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SUEVIA HAIGES GmbH
Het bedrijf is in 1923 opgericht en wordt sindsdien succesvol
geleid door de familie Haiges, inmiddels al door de derde
generatie Haiges. De vestigingsplaats Kirchheim am Neckar
ligt in Duitsland tussen Stuttgart en Heilbronn, midden in het
gebied “Schwabenland”. Deze streek wordt op oude kaarten
aangegeven als “SUEVIA”, het land van de “Sueben”.
De firma- en merknaam SUEVIA is hiervan afgeleid. Deze
regio is wereldwijd bekend door zijn kwaliteits en bijzondere,
opvallende producten. Hierdoor voelen wij ons ook in deze
traditie verplicht!
Met momenteel ca. 150 medewerkers produceren wij onze
producten in eigen fabriek en leveren deze wereldwijd. Het
dochterbedrijf RICO in Reims vertegenwoordigt ons al sinds
tientallen jaren op de Franse markt.
In onze Modern ingerichte gieterij fabriceren wij drinkschalen
uit hoogwaardig grijs gietijzer. Dankzij onze Moderne
emailleerfabriek kunnen wij een uitstekende oppervlakte
bescherming garanderen. Wij hechten erg veel waarde aan een
betrouwbare werking van onze drinkbakken. Daarbij bouwen
wij op een robuuste, lang werkende ventieltechniek, die in onze
eigen draaimachinefabriek ontwikkeld is.
Zo worden dieren dankzij de vuilafwerende vorm van onze
kwaliteits drinkbakken en dankzij de bijzondere
toegankelijkheid en ideale plaatsing van de staafventielen in de
drinkbakken optimaal van fris en schoon drinkwater voorzien.
Ook het spelen met water wordt op deze manier tegengegaan
en hiermee wordt de waterverspilling tot een minimum beperkt.
Bovendien is een snelle instelling van de waterafgifte van
buitenaf mogelijk, door een in het ventiel geintegreerde
stelschroef. Dit maakt het gemakkelijk om de gewenste
waterafgifte aan te passen aan de bestaande druk.
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Drinkbakken van rvs in verschillende uitvoeringen en lengtes,
met snel afvoer of in kantelbare versies, worden op de
Modernste machines gefabriceerd. Ook de kunststof producten
zoals weide drinkbakken of kalver iglo’s komen uit eigen
productie en completeren ons assortiment.
Door consequent aanwezig te zijn op wereldwijd
vooraanstaande beurzen en contacten met onderzoeksbureaus
en landbouwwetenschappers worden onze producten steeds
verder geoptimaliseerd en worden nieuwe artikelen succesvol
ontwikkeld. Onze eigen afdeling Model- en werktuigbouw
maakt het mogelijk snel op locale ontwikkelingen in te springen
en nieuw ingewonnen kennis zo snel mogelijk in praktijk te
brengen.
Bij SUEVIA vindt u een compleet assortiment aan drinkbakken
en toebehoren voor dieren in ieder levensjaar. Ook onze
producten voor de veeteelt genieten wereldwijde bekendheid!
Aanvullingen op onze producten zien wij graag tegemoet. Over
nieuwe ideeën denken we graag samen met u verder.
Water is ons belangrijkste levensmiddel. Het zou ook voor
ieder dier steeds in voldoende mate tot beschikking moeten
staan. De SUEVIA drinktechniek is op een ideale en gelijktijdig
spaarzame omgang met water afgestemd. Een optimale
waterverzorging is de basis voor gezonde dieren en daarmee
onmisbaar voor het succes van uw bedrijf!
SUEVIA zorgt voor de voorwaarden van een
succesvolle bedrijfsvoering!
SUEVIA – de toonaangevende fabrikant
van kwaliteits drinkbakken!

INHOUDSOPGAVE
6 Drinkbakken voor kalveren, paarden

64 Vlotters

10 Drinkbakken voor rundvee, paarden

66 Toebehoren

16 Verwarmbare- en vorstvrije drinkbakken

70 Kalver-iglo’s

74 Koeborstels
34 Drinkbakken voor loopstallen
77 Breektanks

78 Drinkbakken voor schapen en geiten

57 Weidedrinkbakken
84 Overzicht drinkbakken voor varkens

Onze aanbiedingen gelden voor industrie, handel, bedrijven en zelfstandigen. Onze catalogusaanbiedingen zijn vrijblijvend. Uw bestelling wordt pas na onze
opdrachtbevestiging, of bij magazijnproducten door uitlevering, definitief. Alles onder voorbehoud van productbeschikbaarheid, verandering van producten door
technische ontwikkelingen, model wijzigingen en mogelijke drukfouten. Door druktechnische redenen kunnen kleuren in de catalogus afwijken. Met het verschijnen
van deze catalogus vervallen prijsopgaven van vorige catalogussen en prijslijsten. Prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen af fabriek, zonder transportverpakking. Er gelden
onze algemene leveringsvoorwaarden, die wij u graag toesturen. Onze contactgegevens vindt op de achterzijde van deze catalogus.
Geschikt voor:

Symbool verklaring
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Rundvee,
Koeien

Kalveren

Paarden

Schapen

Geiten

Zeugen

Biggen

Honden

Verpakkings eenheid
2 stuks per blister

PG

2

°C

Geschikt voor gebruik
bij een ringleiding

Prijsgroep 2
Gelden bijzondere
condities
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RUNDVEE-DRINKBAKKEN

Drinkbakken voor Rundvee
In deze rubriek vindt u drinkbakken, met schalen uit
hoogwaardig gietijzer, rvs of zelfs uit kunststof. Voor buitenklimaat stallen bieden wij u een grote keuze aan verwarmbare
of vorstvrije drinkbakken. Voor de verzorging van melkkoeien
kunt u tussen compacte hoogwaardige ventieldrinkbakken of
grootvolume drinkbakken kiezen. Ook voor de weideplaats
vindt u uiteenlopende systemen.

Bij de keuze van ons rvs hechten wij veel waarde aan de
hoogste kwaliteit.
Onze kunststof producten zijn natuurlijk UV bestendig! De
speciale materiaaleigenschappen worden op de verschillende
doeleinden afgestemd.
Indien u vragen heeft over de keuze van een drinkbak voor uw
speciale doeleinden dan helpen wij u graag verder!

Als grondslag voor de ontwikkeling van onze drinkbakken dient
onze jarenlange ervaring en de goede samenwerking met
praktijkmensen uit de landbouwkunde en researchers.
Onze gietijzeren drinkbakken worden van een hoogwaardige
emaille voorzien, die jarenlang een optimale, hygiënische
oppervlaktebescherming waarborgt.
Diergewicht
in kg

Dagelijkse
melkafgifte
in kg

Gem. Wateropname in Liters
per Dier/Dag
Omgevingstemperatuur 5 °C

Gem Wateropname in Liters
per Dier/Dag
Omgevingstemperatuur 29 °C

Montagehoogte
Drinkbak
in cm

Kalf

90
180

–

8
14

13
23

40 – 60

Rund

350

–

25

40

60 – 70

Koe
Droogstaand

630

–

40

60

60 – 90

–

27
45

85
125

105
180

70 – 100

Melkkoe

Bij de in de tabel genoemde montagehoogten gaat het om een richtwaarde. Een individuele aanpassing per diersoort en per doeleinde moet ter
plekke bepaald worden. De wateropname is zeer sterk van de omgevingstemperatuur afhankelijk.

4

RUNDVEE-DRINKBAKKEN

Drinkbak met druklepel
Bij drinkbakken met een druklepel gaat het om de klassieke uitvoering. Door een druk op
de lepel wordt het ventiel geopend en het water loopt in de drinkschaal.
Drinkbakken met lepelbediening worden tegenwoordig voornamelijk geadviseerd voor de
inzet bij runderen met horens of bij overgevoelige dieren met een neusring.
Omdat zich achter de bedieningsklep voederresten en vuil ophoopt, dat door de dieren
aangebracht wordt, is een regelmatige reiniging noodzakelijk.
Al in de 80-er jaren ontwikkelde de firma SUEVIA de eerste drinkbakken met staafventiel
om zo het onderhoud tot een minimum te beperken.

Drinkbakken met staafventiel
Drinkbakken met staafventiel worden tegenwoordig bij bijna alle diersoorten ingezet. De
drinkschaal is voor het drinkende dier vrij toegankelijk. Met de neus kan het ventiel licht
bediend worden. Ook een zijdelinkse bediening van het ventiel is probleemloos mogelijk.
Door de holle drukstaaf loopt het water onder in de drinkschaal waarvan het door de dieren
geheel opgenomen kan worden, zonder restant. Zelfs door overgevoelige dieren wordt het
staafventiel geaccepteerd!
Om bij onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld een ventielveer te vervangen, hoeft enkel
het ventielonderdeel eraf geschroefd te worden en daarna is het te vervangen onderdeel
vrij toegankelijk. Bij staafventielen, die met een stelschroef zijn uitgerust, kan de
waterafgifte volledig afgesteld worden. De waterleiding hoeft niet afgesloten te worden,
waardoor de rest van de dieren gewoon van water wordt voorzien.

Doorsnede van een Staafventiel
met Stelschroef

Stelschroef
Ventielveer
Afdichting

Ventielpen

Holle drukstaaf
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KALVEREN-DRINKBAKKEN
Drinkbak met lokwater-drempel
Model 370 met messing-ventiel ½"

art.-nr. 100.0370

•• Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
•• Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
•• Lichtlopend ventiel ook bij hoge druk tot 6 bar
•• Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
•• Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
•• Aansluiting ½" bu.dr. van boven
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek, aan de muur of aan standpalen
TOEBEHOREN:
•• 1 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0152)
voor de bevestiging aan standpalen 1" – 1½"
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

131.0152

TIP!

235

½"

50 cm

ø12

90

65

120

Product omschrijving

117

101.0433

Verpakkingseenheid

100.0370 Drinkbak Mod. 370-MS½"

1 st./doos

131.0152 Bevestigingsbeugel M10 1" – 1½", verzinkt

1 st./zakje

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

1 st.

Drinkbak met lokwater-drempel
Model 375 met inox-ventiel ¾"

NBOUW
I
R
O
O
V
KT
G E S C H IR
EIDING
IN INGL
°C

190

60
190

Art.-Nr.

73 cm

60

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden

Drinkbakken met leerhulp voor kalveren,
schapen, geiten en honden
Voor een gezonde groei van uw jonge dieren is het
noodzakelijk, dat uw dieren snel en zelfstandig voldoende
water opnemen. Daarvoor is bij Model 370 en Model
375 achter het staafventiel een lokwaterdrempel
ingebouwd. Jonge dieren, die het bedienen van
de drinkbak nog niet hebben geleerd, drinken
eerst het restwater uit de drinkschaal.
Vervolgens willen ze het water uit de lokwaterdrempel opnemen, daarbij bedienen ze
automatisch het lichtlopende staafventiel en
leren hierdoor de functie kennen. Een vroegtijdige
en voldoende wateropname, wordt zo gewaarborgd.

90°
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art.-nr. 100.3759

•• Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkkelijk te reinigen
•• Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
•• Lichtlopend ventiel ook bij hoge druk tot 6 bar
•• Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
•• Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
•• Aansluiting ¾" bi.dr. van boven en onder ideaal voor aansluiting op ringleidingen
in combinatie met een SUEVIA warmwatercirculatieunit Mod. 300 - 312!
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek,
90°
aan de muur of aan standpalen
¾"

131.0169

131.0169

TOEBEHOREN:
76
210
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
Ø12
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
135
•• Ringleiding aansluit set ¾", inox
105
(art.-nr. 103.1983), voor eenvoudige aansluiting
op een ringleiding
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

Art.-Nr.

Product omschrijving

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox
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Verpakkingseenheid

100.3759 Drinkbak Mod. 375-VA¾"

103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

73 cm

76

240

200

101.0433

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden
103.1983

50 cm
¾"

1 st.
1 st./zakje

DRINKBAKKEN VOOR KALVEREN EN PAARDEN
Drinkbak
Model 10P

art.-nr. 100.0010

•• Schaal uit hoogwaardig kunststof AQUATHAN
•• Bijzonder elastisch, zeer hoge slagvastheid
•• Geen scherpe randen, geen verwondingsgevaar
•• Lichtlopend messing-staafventiel met aansluiting ½" aan de bovenzijde
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel, met lokwaterdrempel
•• Waterafgifte regelbaar d.m.v. norzel in het ventiel
TOEBEHOREN:
•• 1 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"

½"

30

245
230

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden

240

ø12

85

120

225
76

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0010 Drinkbak Mod. 10P

10 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2",
verzinkt

1 st./zakje

131.0169

met lokwaterdrempel

Drinkbak
Model 12P groen met messing-ventiel ½"
Model 12P groen met inox-ventiel ¾"		
Model 12P zwart met inox-ventiel ¾"		

art.-nr. 100.0129
art.-nr. 100.0128

•• Schaal uit hoogwaardig kunststof AQUATHAN
•• Bijzonder elastisch, zeer hoge slagvastheid
•• Geen scherpe randen, geen verwondingsgevaar
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾")
•• Aansluiting bi.dr. van boven en onder
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buiten d.m.v. een stelschroef
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 101.0167),
Incl. verstevigingsplaat voor bevestiging
aan standpalen 1½" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾",
inox (art.-nr. 103.1982 en 103.1983),
voor eenvoudige aansluiting op de ringleiding

NIEUW!

