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Drinkwatervoorziening
Suevia sneldrinker
De Suevia sneldrinker zorgt er voor dat elke koe voldoende schoon, vers en vorstvrij drinkwater kan
drinken. De drinkbak neemt weinig ruimte in beslag. Model 500 is geschikt voor 15 tot 20 melkkoeien.
Model 520 is geschikt voor 30 tot 40 melkkoeien. De snel drinkers zijn vervaardigd uit volledig roest
vast staal.

Snelafvoer drinkbak uit RVS
De RVS drinkbak is voorzien van een afvoerstop welke men boven de waterspiegel kan wegnemen
zodat het vuil met het water er snel uit kan lopen. De drinkbakbodem loopt af, zodat er geen restwater
in blijft staan en het vuil zich op het laagste punt verzamelt.

Suevia kantelbare drinkbakken
Kantelbare drinkbakken zijn met één hand snel schoon te maken. De uit volledig RVS vervaardigde
drinkbak wordt automatisch aangevuld met een vlotter. Uit te voeren in een staande en wandgemonteerde kantelbak.

Stalen drinkbakken
Gegalvaniseerde open drinkbakken zijn er in twee uitvoeringen, staand en aan de wand. De wand
gemonteerde drinkbakken zijn voorzien van een beschermbeugel. Deze drinkbakken zijn economisch
en prijsgunstig. Een ronde drinkbak is een goed alternatief bij ruimtegebrek. Deze wordt gemonteerd
aan een paal of muur.

Suevia Weidedrinkbakken
Voorzien van een grote afvoerstop voor snelle lediging. Vlotter is door een servicedeksel bereikbaar.
Geleverd zonder vlotter 671.
Suevia Weidedrinkbak
400 ltr. Afm. 125 x 82 x 63 cm
600 ltr. Afm. 140 x 100 x 63 cm
1000 ltr. Afm. 180 x 120 x 63 cm.
1500 ltr. Afm. 220 x 160 x 65 cm.

Artikelnr.
55700.120
55700.125
55700.130
55700.135

Suevia Kalver- drinkbakken
Drinkbak gietijzer/staafventiel met lokwater drempel, model 375
Drinkbak kunststof/staaf ventiel met lokwater drempel, model 10P
Vlotter drinkbak van gietijzer, model 340

Artikelnr.
55700.056
55700.057
55700.058

Suevia rundvee-drinkbakken
Drinkbak geëmailleerde grote drinkschaal met staafventiel ½” boven/onder,
model 25R
Drinkbak geëmailleerde grote drinkschaal met klep ½“ aansl. Boven/onder,
model 115
Drinkbak Inox schaal, staafventiel hoge watergift, model 1200
Drinkbak gietijzer dubbel staaf ventiel hoge watergift, model 19R
Drinkbak PE groot model/staafventiel/verzonken beugel, model 18 P

Artikelnr.
55700.061

Drinkbakken voor loopstallen

Artikelnr.

55700.060
55700.059
55700.061

2

Ventiel drinkbak volledig RVS drinkbak, model 500
Dubbele ventiel drinkbak, 2 zijden, volledig RVS, model 520
Suevia snel afvoerdrinkbak
Lengte 140 cm. Inhoud 100 L
Lengte 190 cm. Inhoud 130 L
Lengte 230 cm. Inhoud 160 L
Lengte 285 cm. Inhoud 200 L
Geschikt voor zowel wand- als bodemmontage/ waterbak is volledig
vlotterdeksel makkelijk te openen – Grote wateruitloop / verkrijgbaar
uitvoeringen

55700.072
55700.071
Artikelnr.
55700.081
55700.082
55700.083
55700.084
uitgevoerd in RVS/
in meerdere lengte

Snelafvoer volume drinkbakken
Artikelnr.
Lengte 200 cm. Inhoud 240 L
55700.073
Lengte 300 cm. Inhoud 360 L
55700.075
Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen/ Lengte 200 cm en 300 cm wand en bodem bevestiging.
Mogelijkheid om 2 bakken aan elkaar te koppelen/ Grote water uitloop/ lage druk vlotter mogelijk
i.c.m. voorraadtank/ zeer geschikt voor water afkomstig uit een voorkoeler.
Toebehoren rundvee- drinkbakken
Membraam vlotter – 25 L watergift, tot max. 5 bar, model 671
Vlotter max. flow 40 L watergift, max. 5 bar, model 700
Lagedruk vlotter max. 1 bar, model 738
Vlotter met beschermkap/PVC cap 8L/min, geen lage druk, model 509
Vlotter met beschermkap/inox cap 25L/min, model 513
bevestigingsbeugel voor 513

Artikelnr.
55700.092
55700.080
55700.119
55700.121
55700.123
55700.122

Suevia warmtecirculatie unit
Een warmtecirculatie unit is de ideale combinatie om meerdere drinkbakken vorstvrij te houden.
De Suevia warmtecirclatie bestaat uit een complete unit met pomp en verwarmingselement 3000
Watt, terugslagkleppen, overdruk-ventiel en automatisch ontluchtingsventiel gemonteerd op een RVSgrondplaat. Maximale lengte van het circuit is 200 meter inclusief de retourleiding 1” of ¾“ (32/25
mm). In combinatie met de juiste drinkbakken blijven deze en uw leiding tijdens de vorstperiodes
vorstvrij. Doorstroom kijkglas aanbevolen ter controle.
Suevia circulatieunit
Artikelnr.
3000W/230 Volt/max. 200 mtr.
55710.011
3000W/400 Volt/max. 200 mtr.
55710.012
3000W/440 Volt/max. 250 mtr.
55710.013

Klauwenbad
Klauwenbad vervaardigd uit polyetheen. Voorzien van honingraat (anti-slip) profiel, waardoor de
klauw oneven wordt opengedrukt, zodat de tussenspleet zich opent.
Paxton Klauwenbad
Afm. 200 x 85 x 15 cm. /180 Liter
Afm. 305 x 92 x 15 cm. /305 Liter

Artikelnr.
55700.098
55700.099
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