt ventilhus
**  Pos 0, sats, krävs vid byte av gammalt stöd 
***  Pos 0, sats, krävs vid byte av gammal flottörarm
****  Pos 0, stas, krävs vid byte av gammal flottör



Art nr  
90602883 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 rym lig för att 
djuren lättare ska kunna dricka. Den blanka, rostfria 
ytan gör att koppen håller sig ren.

Vattenkopp S22 är utrustad med volym ventil vilken 
kan ge upp till 22 l/min. Kor dricker med en hastighet 
av 15-20 liter/min.

Vattenkopp S22 är konstruerad med spill  kant. Fästet 
är utformat för att elimi nera ansamling av foderrester.

Vattenkopp S22 är tillverkad av rostfritt stål för lång 
livslängd. 

I lösdriftsstallar rekommenderas att Vatten kopp S22 
alltid monteras över foderbordet.
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DeLaval rostfri vattenkopp
S22



Reservdelar
90602821 Rörventil, komplett
90602822 Filter
98888190 Sats för volymventiler
98888125 Låsring 1/2”
97275522 Sil
97275530 Reducering, blå

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

98888146 Ventilkropp
98888136 Yttre tätning för ventil
98888114 Inre tätning för ventil
98888118 Ventilkägla
98888117 Fjäder för venti

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

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.

1

2

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

DeLaval rostfri vattenkopp S22 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. 6228178350(S7)1408



Art nr  
92632880 Vattenkopp P10 
92632810 Ventil

En lätt vattenkopp i plast idealisk för hästar. 
Hästvattenkoppen är tillverkad i plast av hög kvalitet. 
Den är utrustad med en lättskött tryckventil speciellt 
anpassad för hästar. 
 
 
 
 
 

Fördelar 
•  Tryckventilen är lätt att sköta, lämp lig för känsliga  
    mular.

•  Låg vikt vilket gör den lätt att han tera och installera.

•  Lätt att rengöra – god hygien.

•  Säker – eliminerar risk för skador om hästen sparkar  
    på vattenkoppen

DeLaval vattenkopp P10 
Vattenkopp för häst
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TEKNISKA DATA

Vikt 1,0 kg

Avstånd mellan hål 72 mm

Koppling 1/2”

Kapacitet 5-10 l/min

Reservdelar 
Pos Art nr Benämning
1  90576400  Slanghus
2  90576402 Packning Inre Standard
   Volymventil
3  90576405  Fjäder Standard Volymventil
4  90576409  Munstycke
5  92632810  Volymventil 5-10L/Min Till P10

DeLaval vattenkopp P10 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. 6228180510(S4)1404



DeLaval drickesho E300
Eluppvärmd drickesho
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Art nr 
97291680 Eluppvärmd drickesho med termostat
97291881 Skyddstransformator till E300 220/24 V S-märkt

DeLaval E300 eluppvärmd drickesho är rätt lösning 
när risk för frysning av vattnet i drickeshon förelig-
ger. E300 har en unik konstruktion och är tillverkad i 
aluminium och rostfritt.

DeLaval E300 kan placeras såväl utom- som inom-
hus, där djur skall ha fri tillgång till vatten och är 
lämplig till får, kor, hästar, köttdjur och suggor. 
Ensamma ridhästar kan ibland ej värma upp sin box 
vintertid och då är E300 den idealiska lösningen.

Utomhus klarar en E300 vatttenförsörjningen för max 
10 mjölkkor eller ca 20 - 30 ungdjur.

Värmeelementet i E300 är försett med termostat som 
håller vattentemperaturen mellan 11 - 13°C. DeLaval 
E300 fryser aldrig!

DeLaval E300 har en unik konstruktion. E300 är en 
flöttorho, där den inre rostfria skålen fungerar som 
flottör.

Vattentilldelningen sker utan att djuren behöver göra 
någon mekanisk påverkan.

•  Termostatstyrd - vattnet och hon blir aldrig   
 överhettad och avskräckande för djuren
•  Ekonomiskt - Termostaten kopplar av elemen- 
 tet när tillskottsvärme ej behövs
•  Flottörho- alla djur, även nervösa hästar vågar   
 dricka ur den
•  Passar för alla vattentryck - utbytbar ventil
•  Tillverkad i aluminium och rostfritt

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg  
ska annan ventil beställas med.