Product omschrijving

35

CH

ook met inox-ventiel ¾"

½"

ø12

255

100
240

90

½"

76
120

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden
Art.-Nr.

IS
R ELAST
E
D
N
O
Z
BIJ

art.-nr. 100.0120

300

NIEUWE

KLEUR

Verpakkingseenheid

100.0120 Drinkbak Mod. 12P-MS½", groen

5 st./doos

100.0129 Drinkbak Mod. 12P-VA¾", groen

5 st./doos

100.0128 Drinkbak Mod. 12P-VA¾", zwart

5 st./doos

101.0167 Bevestigingsbeugel 1½" – 2", met verstevigingsplaat

1 st./zakje

103.1982 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

101.0167

°C

101.0167

½": 103.1982
¾": 103.1983
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KALVEREN-DRINKBAKKEN
Vlotter-Drinkbak
Model 130P (kunststof) tot max. 5 bar
Model 130P-N (kunststof) tot max. 1 bar
Model 340 (gietijzer, geëmaillieerd) tot max. 5 bar

art.-nr. 100.0130
art.-nr. 100.0131
art.-nr. 100.0340

•• Grote schaal uit robuust kunststof
of gietijzer, zwart geëmailleerd
•• Vlotter met hoge waterafgifte
•• Mod. 130P + 130P-N: met afvoerstop voor het snel leeg laten lopen van de bak
•• Afneembare inox vlotterafdekking
•• Geen scherpe kanten - geen verwondingsgevaar
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
115
•• Mod. 130P + 130P-N: Aansluiting ½" bu.dr, links of rechts
½"
•• Mod. 130P-N: voor lage druk tot 1 bar
•• Mod. 340: Aansluiting ½" bu.dr, rechts
40

100.0130
100.0131

met aflaatstop		
in schaalbodem

102.0352

95
TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr. (art.-nr. 102.0352)
voor aansluiting van boven of onder
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

Product omschrijving

100.0130 Drinkbak Mod. 130P
100.0131 Drinkbak Mod. 130P-N
100.0340 Drinkbak Mod. 340

260

310

50
136
260

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.
1 st./doos
1 st.

102.0352 Haakse koppeling, ½" bi.dr. x ½" bi.dr, met
afdichting

1 st.

Gereedschaploze hoogteverstelling inox

art.-nr. 101.0433

•• Compleet inox
•• Lengte 75 cm, verstelbereik 50 cm, in 10 cm-stappen
•• Maakt het mogelijk de hoogte van de drinkbak zonder gereedschap te verstellen
•• Geschikt voor Model: 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375
•• Het aansluiten van de drinkbak op de waterleiding kan met een inox flexibele
aansluitslang.
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox
50 cm

Verpakkingseenheid
1 st.

73 cm

101.0433
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Versteld naar onder

Mod. 340:

ø14

100

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

Gereedschaploze hoogteverstelling
met model 130P

150

136

½"

MOD. 340:
Rundvee, stieren (met neusring), kalveren,
paarden, schapen, geiten, honden, reewild

102.0352

130

130

MOD. 130P / 130P-N:
Kalveren, schapen, honden, paarden

Art.-Nr.

ø13

115

GESCHIKT VOOR:

100.0340

Mod. 130P, 130P-N:
300

Versteld naar boven

150

BIJTNIPPEL VOOR KALVEREN EN STIEREN
SUEVIA Bijtnippel voor Kalveren en Stieren
Model 326 
art.-nr. 180.0326-1
•• Robuust mondstuk inox
•• Waterafgifte eenvoudig aan te passen aan de beschikbare waterdruk door het
½"
verwisselen van de meegeleverde sproeier
•• Aansluiting ½" bu.dr.
15

TOEBEHOREN:
•• Muurplaat met boven- en onderaansluiting ½", hoek 10°,
120
gietijzer (art.-nr. 101.0328)
•• Beschermbeugel (art.-nr. 181.0327) verzinkt, inclusief
gemonteerde muurplaat Model 328, hoek 10°, met boven- en
onderaansluiting ½" bi.dr, geschikt voor wand- of standpaal bevestiging
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
GESCHIKT VOOR:
Kalveren, stieren, zeugen, beren
Art.-Nr.

Product omschrijving

180.0326-1 Bijtnippel Mod. 326 (1 stuk in blister)
181.0327

Beschermbeugel voor Mod. 326

101.0328
ø24

10°

101.0179

181.0327

Verpakkingseenheid
1

ALS
G
ERPAKKIN
V
R
E
T
IS
BL
BAAR
BESCHIK

1 st.

101.0179

Dubbele klem 1¼" – 2"

101.0328

Muurplaat Mod. 328, 1x ½", Hoek 10°

1 set/zakje
1 st.

103.2007

U-aansluitbuis inox ¾", 2 uitgangen bi.dr
½", 2 aansluitingen bu.dr. ¾"

1 st.

¾"

U-aansluitbuis inox ¾"
voor 2 drinknippels

¾"

2 x bi.dr. / 2 x bu.dr.
8 cm

art.-nr. 103.2007

•• U-aansluitbuis inox ¾", voorzien van 2 uitgangen bi.dr. ½"
•• 2 aansluitingen ¾" bu.dr. (bovenzijde)
•• Geschikt voor montage van 2 bijtnippels Mod. 326 (art.-nr. 180.0326-1) in een
ringleiding in combinatie met een SUEVIA warmwatercirculatie unit (zie pag. 28)
•• Voorzien van 2 montagesteunen
•• H x B 120 x 15,5 cm
•• Een bescherming kan aangebracht worden (bijv. bij stieren)
Art.-Nr.
103.2007

Product omschrijving
U-aansluitbuis inox ¾", 2 uitgangen bi.dr
½", 2 aansluitingen bu.dr. ¾"

180.0326-1 Bijtnippel Mod. 326 (1 stuk in blister)

76 cm

Verpakkingseenheid

Montagevoorbeeld
met 2 drinknippels

1 st.
1
½"

½"

30°

» p. 19
NIEUW!
G
STELLIN
R
E
V
E
T
G
HOO
TIP!

De SUEVIA kalver-/stierennippel moet ca. 20-30
cm boven rughoogte gemonteerd worden. Daardoor
strekken de dieren de hals bij het drinken en wordt
waterverspilling gereduceerd.
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RUNDVEE-DRINKBAKKEN
Drinkbak
Model 20 met messing-ventiel	

art.-nr. 100.0020

•• Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
•• Lichtlopend messing-staafventiel met aansluiting ½" aan de bovenzijde
•• Rustige waterafgifte door het staafventiel
•• Waterafgifte regelbaar d.m.v. norzel in het ventiel
TOEBEHOREN:
•• 1 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

30

½"

260
240

230

ø12
85

135

220
76

Art.-Nr.

131.0169

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0020 Drinkbak Mod. 20-MS½"

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

Drinkbak
Model 60	

art.-nr. 100.0060

•• Drinkschaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
•• Lichtlopend messing-staafventiel
•• Aansluiting ½" bi.dr. van boven en onder
•• Waterafgifte regelbaar door middel van het vergroten van de norzel
•• Rustige waterafgifte door het staafventiel, goede watergeleiding, geen inspuiting
•• Met vierpunts bevestiging
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

30

210

ø14

60
210

95
76

131.0169

131.0169

10

°C

Art.-Nr.

Product omschrijving

½"

Verpakkingseenheid

100.0060 Drinkbak Mod. 60

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

260

RUNDVEE-DRINKBAKKEN
ook met inox-ventiel ¾"

Drinkbak

Model 25R met messing-ventiel ½"	
Model 25R met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.0250
art.-nr. 100.0259

•• Grote drinkschaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
•• Rustige waterafgifte door het staafventiel
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
30
½"
•• Waterafgifte tot 12 l/min
•• Met 6-punts bevestiging
ø13

250

100
TOEBEHOREN:
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
½"
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
75
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾", inox 				
(art.-nr. 103.1982 en 103.1983),
76
280
120
voor eenvoudige aansluiting op de ringleiding
•• Stalen staander, 60 cm of 80 cm (art.-nr. 101.0455 en 101.0456), dient als
bescherming voor de drinkbak, ook als verwarmbare versie leverbaar (zie pagina 20).

NIEUW!

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0250 Drinkbak Mod. 25R-MS½"

1 st./doos

100.0259 Drinkbak Mod. 25R-VA¾"

1 st./doos

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

103.1982 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

°C

101.0179
½": 103.1982
¾": 103.1983

101.0456: 80 cm
101.0455: 60 cm

aa nd er
S ta le n st
20
» pa gi na

Stalen staander: zie pagina 20

NIEUW!

Drinkbak
Model 115	

art.-nr. 100.0115
101.0179

•• Grote drinkschaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
•• Hoge waterafgifte tot 14 l/min
•• Met waterafgifte regeling
•• Eenvoudige, gereedschaploze waterregeling onder de tong. Voor de afstelling wordt
de klep omhoog gehouden en door aan de stelschroef te draaien kan de waterafgifte
ingesteld of helemaal uitgezet worden.
30
240
•• Aansluiting ½" bi.dr. aan boven-en onderzijde
½"
TOEBEHOREN:
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"

ø14

100

100

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren, paarden

½"

310

76
120

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0115 Drinkbak Mod. 115

1 st./doos

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

°C

11

RUNDVEE-DRINKBAKKEN
Drinkbak
Model 1100	

art.-nr. 100.1100

•• Grote, diepe inox schaal hoge weerstand, breukzeker
•• Gering waterverlies door de naar binnen gebogen schaalrand
•• Lichtlopend staafventiel
•• Zeer hoge waterafgifte tot 20 l/min
•• Aansluiting ½" bu.dr. van boven
•• Door de speciaal geconstrueerde achterwand van geëmailleerd gietijzer is de montage
aan standpalen, wanden of zelfs in hoeken van 90° mogelijk
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"

40

45

14

260
½"

ø14

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien

135

130

270

131.0169

76
100

131.0169

TIP!

Door de hoge waterafgifte en de compacte bouw
ideaal voor melkkoeien in de aanbindstand!
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Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.1100 Drinkbak Mod. 1100

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

RUNDVEE-DRINKBAKKEN
ook met inox-ventiel ¾"

Drinkbak

Model 1200 met messing-ventiel ½"	
Model 1200 met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.1200
art.-nr. 100.1209

•• Grote, diepe inox schaal, hoge weerstand, breukzeker
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
•• Gering waterverlies door de naar binnen gebogen schaalrand
25
½"
•• Lichtlopend staafventiel
30
•• Zeer hoge waterafgifte tot 20 l/min

14

260

60
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
240
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
½"
130
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾", 					
inox (art.-nr. 103.1982 en 103.1983),
90
310
voor eenvoudige aansluiting op de ringleiding van onder

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien
Art.-Nr.

131.0169
Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.1200 Drinkbak Mod. 1200-MS½"

°C

1 st./doos

100.1209 Drinkbak Mod. 1200-VA¾"

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

103.1982 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

½": 103.1982
¾": 103.1983

TIP!

Door de hoge waterafgifte en de compacte bouw ideaal
voor melkkoeien in de aanbindstand!

Drinkbak
Model 1200P met messing-ventiel ½"

art.-nr. 100.1210

•• Grote, diepe schaal uit UV-bestendig polyethyleen met afvoerstop in de
schaalbodem
•• Gering waterverlies door de naar binnen getrokken schaalrand
•• Lichtlopend staafventiel van messing (½") met aansluiting bi.dr. van boven en
onderzijde
•• Zeer hoge waterafgifte tot 20 l/min
25
½"
30
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ½",
inox (art.-nr. 103.1982), voor eenvoudige
aansluiting op de ringleiding van onder

131.0169

131.0169

131.0169

14

ø14

280

60
265
½"

145

90

295

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.1210 Drinkbak Mod. 1200P-MS½"

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

103.1982 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

½": 103.1982

°C

met afvoerstop in
de schaalbodem!

½": 103.1982
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RUNDVEE-DRINKBAKKEN
ook met staafventiel ¾"

Drinkbak
Model 19R met messing-ventiel ½"	
Model 19R met messing-ventiel ¾"	

art.-nr. 100.0190
art.-nr. 100.0198

•• Drinkbak met het beproefde dubbele staafventiel
•• Grote schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
•• Ideaal voor de inbouw in een scheidingswand van een hok
•• Zeer hoge watertoeloop tot 20 l/min
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Dubbel staafventiel uit messing met aansluiting ½" (art.-nr. 100.0190)
of ¾" (art.-nr. 100.0198) bi.dr. aan boven- en onderzijde
30
•• Rustige waterafgifte door het staafventiel
ø14
•• 6-punts bevestiging
TOEBEHOREN:
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾",
inox (art.-nr. 103.1986 en 103.1987),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding

100
75

½"
76
120

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring)
Art.-Nr.
°C

½": 103.1986
¾": 103.1987
Aansluiting
van boven en onder

101.0179

Product omschrijving

100.0190 Drinkbak Mod. 19R-MS½"

½"

265
310

Verpakkingseenheid
1 st./doos

100.0198 Drinkbak Mod. 19R-MS¾"

1 st./doos

103.1986 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

103.1987 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

Drinkbak
Model 8	

art.-nr. 100.0008

•• Grote drinkschaal uit gietijzer, binnenkant geëmailleerd
•• Hoge waterafgifte tot 35 l/min bij 5 bar
•• Waterafgifte eenvoudig instelbaar van buitenaf
•• Door een sperbeugel achter de tong kan de waterafgifte goed afgesteld worden
•• De aansluiting kan horizontaal 360° gedraaid worden: aansluiting voor alle
zijden ¾"
•• Door de robuuste bouw, het gevoelige ventiel en de hoge waterafgifte ook bij lage
druk, is dit Model ook zeer geschikt voor watertanks.
TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling (art.-nr. 102.0039),
verzinkt, voor aansluiting van boven of onder
(wartel ¾" bi.dr, uitgang ½" bu.dr.)

Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0008 Drinkbak Mod. 8
102.0039 Haakse koppeling, ¾" bi.dr. x ½" bu.dr., met
afdichting

14

235

145

260

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren, paarden

102.0039

¾"

ø13

250

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st./zakje

105

RUNDVEE-DRINKBAKKEN
Drinkbak
Model 18P met messing-ventiel ½"	
Model 18P met inox-ventiel ¾"	

ook met inox-ventiel ¾"
art.-nr. 100.0018
art.-nr. 100.0189

•• Grote drinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
•• Anti-morsrand, naar binnen getrokken rand vermindert waterverlies
•• Met afvoerstop voor eenvoudige reiniging
•• Geïntegreerde verzinkte beschermbeugel
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾")
met aansluiting bi.dr. van boven en onderzijde
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
TOEBEHOREN:
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾",
inox (art.-nr. 103.1989 en 103.1990),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding

30

395

½"

200

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden

120
100

Drinkbak
Model 16P met messing-ventiel ½"	
Model 16P met inox-ventiel ¾"	

½": 103.1989
¾": 103.1990
aansluiting
van boven en onder

130

ø16

300

½"
76
110

°C

art.-nr. 100.0160

101.0179

ook met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.0169

•• Drinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
•• Anti-morsrand, naar binnen getrokken rand vermindert waterverlies
•• Met afvoerstop voor eenvoudige reiniging
•• Geïntegreerde verzinkte beschermbeugel
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾") met aansluiting bi.dr. van
boven en onderzijde
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
285

TOEBEHOREN:
•• 1 Dubbele klem (art.-nr. 101.0179)
voor de bevestiging aan standpalen 1¼" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ½" en ¾",
inox (art.-nr. 103.1989 en 103.1990),
voor eenvoudige aansluiting op een ringleiding

30

230

145
120

100

Product omschrijving

100.0018 Drinkbak Mod. 18P-MS½"

Ø13

325

½"

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden
Art.-Nr.

½"

76
110

Verpakkingseenheid

½": 103.1989
¾": 103.1990
aansluiting
van boven en onder

1 st.

100.0189 Drinkbak Mod. 18P-VA¾"

1 st.

100.0160 Drinkbak Mod. 16P-MS½"

1 st.

100.0169 Drinkbak Mod. 16P-VA¾"

1 st.

101.0179 Dubbele klem 1¼" – 2"

1 set/zakje

NIEUW!

103.1989 Ringleiding aansluit set ½"

1 st./zakje

NIEUW!

103.1990 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

°C

101.0179

Drinkbak Model 18P en 16P zijn uitgevoerd
met een afvoerstop in de schaalbodem
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VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS

Verwarmbare en vorstvrije drinkbakken voor rundvee
Op de volgende pagina’s stellen we u onze verwarmbare en
vorstvrije drinkbakken en onze warmwatercirculatieunits voor.
Al meer dan 50 jaar hebben we ons met de ontwikkeling
van verwarmbare drinkbakken bezig gehouden. Sindsdien
zijn onze verwarmbare systemen steeds verder ontwikkeld.
Tegenwoordig kunnen we u voor elk doeleinde een of zelfs
meerdere passende oplossingen bieden!
Onze verwarmbare drinkbakken zijn met een electrische
weerstandsverwarming voor 24 V uitgerust, zodat de
drinkbakken in de koude jaargetijden vorstvrij gehouden
worden. Verwarmbare drinkbakken worden in stallen ingezet
die uiteraard over een stroomaansluiting beschikken. De
aansluiting van de verwarming geschiedt d.m.v. een transformator. De electro toevoerleidingen van de transformator
naar de drinkbak moeten tegen beschadigingen van de dieren
beschermd worden. Zou er onverhoopt toch een kabel door de
dieren beschadigd worden, dan ontstaat er, op grond van de
laagspanning van 24 V, geen gevaar voor mens en dier.
In de praktijk loont het zich de waterleiding ondergronds,
vorstvrij naar de drinkbak te leggen. Voor het verwarmen van
een aanvoerleiding kan het vorstgevaarlijke deel beschermd
worden door het aanbrengen van een SUEVIA vorstbeschermende thermokabel (24 V).

16

In buitenstallen, die niet over elektriciteit beschikken, kunnen
onze vorstvrije Thermo-Quell drinkbakken en ThermoDrinkbakken (2,3 en 4,3 m) ingezet worden. De SUEVIA
Thermo-Quell is een zeer goed geïsoleerde drinkbak die een
waterverzorging van uw dieren, ook bij extreme temperaturen
onder nul, zeker stelt.
De wateraanvoer geschied door een vorstvrije, in de grond
gelegde leiding. Door het in het reservoir ingebouwde
hoogwaardige vlotter stroomt het ‘aardwarme’ water toe (in de
winter ca. 6°C). De goede isolatie voorkomt zelfs bij extreme
temperaturen onder nul een temperatuurdaling en daarme
bevriezing. Opdat het water in de drinkbak zich vaak genoeg
ververst, moet men zorgen voor een toereikend aantal dieren.
(bij temperaturen onder nul wordt tenminste 10 dieren per
drinkplaats aanbevolen)
Voor renovatie en ook voor nieuwbouw, waar een vorstvrije toevoer van water niet mogelijk is, zijn de SUEVIA
warmwatercirculatieunits ontwikkeld. Bij de inzet van een
warmwatercirculatieunit wordt de waterleiding als ringleiding
aangelegd. Door de circulatiepomp van het warmwatercirculatieunit wordt het water door de ringleiding rondgepompt en
naar behoefte door het warmwatercirculatieunit verwarmd.
Voor het vorstvrij houden van bovengrondse waterleidingen
die niet als ringleiding aangelegd kunnen worden, kunnen de
SUEVIA thermokabels gebruikt worden.

VERWARMBARE DRINKBAKKEN VOOR KALVEREN
Vlotterdrinkbak met ingebouwde verwarming
Model 130P-H	

art.-nr. 100.1305

•• Door het ingebouwde verwarmingselement (24 V, 20 W), blijft het water vorstvrij tot
-10°C (in de buurt van het ventiel)
•• Het verwarmingselement is voor de dieren ontoegankelijk, doordat deze achter de
afneembare inox vlotterkap is bevestigd en van een 3 meter lange aansluitkabel is
voorzien.
•• Door middel van een geintegreerde thermostaat wordt het element ingeschakeld bij
5°C en uitgeschakeld bij 12°C.
•• Voor stroomvoorziening is een SUEVIA transformator 230/24 V nodig
(uitvoeringen van 50 tot 400 W verkrijgbaar, zie pagina 25)
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding wordt een vorstbeschermende
thermokabel 24 V, 20 W, 2 m (art.-nr. 101.0861) of 24 V, 30 W, 3 m (art.-nr.
101.0863) gebruikt. Wordt de thermokabel in combinatie met kunststof leidingen
gebruikt, let u er dan op dat de leidingen voor warm en koud water geschikt zijn. Voor
een betere warmteverdeling moet de kunststof leiding, voordat de kabel erop gelegd
wordt, eerst met aluminium tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.
•• Grote drinkschaal van robuust kunststof
•• Vlotter met hoge waterafgifte
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling!
300
•• Messing aansluiting ½" bu.dr., rechts

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden, schapen, honden, reewild

Art.-Nr.

Product omschrijving

1 st.

102.0352 Haakse koppeling, ½" bi.dr. x ½" bi.dr, met
afdichting

1 st.

101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W

1 st./doos

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

130

150

136
260

102.0352

ING
ERWARM 8
V
R
E
D
N
OOK ZO AR » ZIE PAG.
LEVERBA

Verpakkingseeenheid

100.1305 Drinkbak Mod. 130P-H, met ventiel verwarming

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

met ingebouwde verwarming!

ø13

115

TOEBEHOREN:
½"
•• Haakse koppeling ½" bi.dr x ½" bi.dr. 			
(art.-nr. 102.0352), voor aansluiting van de 			40
95
waterleiding van boven of onder
•• SUEVIA Transformators 230/24 V:
- 50 W (art.-nr. 101.0322)
- 100 W (art.-nr. 101.0380)
- 200 W (art.-nr. 101.0390)
- 400 W (art.-nr. 101.0392)

met aflaatstop		
in schaalbodem

1 st.
50 m/rol
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VERWARMBARE DRINKBAKKEN VOOR KALVEREN EN PAARDEN

IJ
VORSTVR

C
TOT -20°

Optie: buiten-thermostaat
230 V

Transformator
24 V

Isolatie

Drinkbak met verwarmde schaal
Model 12P-HK met messing-ventiel ½"

•• De schaal, het ventiel en de aanvoerleiding worden verwarmt door een 3 meter lange
thermokabel 24 V, 30 W, welke bijgeleverd wordt. De thermokabel is onder de schaal
in een speciaal geisoleerd rubber gemonteerd. Voor een gelijkmatige warmteverdeling,
is onder de drinkbak aluminiumtape geplaats.
•• Doordat de thermokabel 3 maal rond het ventiel is gewikkeld, blijft deze vorstvrij
•• Met de resterende lengte van de thermokabel kan ca. 2 m. van de aanvoerleiding
vorstvrij gehouden wordenn
•• Vorstvrij tot -20°C. Het restwater in de schaal kan niet bevriezen.
•• Voor stroomverzorging is een SUEVIA transformator 230/24 V nodig
(uitvoeringen van 50 tot 400 W verkrijgbaar)
•• Schaal van hoogwaardig Aquathan kunststof
•• Bijzonder elastisch, zeer hoge slagvastheid
•• Geen scherpe kanten, geen verwondingsgevaar
•• Lichtlopend messing staafventiel met ½” aansluiting
•• Aansluiting ½” bi. dr. van boven en onder
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buiten 				
d.m.v. een stelschroef
WATER•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
TOEBEHOREN:
Display draaibaar
•• SUEVIA Transformatoren 230/24 V:
- 50 W (art.-nr. 101.0322)
- 100 W (art.-nr. 101.0380)
- 200 W (art.-nr. 101.0390)
- 400 W (art.-nr. 101.0392)
•• Buiten-thermostaat (art.-nr. 101.0389), voor het
automatisch in- en uitschakelen van de transformator
•• 2 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 101.0167),
Incl. verstevigingsplaat voor bevestiging
aan standpalen 1½" – 2"
•• Resetbare watermeter RW1 (art.-nr. 101.0444)
voor de dagelijkse controle van de wateropname

Thermokabel 24 V

Bijtbescherming

101.0167

101.0167

GESCHIKT VOOR:
Paarden, Kalveren tot 6 maand
Art.-Nr.

Speciaal 		
geisoleerd rubber
Opbouwschema Mod. 12P-HK
Gebruik de montagehandleiding

35

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0121 Drinkbak Mod. 12P-HK-MS½", verwarmbaar

5 st./doos

101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W

1 st./doos

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-thermostaat

1 st./doos

101.0167 Bevestigingsbeugel 1½" – 2",
met verstevigingsplaat

1 st./zakje

101.0444 Resetbare watermeter RW1

1 st./doos

½"

ø12

255

100
240

90

½"

76
120

18

art.-nr. 100.0121

300

Speciaal geisoleerd
rubber van binnen

Aanzicht van
onder

METER

VORSTVRIJE DRINKBAKKEN VOOR STIEREN EN VLEESVEE
Ringleiding met hoogteverstelling
voor 1 Stieren-nippel Mod. 326

NIEUW!

art.-nr. 101.0434

•• Massieve constructie van verzinkt staal
•• Ringleiding van ¾" inox buis
•• Hoogteverstelling ca. 65 cm
•• De hoogteverstelbare ringleiding wordt flexibel via een hoogwaarde rubberslang met
een 90° knie op de horizontale PE-leiding aangesloten (zie vooraanzicht).
•• Voor montage aan de muur. De bijtnippel kan links of rechts gemonteerd worden.
Daardoor kan de bijtnippel zo diep mogelijk in de hoek gemonteerd worden.
TOEBEHOREN:
•• Stieren nippel Mod. 326 (art.-nr. 180.0326-1, 1 stuk in blister), zie pagina 9.
•• SUEVIA warmwatercirculatie units van 3 - 12 kW (zie pagina 28 – 31).