Elanslutning
E300 för endast anslutas över av SEMKO-godkänd 
skyddstransformator, art nr 97291881. E300 med 
tillhörande skyddstransformator ska anslutas av 
behörig elektriker. Elkabeln från E300 ska via godkänd 
kopplingsdosa anslutas till kabel från transformatorn.

Alt. 1 och 2 - monterad Alt. 3 -monterad på vägg

För kor och hästar     400-450 mm 
För får och getter      300 mm
För suggor               0 mm

12” cementrör med muff

50 mm mineralullsmatta

Under frostfritt djup

Anslutning till värmekabel

Ingående vattenledning med värmekabel

Kabel mellan transformator och drickesho 24 V

Hårdgjort platta sluttande utåt från centrum

Kopplingsdosa

Fyll mellanrummet med putsbetong

Vägg

Konsol Vattenledning med värmekabel

Monteringsanvisning

Alternativ 1
Placera E300 enligt skiss och förläng betongröret 
till ett djup av minst 1200 mm under frostfritt 
djup. Markvärmen förhindrar då frysning av 
vattenledningen.

Alternativ 2
Placera E300 enligt skiss. För att undvika frysning i 
inkommande vattenledning kan värmekabel användas.

Alternativ 3
E300 kan monteras på vägg eller hylla. Gör en 
konsol eller hylla med platta av trä. Skruva fast E300 
i plattan. Använd värmekabel till vattenledningen. 
Skydda vattenledningen och elkablar från djuren.

Reservdelar
Art nr Färg För vattentryck
97291615 Vit 1,4 - 2,8 kg
97291616 Svart 2,8 - 4,2 kg
97291617 Grön 4,2 - 5,6 kg
97291618 Röd 5,6 - 7,0 kg

Pos Art nr Benämning
1. 97291602 Hölje
2. 97291603 Ytterskål
3. 97291605 Låsstopp
4. 97291607 Innerskål rostfri
5. 97291606 Plastskål (tillverkad av ABS PA747 Polylac Neutral Plast)
6. 97291612 Bult +mutter
7. 97291613 Låsbleck + mutter
8. 97291608 Nippel
9. 97291609 Slang
10. 97291610 Slangisolering
11. 97291881 Transformator 
  220/24 V, 220 VA
12. 97291611 Element 24 V  
 97290680 Element 110 V 
  (Till äldre koppar   
  lev. innan 1976)

Svart ventil levereras alltid som 
standard.

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg  
ska annan ventil beställas med.

1

4
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Tekniska data

Höjd 240 mm

Diameter 335 mm

DeLaval drickesho E300 – eluppvärmd drickesho

 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. 6228152050(S16)1703



Art nr 
89712440 DeLaval vattenkar PT11

PT11 är konstruerad med isolerade, dubbla väg-
gar, en avloppspropp, rostfri lucka och servicelucka. 
Karet är konstruerat av stöttålig, livsmedelsgodkänd 
polyetylen.

Det behövs inga verktyg för att komma åt luckorna. 
Ett centralt placerat och vägginbyggt ventilhus gör att 
hela karet är tillgängligt. Inga verktyg behövs för att
underhålla karet.

Vattenkaret PT11 kan monteras på golv eller vägg.
En vattenvärmare ingår i denna modell. Den hindrar 
vattnet från att frysa i hårt klimat. Installeras enkelt i 
ventilhuset.

DeLaval vattenkar PT11 
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TEKNISKA DATA     

Längd 43 cm

Bredd 43 cm

Höjd 34 cm

Drickhöjd 28 cm

Vikt 12 kg

Volym 11 liter

Max användning Användning i enkel 
stallplats eller för 10 djur

Reservdel
89712415 Värmeelement 500 W

Mått

OBS! Karet ska installeras av behörig elektriker. Jordning av karet ska alltid ske. Installeras alltid med jordfelsbrytare.

DeLaval vattenkar PT11 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. 6228191530(S2)1404