°C

GESCHIKT VOOR:
Stieren, kalveren
Voergang

Om de buis te
verstellen, moeten de
wiggen en de buis met
een hamer worden los
geslagen!

Bovenaanzicht

De bijtnippel kann links of rechts worden gemonteerd.
Daarmee kann de Stierennippel zo diep mogelijk in de hoek gemonteerd worden.

Vooraanzicht
gespannen staalkabel tussen de wanden

Isoleren van de
PE-leidingen
noodzakelijk!

rubberslang voor de flexibele aansluiting

PE-Leidingen met
kabelbinders aan de
staalkabel bevestigen

hoogteverstelling

Circuit leidingen zijn 90° gedraaid voor een beter zicht op de installatie.
Installatie schema zonder leiding isolatie. Horizontale PE-leidingen moeten geisoleerd worden na installatie.

Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0434 Ringleiding met hoogteverstelling voor stieren
nippel
180.0326-1 Stieren nippel Mod. 326 (1 stuk in blister)

Verpakkingseenheid
1 st.
1

19

VORSTVRIJE DRINKNIPPEL VOOR STIEREN EN KALVEREN

NIEUW!

Stalen staander voor Mod. 25R, 60 cm
Stalen staander voor Mod. 25R, 80 cm

°C

art.-nr. 101.0455
art.-nr. 101.0456

•• Ontwikkeld voor stierenstallen: het gebruikt van een SUEVIA stalen staander dient als
bescherming voor de drinkbak. De krachten van de stieren die in de drinkbak springen
worden via de stalen staander weggeleid. Daarmee wordt het risico van het afbreken
van de schaal van de drinkbak grotendeels voorkomen.
•• Geheel uit massief verzinkt staal geproduceerd
•• Geschikt voor drinkbak Mod. 25R, drinkbakhoogte 60 of 80 cm
•• Inclusief bevestigingsmateriaal voor de drinkbak.
•• Bevestiging aan de wand of aan een buis mogelijk.
•• Voorzien van boorgaten voor de installatie tussen scheidingswanden, en
voorgeboorde bevestigings gaten voor installatie van de ringleiding aansluitset en het
verwarmingselement.
TOEBEHOREN:
•• Drinkbak Mod. 25R-MS½" (art.-nr. 100.0250)
•• Drinkbak Mod. 25R-VA¾" (art.-nr. 100.0259)
•• Producten voor vorstbescherming, zie onder.
GESCHIKT VOOR:
Stieren, rundvee, droogstaande koeien. Zonder neusring. Paarden.

Mogelijkheden voor vorstbescherming
Variant 1: Aansluiting op een ringleiding

•• In combinatie met een ringleiding aansluit set ¾" (art.-nr. 103.1983) is een
eenvoudige inbouw in een ringleiding mogelijk! Om dit mogelijk te maken kan een al
voor gelaserde opening aan de gewenste zijde (links en recht mogelijk) uitgebroken
worden. De ringleiding is dan gelijk beschermt in de stalen staander.
•• Het ventiel is hiermee tegen vorst beschermd, het water wat in de drinkschaal blijft
staan kan nog bevriezen.
•• Bij aansluiten op een ringleiding adviseren wij het gebruik van een SUEVIA
warmwatercirculatie unit (zie pagina 28 – 31).
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0455 Stalen staander voor Mod. 25R, 60 cm

Verpakkingseenheid
1 st.

101.0456 Stalen staander voor Mod. 25R, 80 cm

1 st.

100.0259 Drinkbak Mod. 25R-VA¾", inox-ventiel

1 st./doos

103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

1 set/zakje

Variant 2: Vorstbescherming met verwarmings-set. Aanvoerleiding van
onder.

60

Vooraanzicht:
Stalen staander met Mod. 25R-¾" inox
en ringleiding aansluitset ¾"

Minimale afstand
tot het hekwerk

•• Bij de verwarmbare uitvoering wordt de stalen staander met Mod. 25R met een
verwarmings-set (24 V, 80 W) uitgerust. Het verwarmingselement wordt van de
onderzijde in de stalen staander bevestigd en tegen de drinkbak aan gemonteerd.
•• Op deze manier zijn het ventiel en de drinkschaal tegen vorst beschermd.
•• Om de aanvoerleiding vorstvrij te houden moet deze omwikkeld worden met een
thermokabel 24 V (20 W, 2 m: art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863)
en parallel aan de transformator worden aangesloten. De thermokabel en de
waterleiding moeten dan ook geïsoleerd worden.
•• Voor stroomvoorziening is een transformator nodig (24 V). Via een buiten-thermostaat (art.-nr. 101.0389) kan de transformator ingeschakeld worden.
Art.-Nr.

96

59
35

ø38

101.0455 Stalen staander voor Mod. 25R, 60 cm
101.0456 Stalen staander voor Mod. 25R, 80 cm

645
35

588

750
450
350

ø13

250
188
70
285

20

Product omschrijving

120

Achteraanzicht:
Stalen staander met Mod. 25R-¾" inox
en ringleiding aansluitset ¾"

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.

100.0250 Drinkbak Mod. 25R-MS½", messing-ventiel
101.0457 Verwarmings-set voor stalen staander met Mod.
25R-MS½", 24 V, 80 W
100.0259 Drinkbak Mod. 25R-VA¾", inox-ventiel
101.0458 Verwarmings-set voor stalen staander met Mod.
25R-VA¾", 24 V, 80 W
101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos
1 set

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

1 st./doos
1 set

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE
Verwarmbare Drinkbak
Model 46 met messing-ventiel ½"		
Model 46 met inox-ventiel ¾"		

ook met inox-ventiel ¾"
art.-nr. 100.0046
art.-nr. 100.1469

•• Verwarmbare drinkbak met lichtlopend staafventiel voor wand- en paalbevestiging
•• Vorstvrij tot -15°C, het restwater in de schaal kan niet bevriezen.
•• Door achteraf inbouwen van een ventiel-verwarming
(24 V, 5 W, art.-nr. 101.1405) tot -35°C vorstvrij!
•• Drinkschaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
•• Een drinkbak geschikt voor 15 – 20 dieren
•• Het verwarmingselement is voor de dieren ontoegankelijk, en bovendien met weinig
handelingen bereikbaar, tussen de drinkschaal en de onderschaal aangebracht
•• Lichtlopend staafventiel in messing (½") of inox (¾")
•• Aansluiting bi.dr. van boven en bu.dr. van onder
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Verwarmingselement van 24 V, 80 W, met gering stroomverbruik
•• Montage aan de wand of standpalen van 2" – 3" mogelijk
•• Voor stroomvoorziening is een SUEVIA transformator 230/24 V nodig (uitvoeringen
van 50 tot 400 W verkrijgbaar, zie pagina 25)
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding wordt een vorstbeschermende		
thermokabel 24 V, 20 W, 2 m (art.-nr. 101.0861) of 24 V, 30 W, 3 m 		
(art.-nr. 101.0863) gebruikt. Wordt de thermokabel in combinatie met kunststof
leidingen gebruikt, let u er dan op dat de leidingen voor warm en koud water geschikt
zijn.
•• Voor een betere warmteverdeling moet de kunststof leiding, voordat de kabel erop
gelegd wordt, eerst met aluminium tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden
TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (2x art.-nr. 101.0180)
voor de bevestiging aan standpalen 2" – 3"
135
•• SUEVIA Transformatoren 230/24 V:
210
- 100 W (art.-nr. 101.0380)
- 200 W (art.-nr. 101.0390)
ø14
- 400 W (art.-nr. 101.0392)
•• Buiten-Thermostaat (art.-nr. 101.0389),
voor automatisch aan en uit schakelen van de transformators.
•• Met Ventiel-Verwarming (art.-nr. 101.1405) tot -35°C vorstvrij!

101.0180

°C

Vo o r

½"

30

101.0180

in b o u w e n
achteraf

g e s c h ik t !

260

90

½"
135

tot -35°C
V o r s t v r ij
g!
v e r w a r m in
lie
t
n
e
v
t
me

285

180

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, stieren, kalveren, paarden, bijzonder geschikt voor inbouw achteraf
Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0046 Drinkbak Mod. 46-MS½", 24 V, 80 W

Verpakkingseenheid
1 st./doos

100.1469 Drinkbak Mod. 46-VA¾", 24 V, 80 W

1 st./doos

101.1405 Ventiel-verwarming 24 V, 5 W, met thermostaat,
kabel 3 m

1 st./zakje

101.0180 Bevestigingsbeugel 2" – 3"

Ventiel-verwarming 24 V, 5 W
101.1405

1 st.

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

Thermokabel
2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Voorbeeld met aanvoer onder:
(voor een duidelijk aanzicht gedeeltelijk
zonder isolatie en bijtbescherming)
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VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Verwarmbare Drinkbak
Model 41A (80 W verwarmingselement)
Model 41A-SIBIRIA (180 W verwarmingselement)

art.-nr. 100.0041
art.-nr. 100.1041

•• Verwarmbare drinkbak van gietijzer van binnen wit geëmailleerd
•• Vorstvrij tot -25°C
•• Een drinkbak geschikt voor 15-20 dieren
•• Met lichtbedienbare druklepel
•• Terugslagvrij ventiel met een grote waterafgifte tot 15 l/min
•• Eenvoudig aanpassen van de waterafgifte aan de bestaande waterdruk, door middel
van 4 meegeleverde norzels
•• Tot max. 6 bar waterdruk inzetbaar
•• Het ventiel sluit langzaam, waardoor slagen in de waterleiding voorkomen worden
•• Betrouwbare functie ook bij bijv. agressief ijzerhoudend water.
•• Afhankelijk van de uitvoering uitgerust met een 80 W of 180 W verwarmingselement.
•• Voor het verhogen van de vorstvrijheid tot -30°C, ook met een 180 W
verwarmingselement leverbaar (art.-nr. 100.1041). 			
Een thermokabel 24 V aan de aanvoerleiding wordt dan aanbevolen 		
(2 m of 3 m, zie pagina 25).
70
PATENT
SUEVIA

260

SUEVIA

TOEBEHOREN:
•• Voor stroomvoorziening is een SUEVIA transformator 230/24 V
nodig (uitvoeringen van 50 tot 400 W verkrijgbaar (zie pagina 25)
•• Buiten-Thermostaat (art.-nr. 101.0389), voor automatisch aan en 		 ½"
ø350
uit schakelen van de transformators (zie pagina 25).
•• De montage vindt plaats op een SUEVIA Thermo-Buis (zie pagina 23)
SUEV

I A 41 A

110

ø290

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren, paarden, varkens
Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0041 Drinkbak Mod. 41A, 24 V, 80 W
100.1041 Drinkbak Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-thermostaat

1 st./doos

Opbouwschema:
Transformator
(230/24 V)

Detailaanzicht verwarmbare drinkbak:
Bij het bevestigen van de schaal op de thermobuiswordt de afdichting automatisch op de aansluitkogel
gedrukt.

Drinkschaal

Met de klembouten
Afdichting:
Aansluitkogel met ½" bu.dr, wordt de schaal
automatisch
wordt op de waterleiding
bevestigd aan de
afdichten van de
aangesloten
thermobuis.
aansluitkogel bij
het bevestigen van
onderdeel
de schaal op de
thermobuis.

Aansluiting
voor transformatorkabel

Beton-fundament
(Hoogte ca. 20 cm)

Vorstvrije diepte (ca. 0,8 – 2 m, verschilt per regio

Onderaanzicht
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Verwarmbare drinkbak Mod. 41A
(24 V, 80 W), gemonteerd op een
600 mm Thermo-Buis

Stroomkabel (24 V)
Buis (Ø 20 – 30 cm)
Opstijgende aardwarmte
(buis van onder open
laten niet dichtstorten!)

PVC-buis
Waterleiding
Voor details kunt u uw dealer raadplagen

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Verwarmbare Drinkbak
Model 43A (80 W verwarmingselement)		
Model 43A-SIBIRIA (180 W verwarmingselement)

art.-nr. 100.0043
art.-nr. 100.1043

•• Drinkschaal van gietijzer van binnen wit geëmailleerd
•• Verwarmbare vlotterdrinkbak
•• Vorstvrij tot -20°C
•• Een drinkbak geschikt voor 15-20 dieren
•• Tot max. 5 bar waterdruk inzetbaar
•• Eenvoudige instelling van de waterhoogte in de bak
•• Waterafgifte tot 5 l/min
•• Uitermate geschikt voor: kalveren, paarden, schapen, geiten, reewild en ook voor
dieren met een gevoelige neus/mond!
•• Afhankelijk van de uitvoering uitgerust met een 80 W of 180 W verwarmingselement.
•• Voor het verhogen van de vorstvrijheid tot -30°C, ook met een 180 W
verwarmingselement leverbaar
(art.-nr. 100.1043). Een thermokabel 24 V aan de aanvoerleiding
wordt dan aanbevolen (2 m of 3 m, zie pagina 25).

SUEVIA

43A

250

TOEBEHOREN:
•• Likrand van gietijzer gepoedercoat (art.-nr. 101.1068)
•• Voor stroomvoorziening is een SUEVIA transformator 230/24 V
nodig (uitvoeringen van 50 tot 400 W verkrijgbaar, (zie pagina 25)
•• Buiten-Thermostaat (art.-nr. 101.0389), voor automatisch
aan en uit schakelen van de transformators, (zie pagina 25).
•• De montage vindt plaats op een SUEVIA Thermo-Buis (zie onder).

101.1068
Likrand
150
½"

ø290
ø350

GESCHIKT VOOR:
Rundvee (met neusring), stieren (met neusring), kalveren, paarden, schapen, geiten,
honden, reewild, varkens
Art.-Nr.

Verpakkingseenheid

Product omschrijving

100.0043 Drinkbak Mod. 43A, 24 V, 80 W

1 st.

100.1043 Drinkbak Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W

1 st.

101.1068 Likrand van gietijzer gepoedercoat

1 st.

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

Thermo-Buis

ø 420
ø 302

•• Voor de montage van drinkbakken 41A en 43A
•• Thermo-Buis uit hoogwaardig polyethyleen, dubbelwandig en geisoleerd
•• Hoogte 400 mm (art.-nr. 101.0344) voor kleinere dieren zoals schapen,
geiten en varkens
•• Hoogte 600 mm (art.-nr. 101.0346) voor bijv. kalveren en rundvee
•• Hoogte 800 mm (art.-nr. 101.0348) voor grotere dieren zoals rundvee,
koeien en paarden
Hoogte 1100 mm: 800 mm + 300 mm om in te storten (art.-nr. 101.0345)
voor grotere dieren zoals rundvee, koeien en paarden

dubbelwandig & geisoleerd

ø 420
ø 302
ø 420
ø 302
ø 420
ø 302
800

800

101.0345

101.0348

101.0346

101.0344

600

400
ø14

ø14

40

ø14

ø14
40

40

40

300

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

101.0344 Thermo-Buis 400 mm

1 st.

101.0346 Thermo-Buis 600 mm

1 st.

101.0348 Thermo-Buis 800 mm

1 st.

101.0345 Thermo-Buis 1100 mm (800 mm + 300 mm)

1 st.
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VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS

Opbouwschema voor vorstvrije drinkbakken
Vorstvrije aanvoer van de waterleiding
in de bodem

Technische ruimte

Stal

{

Transformator 230/24 V:
kies de juiste transformator
die past bij het aantal
aangesloten drinkbakken.

100 W (110 W)

230 V

Bijv.
Mod. 41A:
24 V, 80 W

Bijv.
Mod. 46:
24 V, 80 W

200 W
24 V

D.m.v een verdeeldoos worden
alle drinkbakken parallel aan de
Transformator aangesloten!

80 W

{

Optioneel: automatisch in-/
uitschakelen van de transformators d.m.v een buitenthermostaat (thermostaat wordt
op de koudste plek geplaatst)

24 V
kabellengte
zie tabel

Thermokabel
24 V
2 m: 20 W
(3 m: 30 W)

TIP!

Houd de 24-V leidingen zo
kort als mogelijk is!
Opstijgende
aardwarmte (buis
van onder open laten
niet dichtstorten!)

Opbouwschema met optimale presentatie, zonder isolatie van de buis. Voor details kunt u uw dealer raadplegen.
Houdt de montageaanleiding in acht!
Kabeldoorsnede
2,5 mm²
4,0 mm²
6,0 mm²

Som van alle verwarmingselementen (verwarmbare drinkbak,
bij- verwarming, thermokabel) aan de stroomkabel
tot 100 Watt
tot 200 Watt
tot 300 Watt
tot 400 Watt
83 m
42 m
28 m
21 m
132 m
66 m
44 m
33 m
200 m
100 m
66 m
50 m

Maximaal
toegestane
kabellengte

Die lokale waarden kunnen afwijken en moeten gecontroleerd worden. Laat de electrische installatie door een vakman uitvoeren!
24

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Transformators 230/24 V
50 W, 100 W, 200 W, 400 W
•• De transformator wordt zo veel mogelijk in de buurt van de drinkbak gemonteerd,
maar wel buiten het bereik van de dieren. De aansluiting komt uit bij een stopcontact
230 V.
•• Beschermingsgraad IP44. Bij aansluiten van de 230 V kabels in een verdeeldoos:
IP54.
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W

1 st./doos

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

Buiten-Thermostaat 		

101.0322

Product omschrijving

101.0389 Buiten-Thermostaat

TIP!

art.-nr. 101.0389

Voorbeeld:
3x Model 46, 24 V, 80 W
3x thermokabel, 24 V, 20 W
Gezamelijk gevraagd vermogen

Bij het voorbeeld is de keuze voor de volgende
transformators mogelijk:
Variant A: 3x Transformator 100 W = 300 W
Variant B: 1x Transformator 100 W
1x Transformator 200 W = 300 W
Variant C: 1x Transformator 400 W

1 st./doos

art.-nr. 101.1099

•• Voor betere warmtegeleiding moeten kunststof leidingen bij het gebruik van een
thermokabel eerst met SUEVIA aluminium tape omwikkeld worden.
•• Benodigd voor elke meter ½" leiding ca. 2 m en voor elke meter ¾" leiding ca. 2,5 m
•• Breedte: 50 mm; Lengte: per rol 50 m
Product omschrijving

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

240 W
60 W
300 W

Verpakkingseenheid

Aluminium-Tape

Art.-Nr.

101.0380

Zo vind u de passende transformator voor uw
verwarmbare drinkbakken!
Aantal benodigde drinkbakken X aangegeven vermogen
(Watt) + aantal benodigde thermokabels X aangegeven
vermogen (Watt)

•• Buitensensor voor automatische in- en uitschakeling van de transformatoren tot max.
16 A, 230 V.
•• De aansluiting komt uit in de toevoerleiding naar de transformatoren
•• Op een buiten-thermostaat kunnen tot
- max. 40x Transformator 50 W
- max. 20x Transformator 100 W
- max. 10x Transformator 200 W
- max. 5x Transformator 400 W
aangesloten worden.
Art.-Nr.

101.0392
101.0390

Verpakkingseenheid

101.0389

Verpakkingseenheid
50 m/rol
101.1099

Thermokabel 24 V
20 W, 2 m
30 W, 3 m

art.-nr. 101.0861
art.-nr. 101.1863

•• Voor verwarmen van aanvoerleidingen van staal of geschikte kunststof-leidingen
(bijv. Model 25R-H, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620) bij alle drinkbakken inzetbaar
•• Kunststof-leidingen moeten met aluminium-tape (zie boven) omwikkeld worden

Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m
101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.
2 m: 101.0861
3 m: 101.1863
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VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS

Opbouwschema voor vorstbeschermende drinkbakken
Vorstvrije wateraanvoer van boven door middel van een thermokabel
Optioneel: automatisch in-/uitschakelen van de
transformators d.m.v een buiten-thermostaat (thermostaat
wordt op de koudste plek geplaatst)

200 W

Mod. 46 (met verwarmbare schaal, 24 V, 80 W)
+ Thermokabel 24 V (bijv. 3 m): 24 V, 30 W
= Gezamelijk: 24 V, 110 W

{

Mod 12P-HK met verwarmbare schaal
inkl. Thermokabel 3 m: 24 V, 30 W
= Gezamelijk: 24 V, 30 W

{

24 V
Thermokabel 230 V

De thermostaat
bevindt zich aan
het einde van de
thermokabel. Hier
moet minstens een
afstand van 0,5m
tussen de volgende
thermokabel zitten

min. 0,5 m

In bereik van de dieren (alleen 24 V, tegen bijten beschermen)

Buiten bereik van de Ddieren (230 V)

230 V

Thermokabel 24 V
3 m: 30 W

Thermokabel 24 V
2 m: 20 W
3 m: 30 W

Opbouwschema met optimale presentatie, zonder isolatie van de buis. Voor details kunt u uw dealer raadplegen.
Houdt de montageaanwijzingen in acht!

Beschermplaat verzinkt

NIEUW!

art.-nr. 103.1957
70

•• Beschermplaat voor aansluitbuizen
•• Verzinkt
•• L x B x H: ca. 100 x 11 x 8 cm

80
80
110

Beschermplaat inox

1m

art.-nr. 103.1958

•• Beschermplaat voor aansluitbuizen
•• Compleet inox
•• L x B x H: ca. 100 x 21,5 x 6 cm

26

103.1957 103.1958

Beschermplaat 103.1958
met Mod. 25R-MS½"

Art.-Nr.
NIEUW!

Product omschrijving

60

95
165
215

Verpakkingseenheid

103.1957 Beschermplaat verzinkt, 100 x 11 x 8 cm

1 st.

103.1958 Beschermplaat inox, 100 x 21,5 x 6 cm

1 st.

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Thermokabel 230 V

10 W/m

•• De thermokabel met ingebouwde thermostaat aan het einde.
Het vermogen 10 W per meter.
•• Kabel opbouw: stekker, 2 mtr. aansluitkabel koud, verwarmingskabel (lengte afh.
van type), thermostaat. Inschakeltemperatuur +5°C , uitschakeltemperatuur +15°C.
VDE gecertificeerd.
•• Montage voorschrift: De kabel wordt parallel aan de leiding bevestigd aan de
onderzijde. Het bevriezen van de koud water leiding (tot 1") wordt door de thermokabel
zelfs bij zeer koude omgeving temperaturen voorkomen. De thermostaat moet op de
koudste plaats geïnstalleerd worden. Door middel van de thermostaat schakelt
de thermokabel zelfstandig bij +5°C in en bij +15°C weer uit. De leiding met
thermokabel moet wel geïsoleerd worden. Daarbij is het belangrijk, dat ook de thermostaat geïsoleerd wordt. In bereik van de dieren moet de thermokabel beschermd
worden tegen beschadigingen. De thermokabel mag niet afgeknipt worden! Eventuele
restlengte wordt in omwentelingen om de leiding bevestigd. De SUEVIA thermokabels
zijn in de aangegeven lengtes leverbaar. Er moet een aardlekschakelaar aanwezig
zijn. Voor betere warmteverdeling moet de kunststof-leiding, voordat de thermokabel
bevestigd wordt, met aluminium-tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.eleverd.
Art.-Nr.
101.1102
101.1104
101.1108
101.1112
101.1118
101.1124
101.1136
101.1148
101.1160
101.1099

Product omschrijving
Thermokabel, 230 V, 20 W, 2 m
Thermokabel, 230 V, 40 W, 4 m
Thermokabel, 230 V, 80 W, 8 m
Thermokabel, 230 V, 120 W, 12 m
Thermokabel, 230 V, 180 W, 18 m
Thermokabel, 230 V, 240 W, 24 m
Thermokabel, 230 V, 360 W, 36 m
Thermokabel, 230 V, 480 W, 48 m
Thermokabel, 230 V, 600 W, 60 m
Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

Verpakkingseenheid
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
50 m/rol

Thermokabel 230 V

~15–18 W/m

•• Verwarmingskabel met thermostaat vooraan. Het vermogen ~15–18 W/mtr.
•• Kabel opbouw: stekker, 2 mtr. aansluitkabel koud, thermostaat, verwarmingskabel
(lengte afhankelijk van type). Inschakel temperatuur +5°C, uitschakel temperatuur
+15°C.
•• Montage voorschriften volgen, zie boven. Een aardlek schakelaar moet aanwezig zijn.
Art.-Nr.
101.1602
101.1604
101.1608
101.1612
101.1618
101.1625
101.1636
101.1648
101.1099

Product omschrijving
Thermokabel, 230 V, 33 W, 2 m
Thermokabel, 230 V, 60 W, 4 m
Thermokabel, 230 V, 120 W, 8 m
Thermokabel, 230 V, 180 W, 12 m
Thermokabel, 230 V, 245 W, 18 m
Thermokabel, 230 V, 365 W, 25 m
Thermokabel, 230 V, 600 W, 36 m
Thermokabel, 230 V, 790 W, 48 m
Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

S
AUGUSTU
F
A
N
A
V
!
NIEUW!
ERBAAR
2016 LEV

Verpakkingseenheid
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
1 st./zakje
50 m/rol

Thermokabel 24 V
20 W, 2 m
30 W, 3 m

art.-nr. 101.0861
art.-nr. 101.1863

•• Voor verwarmen van aanvoerleidingen van staal of geschikte kunststof-leidingen
(bijv Model 25R-H, 46, 340-H, 500, 520, 600, 620) bij alle drinkbakken inzetbaar
•• Kunststof-leidingen moeten met aluminium-tape (zie pag. 25) omwikkeld worden
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m
101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.

2 m: 101.0861
3 m: 101.1863
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WARMWATERCIRCULATIEUNITS
400 V
101.0300

230 V
101.0303

Warmwatercirculatieunit
Model 300, 3000 W, 400 V
Model 303, 3000 W, 230 V

93 W

3000 W

meegeleverd:

600

¾"
220

0

385
3

1
2

Product omschrijving

¾"

20

Verpakkingseenheid

101.0300 Unit Mod. 300, 400 V, 3000 W, pomp 93 W

1 st./doos

101.0303 Unit Mod. 303, 230 V, 3000 W, pomp 93 W

1 st./doos

101.0309 Doorstroom kijkglas ¾"
ø12

art.-nr. 101.0303

•• Voor het vorstvrij houden van water in gesloten ringleidingen (½" of ¾") met een
lengte van max. 200 mtr
•• Warmwatercirculatieunit Model 300 en 303 zijn speciaal ontwikkeld voor inbouw
in stallen voor runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij
vriestemperaturen betrouwbaar van water voorzien.
•• Het verwarmingselement is thermostatisch geregeld en heeft een ingebouwde
oververhittingbeveiliging. De gewenste temperatuur van het weggaande water kan
door een draaiknop aan het element ingesteld worden.
•• De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
•• Modellen 300 en 303 zijn met met een 3000 W verwarmingselement en een
circulatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 93 W) uitgerust
•• Aansluitklaar op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluitingen zijn in ¾"
uitgevoerd.
•• Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel,
terugslagventiel en een terugslagklep
•• Een aardlekschakelaar 30 mA dient ter plekke aanwezig te zijn
Art.-Nr.

1

art.-nr. 101.0300

1 st.

101.0308 Alarmfunctie voor ringleidingen

1 st./zakje

101.1348 Uitbreidingsset voor retourwateraansturing op
model 303 met blauwe CEKON-stekker

1 set/doos

¾"

230 V

Warmwatercirculatieunit
met retourwatertemperatuuraansturing

Model 317, 3000 W, 230 V

3000 W
93 W

retourwatertemperatuursaansturing
meegeleverd:

600

0

¾"
40 C°

1

•• Voor het vorstvrij houden van water in gesloten ringleidingen (½" of ¾") met een
lengte van max. 200 m
•• Warmwatercirculatieunit Model 317 is speciaal ontwikkeld voor inbouw in stallen voor
runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij vriestemperaturen
betrouwbaar van water voorzien.
•• De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
•• De unit is met een 3000 W, 230 V verwarmingselement en een hoogwaardigecirculatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 93 W) uitgerust
•• De warmwatercirculatieunit is op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluiting zijn
uitgevoerd in ¾".
•• Met retourwatertemperatuurs-aansturing: De gewenste retourwatertemperatuur
wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt, ingesteld. Zakt
de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement
automatisch ingeschakeld.
•• Het verwarmingselement heeft een ingebouwde oververhittingbeveiliging
•• Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel,
terugslagventiel en een terugslagklep
•• Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn. Deze dienen
voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.
Art.-Nr.

ø12

Product omschrijving

101.0317 Unit Mod. 317, 230 V, 3000 W, pomp 93 W
385

101.0309 Doorstroom kijkglas ¾"
101.0308 Alarmfunctie voor ringleidingen

220

1
2
3

20
0
20

C°
40

28
¾"

¾"

art.-nr. 101.0317

Verpakkingseenheid
1 st./doos
1 st.
1 st./zakje

WARMWATERCIRCULATIEUNITS
400 V

Warmwatercirculatieunit
met retourwatertemperatuuraansturing

Model 311, 3000 W, 400 V

art.-nr. 101.0311

•• Voor het vorstvrij houden van water in gesloten ringleidingen (¾" of 1") met een
lengte van max. 250 m
•• Warmwatercirculatieunit Model 311 is speciaal ontwikkeld voor inbouw in stallen voor
runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij vriestemperaturen
betrouwbaar van water voorzien.
•• De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
•• De unit is met een 3000 W, 400 V verwarmingselement en een hoogwaardigecirculatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 400 W) uitgerust
•• De warmwatercirculatieunit is op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluitingen
zijn in 1" uitgevoerd.
•• Met retourwatertemperatuurs-aansturing: De gewenste retourwatertemperatuur
wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt, ingesteld. Zakt
de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement
automatisch ingeschakeld.
•• Het verwarmingselement heeft een ingebouwde oververhittingbeveiliging
•• Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel,
terugslagventiel en een terugslagklep
•• Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn. Deze dienen
voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0311 Unit Mod. 311, 400 V, 3000 W, pomp 400 W

400 W

600

0

1

meegeleverd:

1
2
3

1 st./doos

20

1 st.

40

1 st.
1 st./zakje

Alarmfunctie voor ringleidingen

ø12

220

Verpakkingseenheid

20

101.0310 Doorstroom kijkglas 1"
101.0308 Alarmfunctie voor ringleidingen

1"

385

C°

NIEUW!

retourwatertemperatuursaansturing
40 C°

0

101.0309 Doorstroom kijkglas ¾"

3000 W

1"

1"

art.-nr. 101.0308

Bestaat uit een thermostaat en een hoorn voor 230 V. Wordt afzonderlijk van de unit,
in de stal aan de ringleiding bevestigd en is universeel inzetbaar. Bij het dalen van de
temperatuur onder bijv. +5°C klinkt de hoorn en meld daarbij de temperatuursval!

Warmwatercirculatieunit

400 V

met retourwatertemperatuuraansturing

Model 312, 6000 W, 400 V

art.-nr. 101.0312

•• Voor het vorstvrij houden van water in gesloten ringleidingen (¾" of 1") met een
lengte van max. 350 m
•• Warmwatercirculatieunit Model 312 is speciaal ontwikkeld voor inbouw in grote stallen
voor runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij vriestemperaturen betrouwbaar van water voorzien.
•• De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
•• De unit is met is met een 6000 W (2x 3000 W, 400 V verwarmingselement) en
een circulatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 400 W) uitgerust
•• De warmwatercirculatieunit is op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluitingen
zijn in 1" uitgevoerd.
•• Met retourwatertemperatuurs-aansturing: De gewenste retourwatertemperatuur
wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt, ingesteld. Zakt
de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement
automatisch ingeschakeld.
•• Het verwarmingselement heeft een ingebouwde oververhittingbeveiliging
•• Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel,
terugslagventiel en een terugslagklep
•• Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn. Deze dienen
voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0312 Unit Mod. 312, 400 V, 6000 W, pomp 400 W
101.0309 Doorstroom kijkglas ¾"

600

1"

retourwatertemperatuursaansturing

40 C°

0
1

385

meegeleverd:

220

1
2
3

20

1 st.
1 st.

20

C°
40

101.0310 Doorstroom kijkglas 1"
101.0308 Alarmfunctie voor ringleidingen

1 st./doos

400 W

0

NIEUW!

Verpakkingseenheid

6000 W

1 st./zakje
1"

1"
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WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Warmwatercirculatieunits HEATFLOW 3 tot 12 kW

1"

400 V

850 mm
1"

meegeleverd:

•• Voor het vorstvrijhouden van water in geisoleerde ringleidingen (¾" of 1").
•• De warmwatercirculatieunits uit de serie HEATFLOW zijn met verwarmingselementen
van 3 tot 12 KW uitgerust en speciaal ontwikkeld voor inbouw in grote stallen
voor rundvee, paarden, varkens of schapen.
•• 4 verschillende uitvoeringen beschikbaar (zie tabel).
•• De verwarmingselementen verwarmen het secundaire water in het vat, door een inox
geribbelde buis in het vat wordt het primaire water opgewarmd. Hierdoor ontstaan
maximale temperaturen van 40°C en kalkafzet wordt tot een minimum gereduceerd.
Zeer geschikt om ringleiding met zeer kalkrijk water vorstvrij te houden.
•• Met retourwatertemperatuurs-aansturing: De gewenste retourwatertemperatuur
wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt ingesteld. Zakt
de temperatuur onder de vooraf ingestelde waarde, wordt het verwarmingselement
automatisch ingeschakeld.
•• Uitbreidbaar: de HEATFLOW-units met 1 verwarmingselement kunnen altijd met een
400 W
tweede identieke verwarmingselement uitgebreid worden (bijv. 3+3 kW of 6+6 kW),
waardoor de verwarmingscapaciteit verdubbeld wordt (bijv. bij uitbreiding van de stal).
•• De unit is met een hoogwaardige circulatiepomp met roest vast staal
pomphuis (230 V, 400 W) uitgerust. De aansluitingen zijn in 1" uitgevoerd. Voor
1"
eenvoudige montage worden 2 inox flexibele aansluitslangen meegeleverd.
retourwater•
•
De verwarmingselementen hebben een ingebouwde oververhitting beveiliging.
temperatuursaansturing •• Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en een terugslagklep.
•• Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn, deze dienen
voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.
Art.-Nr.

Ø 600 mm

TIP!

Opbouwschema
HEATFLOW

NIEUW!

Overdrukventiel

Verwarmingsvermogen

Pompver- Ringleidingsaf- Verpakkingsmogen
stand (max).
eenheid

101.2203 Unit HEATFLOW 3 kW

3 kW (1x 3 kW)

400 W

250 m

2 st./pallet

101.2233 Unit HEATFLOW 3+3 kW

6 kW (2x 3 kW)

400 W

350 m

2 st./pallet

101.2206 Unit HEATFLOW 6 kW

6 kW (1x 6 kW)

400 W

350 m

2 st./pallet

101.2266 Unit HEATFLOW 6+6 kW

12 kW (2x 6 kW)

400 W

450 m

2 st./pallet

101.0309 Doorstroom kijkglas ¾"

--

--

--

1 st.

101.0310 Doorstroom kijkglas 1"

--

--

--

1 st.

101.0308 Alarmfunctie voor ringleidingen

--

--

--

1 st./zakje

Ontluchtingsventiel

Techniekruimte
(vorstvrij)

Bypass voor onderhoudswerkzaamheden

Warmwatercirculatie units uit de HEATFLOW
serie zijn zeer geschikt voor ringleidingen
met zeer kalkrijk water!

Product omschrijving

Warmwatercirculatieunit
HEATFLOW 6+6 kW

Stal

Voor een betere voorstelling:
Afbeelding zonder isolatie van de
leidingen! vereenvoudigde opstelling,
montage instructies volgen.

Isolatie van de leidingen
is noodzakelijk

Terugslagklep

Terugslagventiel
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retourwatertemperatuursaansturing

Wateraanvoer

Doorstroom
kijkglas(optioneel)

Ringleiding

WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Ontluchtingsventiel
Techniekruimte
(vorstvrij)

Overdrukventiel

Stal

Bypass voor onderhoudswerkzaamheden

Opbouwschema
Mod. 303
(of Mod. 300)

Warmwatercirculatieunit
Mod. 303

Terugslagventiel

Terugslagklep

Isolatie van de leidingen
is noodzakelijk

TIP!

Alle SUEVIA Drinkbakken,
die geschikt zijn voor een
ringleiding in combinatie
met een verwarmingsunit.
herkent u aan dit symbool!

Doorstroom
kijkglas(optioneel)
°C

Voor een betere voorstelling:
Afbeelding zonder isolatie van de
leidingen! vereenvoudigde opstelling,
montage instructies volgen.

Wateraanvoer
Ontluchtingsventiel
Techniekruimte
(vorstvrij)

Overdrukventiel

Bypass voor onderhoudswerkzaamheden

Opbouwschema
Mod. 312
(of Mod. 311, 317)

Voor ringleiding
geschikte drinkbak
bijv. Mod. 25R-¾"

Warmwatercirculatieunit
Mod. 312

Terugslagventiel
retourwatertemperatuursaansturing

Voor een betere voorstelling:
Afbeelding zonder isolatie van de
leidingen! vereenvoudigde opstelling,
montage instructies volgen.

Wateraanvoer

Terugslagklep

Stal

Isolatie van de leidingen
is noodzakelijk

Doorstroom
kijkglas(optioneel)

Voor ringleiding
geschikte drinkbak
bijv. Mod. 25R-¾"
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VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Vorstvrije Drinkbak
Thermo-Quell
De Thermo-Quell is een geïsoleerde drinkbak uit hoogwaardig UV bestendig polyethyleen,
die uw watervoorziening ook bij extreem lage temperaturen zonder stroomgebruik veilig
stelt. De holle drinkbak uit dubbelwandig kunststof is volledig volgeschuimd en zorgt voor
een perfecte isolatie. De wateraanvoer geschiedt door een vorstvrij in de bodem aangelegde
aanvoerleiding. Door de in het reservoir ingebouwde hoogwaardige vlotter MAXIFLOW
(tot 40 l/min) stroomt het “aard warme” water toe (in de winter ca. 6°C) De waterstand
hoogte is met de MAXIFLOW-vlotter instelbaar. Een voortdurende wateropname van de dieren
zorgt voor een aanhoudende verversing van “aard warm” water in de drinkbak en voorkomt
zo het bevriezen van de drinkbak De thermo-quell-drinkbakken worden geadviseerd,
wanneer vorstvrij water noodzakelijk is, maar geen stroom aanwezig is.

Afvoer naar onder

E
2 UITLOP

N!

Mod. 630 en Mod. 640: voor rundvee en paarden: bij het drinken duwen de dieren de bal
naar achteren in de drinkbak, na het verlaten van de drinkbak rolt de bal weer in de opening
Mod. 850 en Mod. 860: met open drinkschaal, geschikt voor neusgevoelige dieren Het
water is vrij toegankelijk, er hoeft geen bal weggedrukt te worden! Zelfs jonge dieren maken al
gebruikt van de drinkbak in de eerste levensdagen!

Opbouwschema:

Afvoer naar voren

dubbelwandig + geisoleerd

Geen natte, of in de wintermaanden bevroren
plaat voor de drinkbak, door de tweede afvoer
mogelijk naar onder in de drinkbak.

AR!

Beton-fundament
(Hoogte ca. 20 cm en ca. 40 cm
Afstand tot drinkbak als drempel

Vorstvrije diepte (ca. 0,8 – 2 m, verschilt per regio)

APBA
L
K
P
O
L
DEKSE

Waterafvoer 1, naar voren
Waterafvoer 2, naar onderen
(niet zichbaar, waterafvoer
mogelijk in grond noodzakelijk)

40 cm

Buis (Ø 20 – 30 cm)
Opstijgende aardwarmte

PVC-Buis
Waterleiding
Voor details kunt u uw dealer raadplegen.
Eenvoudig openen:

De servicedeksel opent door het
losdraaien van 1 schroef zonder
gereedschap! De deksel kan
omhoog geklapt worden.

TIP!

Om het gevaar van het vervuilen van de drinkbak
te voorkomen, adviseren wij de drinkbak op een ca.
20 cm hoge sokkel te monteren. Deze sokkel moet zo groot
zijn dat de dieren om te drinken met de voorpoten op de
sokkel staan, de dieren zullen deze sokkel niet achterwaarts
betreden waardoor vervuiling wordt voorkomen.
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Grote afvoer:

Zorgt voor een lediging in
enkele seconden.

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Model 630 met 1 drinkplaats		

art.-nr. 130.0630

•• Voldoende voor verzorging van ca. 20 grote dieren
•• Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 10 dieren
•• Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
•• Waterinhoud 40 l

Model 640 met 2 drinkplaatsen			

OT -25°C
T
IJ
R
V
T
VORS
STROOM
ZONDER

art.-nr. 130.0640

•• Voldoende voor verzorging van ca. 40 grote dieren
•• Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 20 dieren
•• Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
•• Waterinhoud 75 l
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

600

0
64

1000

Doorvoer voor
waterleiding

450

570

Aflaatstop

0

63

600

570

700
450

bündig

240

500

¾"

600

1000

600

230

210

t
en

am

nd

Fu

200400

700

800 - 2000
Fundament

200400

bündig

¾"

800 - 2000

Afvoerstop
ø 300

ø 300

Model 850 met 1 drinkplaats		

Voor uitgebreid opbouwschema, 			
zie gebruiksaanwijzing
art.-nr. 130.0850

•• Voldoende voor verzorging van ca. 20 grote dieren of 50 schapen / geiten
•• Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 10 grote dieren of 35 schapen /
geiten
•• Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
•• Waterinhoud 40 l, afmetingen zie Mod. 630

Model 860 met 2 drinkplaatsen		

Doorvoer voor
waterleding

C
TOT -10°
IJ
R
V
T
S
VOR
STROOM
ZONDER

art.-nr. 130.0860

•• Voldoende voor verzorging van ca. 40 grote dieren of 100 schapen / geiten
•• Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 20 grote dieren of 75 schapen /
geiten
•• Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
•• Waterinhoud 75 l, afmetingen zie Mod. 640
GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden, schapen, geiten
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

130.0630 Thermo-Quell Mod. 630, met 1 drinkplaats

1 st.

130.0640 Thermo-Quell Mod. 640, met 2 drinkplaatsen

1 st.

130.0850 Thermo-Quell Mod. 850, met 1 drinkplaats

1 st.

130.0860 Thermo-Quell Mod. 860, met 2 drinkplaatsen

1 st.

131.6070 Verwarmingselement voor Mod. 630/640, 24 V, 180 W

1 st./zakje

131.6071 Verwarmingselement voor Mod. 850/860, 24 V, 180 W

1 st./zakje

Transformators: zie pagina 25
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN

DRINKBAKKEN VOOR LIGBOXENSTALLEN

TIP!

Voorwaarde voor een hoge melkproductie is een
optimale waterverzorging! Melkkoeien hebben een
zeer goede smaakzin! Vooral in de melkveesector verdienen
zich de SUEVIA drinkbakken, die nauwelijks vervuilen of
SUEVIA drinkbakken die snel en eenvoudig te reinigen zijn,
in de kortste tijd terug!

Om een hoge melkgift bij koeien te bereiken, is het noodzakelijk om de dieren zo vaak
mogelijk de gelegenheid te geven om in voldoende mate water tot zich te nemen. Om een
liter melk te produceren moeten de dieren ca. 4 – 5 liter water drinken. Een deel
van die behoefte krijgen melkkoeien binnen door het voer. Op hete zomerdagen drinken
de dieren elk, naar melkcapaciteit, aanvullend nog tot 150 liter water. Gemiddeld wordt
5 – 8 liter water per minuut opgenomen. Bij grote dorst kan het zelfs tot 25 liter per minuut
zijn. Ook op deze pieken moet uw drinkbaktechniek berekend zijn. Ons advies is daarom
om in melkvee loopstallen voor maximaal 15 – 20 dieren een drinkplaats in te richten. De
afstand tussen de afzonderlijke drinkbakken mag niet meer dan 15 meter bedragen. Let
u er op dat de dieren van elke diergroep elk minimaal twee drinkbakken ter beschikking
hebben.
Voor melkvee adviseren we de inbouw van hoogwaardige-drinkbakken. Deze bieden de
dieren de mogelijkheid, om water snel en in grote hoeveelheid op te nemen. In veel stallen
bied zich de mogelijkheid aan, voor een combinatie van compacte hoogwaardige
ventiel drinkbakken en grootvolume drinkbakken.
De SUEVIA ventiel drinkbakken Model 500 en 520 kunnen plaatsbesparend in elke
loopstal ingebouwd worden. Door het ingebouwde hoogwaardige ventiel wordt een
waterafgifte tot 30 liter per minuut mogelijk gemaakt. Door de vorm en de hoge waterafgifte worden voederresten, die door de dieren in de drinkbak gebracht worden, afgespoeld
en door het dier zelf weer opgenomen. Een tijdrovend reinigen van de drinkbakken wordt
tot een minimum teruggebracht. Door de geringe waterdiepte kunnen voederresten zich
niet afzetten en daardoor is de drinkbak zelfreinigend! Deze drinkbakken kunnen
vanzelfsprekend ook vorstvrij gehouden worden! (zie pagina 38)
Bij voorkeur voor dieren met een neusring worden de vlotter-drinkbakken Model 600 en
620 ingezet. Ook bij deze drinkbakken is een zeer hoge waterafgifte tot 40 liter per minuut
mogelijk. Door aanvullende verwarming (24 V) kunnen deze drinkbakken betrouwbaar en
tegen geringe kosten vorstvrij gehouden worden.
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Speciaal voor gebieden met bijzonder lange en koude winters zijn de SUEVIA ISO-drinkbakken Model 6620 ontwikkeld. Deze geavanceerde, compacte hoogwaardige-drinkbakken worden af fabriek met een ingebouwd verwarmingselement en geisoleerde
ombouw geleverd. Hierdoor stelt u een optimale watervoorzieningen voor uw dieren, zelfs
bij extreem koude temperaturen zeker.
Met SUEVIA ISO-drinkbakken of de SUEVIA thermo-drinkbakken 2,3 en 4,3 m is
het SUEVIA-assortiment met hoogwaardige en veelzijdig inzetbare drinkbakken compleet.
Na het melken wordt tot 30% van de dagelijkse waterbehoefte opgenomen. Daarvoor
bied zich de mogelijkheid de dieren het water na het melken uit een lange open drinkbak
aan te bieden. Totdat zich na het melken de rangorde in de kudde weer geordend heeft,
moet erop gelet worden dat op zulke staplaatsen ook meerdere dieren gelijktijdig drinken.
U heeft de keuze uit een SUEVIA snelafvoer drinkbak, SUEVIA thermo-drinkbak en
een SUEVIA kantelbare drinkbak.
De SUEVIA snelafvoer drinkbakken en de SUEVIA thermo drinkbakken hebben
een conisch aflopende bodem en zijn voorzien van een grote afvoeropening. Voor het
leegmaken en reinigen wordt eenvoudig de afvoerstop uitgetrokken: de drinkbak loopt
zo binnen de kortste tijd leeg! Het water kan gericht afgevoerd worden, hierdoor
ontstaat er in de winter geen ijsplaat!
De SUEVIA kantelbare drinkbakken kunnen voor snelle reiniging eenvoudig leeg
gekiept worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de SUEVIA vlak kantelbare
drinkbak en de SUEVIA kantelbare drinkbak.
De SUEVIA vlak kantelbare drinkbakken hebben een ondiepe drinkschaal.
Om de dieren een toereikende water hoeveelheid ter beschikking te stellen, zijn deze
bakken uitgerust met een SUEVIA MASTERFLOW vlotter, welke een waterafgifte tot 40
liter per minuut mogelijk maakt. SUEVIA vlak kantelbare drinkbakken worden aangesloten
met een vaste aansluiting.
De SUEVIA kantelbare drinkbakken hebben een diepere drinkschaal, deze
compenseren de geringere wateraanvoer door middel van een grotere watervoorraad. De
aansluiting van de SUEVIA kantelbare drinkbak geschiedt d.m.v een flexibele aansluiting.
De uiteenlopende mogelijkheden voor vorstbescherming van de SUEVIA
drinkbakken zijn uitvoerig bij de betreffende producten vermeld.
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COMPACT Drinkbak inox 55 cm

art.-nr. 130.6140

•• Compact drinkbak voor wandbevestiging, geschikt voor 15 – 20 dieren
•• Volledig inox
•• Waterafgifte tot 40 l/min hierdoor kunnen de dieren efficiënt en continue drinken
•• Aansluiting ¾" bu.dr. recht of links mogelijk
•• Met aflaatstop voor het ledigen en reinigen van de drinkbak
•• Inhoud 30 liter
TOEBEHOREN:
•• Beschermbeugel (art.-nr. 131.1390), verzinkt
550
500

NIEUW!

Aflaatstop voor het ledigen en
reinigen van de drinkbak

ø14

76

131.1390
Beschermbeugel, verzinkt

¾"

345
76

Aansluiting ¾" rechts of links mogelijk
door het omzetten van het ventiel

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, Melkvee, Jongvee, Paarden, ook geschikt voor dieren met neusring.

Mogelijkheden voor vorstbescherming

NIEUW!

Verwarmingselement 24 V, voor montage onder de drinkbak

•• Verwarmingselement 24 V, 180 W (art.-nr. 131.6058)
•• Eenvoudige montage onder de drinkbak
•• Vorstvrije drinkbak tot -20°C
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding: Thermokabel 24 V (20 W, 2 m:
art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863) benodigd. Bij toepassing van
een thermokabel wordt deze parallel met het verwarmingsspiraal van de drinkbak
aangesloten.
•• In bijzonder koude regio’s kan Ventiel-verwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr.
131.0527) voor het verhogen van de vorstvrijheid van het ventiel achteraf gemonteerd
worden. Electische aansluiting door middel van een SUEVIA transformator.
•• Voor stroomvoorziening is een Transformator 230/24 V benodigd. Met een buitenthermostaat (art.-nr. 101.0389) kan de transformator voorgeschakeld worden.

131.6058

2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Ventiel-verwarming
art.-nr. 131.0527
voor het verhogen
van de vorstvrijheid
van het vlotter

Aansluiting op een ringleiding

•• In combinatie met een inox ¾" doorvoerbuis (art.-nr. 131.6049) is een probleemloze
inbouw van de drinkbak in de ringleiding mogelijk! Door aansluiting van de ringleiding
op een SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in
de bak vorstvrij gehouden.
•• Bij aansluiting op een ringleiding adviseren wij het gebruik van een SUEVIA warmwatercirculatieunit (zie pag. 28 – 31).

131.6049
Doorvoerbuis inox ¾"

°C

Art.-Nr.

Product omschrijving

130.6140 COMPACT Drinkbak inox, 55 cm

1 st.

NIEUW!

131.1390 Beschermbeugel, verzinkt, voor COMPACT-drinkbakken 130.6140

1 st.

131.6049 Doorvoerbuis inox ¾"

1 st.

NIEUW!

131.6058 Verwarmingselement 24 V, 180 W, voor 130.6140

1 st.

131.0527 Ventiel-Verwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m
101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m
101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m
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Verpakkingseenheid

1 st.
1 st.
50 m/rol

400
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COMPACT Drinkbak inox 100 cm

NIEUW!

art.-nr. 130.6150

•• Compact drinkbak voor wandbevestiging, geschikt voor 15 – 20 dieren
•• Volledig inox
•• Waterafgifte tot 40 l/min hierdoor kunnen de dieren efficiënt
en continue drinken
•• Aansluiting ¾" bu.dr. recht of links mogelijk
•• Met grote afvoer voor het ledigen van de drinkbak (Ø 100 mm).
•• En optie voor het aansluiten van een pvc-buis Ø 125 mm (optie)
•• Inhoud 60 liter
TOEBEHOREN:
•• Beschermbeugel (art.-nr. 131.1395), verzinkt

Met grote afvoer voor het ledigen en
reinigen de drinkbak

131.1395
Beschermbeugel, verzinkt

Aansluiting ¾" rechts
of links mogelijk door
het omzetten van het
ventiel

Met aansluiting voor
een pvc buis 125 mm.
Verminderd ijsvlakken in
de winter.

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, Melkvee, Jongvee, Paarden, ook geschikt voor dieren met neusring.

Mogelijkheden voor vorstbescherming
Verwarmingselement 24 V, voor montage onder de drinkbak

•• Verwarmingselement 24 V, 180 W (art.-nr. 131.6059)
•• Eenvoudige montage onder de drinkbak
•• Vorstvrije drinkbak tot -20°C
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding: Thermokabel 24 V (20 W, 2 m:
art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863) benodigd. Bij toepassing van
een thermokabel wordt deze parallel met het verwarmingsspiraal van de drinkbak
aangesloten.
•• In bijzonder koude regio’s kan Ventiel-verwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr.
131.0527) voor het verhogen van de vorstvrijheid van het ventiel achteraf gemonteerd
worden. Electische aansluiting door middel van een SUEVIA transformator.
•• Voor stroomvoorziening is een Transformator 230/24 V benodigd. Met een buitenthermostaat (art.-nr. 101.0389) kan de transformator voorgeschakeld worden.

131.6059

Ventiel-verwarming
art.-nr. 131.0527
voor het verhogen
van de vorstvrijheid
van het vlotter

2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Aansluiting op een ringleiding

•• In combinatie met een inox ¾" doorvoerbuis (art.-nr. 131.6052) is een probleemloze
inbouw van de drinkbak in de ringleiding mogelijk! Door aansluiting van de ringleiding
op een SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in
de bak vorstvrij gehouden.
•• Bij aansluiting op een ringleiding adviseren wij het gebruik van een SUEVIA warmwatercirculatieunit (zie pag. 28 – 31).

131.6052
Doorvoerbuis inox ¾"

°C

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

130.6150 COMPACT Drinkbak inox, 100 cm

1 st.

131.1395 Beschermbeugel, verzinkt, voor COMPACT-drinkbakken 130.6150

1 st.

131.6052 Doorvoerbuis inox ¾"

1 st.

131.6059 Verwarmingselement 24 V, 180 W, voor 130.6150

1 st.

131.0527 Ventiel-Verwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

1000
950

400

ø14

76

¾"

345
76

Ø125

50 m/rol
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SUEVIA Ventiel-Drinkbakken

TIP!

Altijd vers en schoon water voor de dieren!
Voederresten worden door het toelopende water
en de speciale vorm van de drinkschaal afgespoeld en
door de dieren zelf weer opgenomen!

•• Ideaal voor alle loopstallen – zeer plaatsbesparend, zelfreinigend!
•• Volledig uit RVS vervaardigd
•• Rustig en snel drinken van de dieren door hoge waterafgifte tot 30 l/min
•• Ventielbediening door een brede lichtlopende ventielklep
•• Gewichtsbelastend ventiel voor hoge en lage druk instelbaar
•• Eenvoudige aansluiting op de ringleiding d.m.v. aansluitset 1984
•• Altijd schoon en vers water voor de dieren: voederresten worden door het
toelopende water en de speciale vorm van de drinkschaal afgespoeld en door de
dieren zelf weer opgenomen
•• Drinkbak naar boven ruim afgedekt, waardoor nauwelijks vervuiling
•• Bevestiging zowel aan de muur als ook aan buizen mogelijk
TOEBEHOREN:
•• Beschermbeugel voor Mod. 500, 600 (art.-nr. 131.1391)
•• Beschermbeugel voor Mod. 520, 620 (art.-nr. 131.1392)
•• Montagesteun 90° voor Mod. 500, 600 (art.-nr. 131.1050)
•• Beschermbeugel, verzinkt (art.-nr. 131.1394) voor model 500, 600 (gemonteerd
met montagesteun 90°)
GESCHIKT VOOR:
Melkkoeien, rundvee

Ventiel-Drinkbak
Model 500

art.-nr. 130.0500

•• Drinkbak met een drinkplaats voor 15 – 20 dieren
•• Aansluiting ¾" bu.dr. rechts of links, door het omzetten van het ventiel mogelijk
•• Aanbouw van verwarmingselement (art.-nr. 131.0523) en een 		
ventiel-verwarming (art.-nr. 131.0527) mogelijk
400

1¼" - 2"

ø14

76

330

225

¾"

76

76

70

230

150

360

76
60

950

315

101.0179

83
100

310

390

Dubbele-Ventiel-Drinkbak
Model 520

art.-nr. 130.0520

•• Drinkbak met twee tegenover liggende drinkbakken voor 30 – 40 dieren
•• Geen verdringingsstrijd zoals aan lengte drinkbakken; daardoor gelijktijdige water
opname voor twee dieren mogelijk
•• Aansluiting ¾" bu.dr.
•• Aanbouw van 1 of 2 verwarmingselementen (art.-nr. 131.0524) en voor het
verhogen van de vorstvrijheid is een ventiel-verwarming 			
(art.-nr. 131.0527) mogelijk
430
101.0179

400

¾“
1¼" - 2"

320

ø14
ø14x30

76
475
510

76

¾"

225
500

95 cm

460
740

Gewicht
Ventielstang
Ventiel
Klep
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Mod. 500

Mod. 500 of 520

Mod. 520
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Mogelijkheden voor vorstbescherming
Vorstvrij met aanvullende verwarming

Bij de verwarmbare uitvoering wordt Model 500/520 met een aanvullende
verwarming (24 V, 80 W) uitgerust. Het verwarmingselement wordt aan de onderkant
van de drinkbak bevestigd. Om de wateraanvoer vorstvrij te houden, wordt deze met
een thermokabel (20 W, 2 m, art.-nr. 101.0861 of 30 W, 3 m, art.-nr. 101.0863),
omwikkelt en parallel met de aanvullende verwarming aan de transformator aangesloten.
De thermokabel en de waterleiding moeten aanvullend geïsoleerd en tegen verbijten
beschermd worden. De stroomvoorziening loopt via een transformator (24 V). Met een
buiten-thermostaat (art.-nr. 101.0389) kan de transformator in- en uitgeschakeld
worden.
•• Voor Model 500: verwarmingselement Model 523 (art.-nr. 131.0523), 24 V, 80 W,
voor het vorstvrijhouden van het water in de drinkschaal
•• Voor Model 520: verwarmingselement Model 524 (art.-nr. 131.0524) Inbouw van 1
of 2 verwarmingselementen mogelijk. Verwarmingselement met een spiraal 		
24 V, 80 W, voor het vorstvrij houden van het water in de dubbele drinkschaal.

131.0523

131.0524

VENTIEL
Ventielverwarming
MING
(art.-nr. 131.0527)
VERWAR
ingebouwd in Mod. 500

Verhoogte vorstvrijheid voor het ventiel, tot -35°C (bij beide Modellen)
Een ventiel-verwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr. 131.0527) kan altijd achteraf
ingebouwd worden.

Aansluiting op de aanvoerleiding

Thermokabel 24 V (20 W, 2 m: art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863) voor
het verwarmen van de aanvoerleiding. Bij toepassing van een thermokabel wordt deze
parallel met de van de transformator komende stroomtoevoerleiding aan de 		
verwarmingsspiraal van de drinkbak aangesloten. Wordt de thermokabel om kunststof
leidingen gelegd, let u er dan op dat de leiding voor warm en koud water geschikt is.
Voor een betere warmteverdeling moet de kunststof leiding, voordat de kabel erom
gelegd wordt, eerst met een aluminium tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.

2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Aansluiting op een ringleiding

•• In combinatie met een ringleiding aansluit set ¾" (art.-nr. 103.1984) is een
probleemloze aansluiting op de ringleiding mogelijk! Bij aansluiting op de ringleiding
adviseren wij het gebruik van een S UEVIA warmwatercirculatieunit (zie pag. 28 – 31).
•• Voor het vorstvrij houden van het water in de drinkschaal wordt, zoals hierboven
beschreven, verwarmingselement Model 523 of 524 ingezet.
•• In bijzonder koude gebieden kan voor het verhogen van de vorstvrijheid van
het ventiel, ventielverwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr. 131.0527) bij beide
drinkbakken gemonteerd worden.
Art.-Nr.

Product omschrijving

130.0500 Ventiel-Drinkbak Mod. 500

NIEUW!

103.1984
voor Model 500 en 520

Verpakkingseenheid
1 st.

130.0520 Dubbel-Ventiel-Drinkbak Mod. 520

1 st.

131.1391 Beschermbeugel voor Mod. 500, 600

1 st.

131.1392 Beschermbeugel voor Mod. 520, 620

1 st.

131.1050 Montagesteun 90° voor Mod. 500, 600

1 st.

131.1394 Beschermbeugel voor model 500, 600 (gemonteerd met montagesteun 90°), verzinkt

1 st.

131.0523 Verwarmingselement Mod. 523, 24 V, 80W

1 st.

131.0524 Verwarmingselement Mod. 524, 24 V, 80W

°C

1 st.

131.0527 Ventiel-Verwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

103.1984 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

131.1391
Beschermbeugel voor
Mod. 500 en 600
131.1392
Beschermbeugel
voor Mod. 520 en 620

NIEUW!
131.1394
Beschermbeugel voor model
500, 600 (gemonteerd met
montagesteun 90°), verzinkt

131.1050
Montagesteun
90°, verzinkt
voor Mod. 500
en 600
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SUEVIA Vlotter-Drinkbak
•• Voor alle loopstallen geschikt – zeer plaatsbesparend!
•• Volledig uit RVS vervaardigd
•• Rustig en snel drinken van de dieren door ingebouwde vlotter MAXIFLOW, waterafgifte
tot 40 l/min
•• Ideaal voor dieren met neusring
•• Eenvoudige aansluiting op de ringleiding d.m.v. aansluitset 1984
•• Drinkbak naar boven ruim afgedekt, waardoor nauwelijks vervuiling
•• Bevestiging zowel aan de muur als ook aan buizen mogelijk

TIP!

Vlotterdrinkbakken adviseren wij voor dieren met
neusring of drinkproblemen!

TOEBEHOREN:
•• Beschermbeugel voor Mod. 500, 600 (art.-nr. 131.1391)
•• Beschermbeugel voor Mod. 520, 620 (art.-nr. 131.1392)
•• Montagesteun 90° voor Mod. 500, 600 (art.-nr. 131.1050)
•• Beschermbeugel, verzinkt (art.-nr. 131.1394) voor model 500, 600 (gemonteerd
met montagesteun 90°)
GESCHIKT VOOR:
Melkkoeien en rundvee (met neusring)

Vlotter-Drinkbak
Model 600

art.-nr. 130.0600

•• Met één drinkplaats voor 15 – 20 dieren
•• Aansluiting ¾" bu.dr, rechts of links
•• Met grote afvoer
•• Aanbouw van een verwarmingselement (art.-nr. 131.0524) en een 		
ventiel-verwarming (art.-nr. 131.0527) mogelijk
ø14

ø14x30

0

itt

e

76

m

Lo

ch

40

0

101.0179
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1¼" - 2"

490

76

A

265 400

Aanzicht afvoer van onder

200

Aanzicht afvoer van binnen
95 cm

¾"

76
60

65
125

101.0179

Dubbele-Vlotter-Drinkbak
Model 620

76

420

art.-nr. 130.0620

•• Drinkbak met twee tegenover liggende drinkbakken voor 30 – 40 dieren
•• Geen verdringingsstrijd zoals aan lengte drinkbakken; daardoor gelijktijdige water
opname voor twee dieren mogelijk
•• Aansluiting ¾" bu.dr, rechts of links
•• Met grote afvoer
•• Met beugels voor wandbevestiging
•• Aanbouw van 2 verwarmingselementen (art.-nr. 131.0524) en voor het verhogen
van de vorstvrijheid een ventiel-verwarming (art.-nr. 131.0527) aanbevolen!
430

76
455

380

490
95 cm
101.0179

1¼" - 2"

ø14
ø14x30

320

¾"
255

76
250
500

460
740

Ventiel

Vlotter

40

Mod. 600

Mod. 600

Mod. 620

Mod. 620
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Mogelijkheden voor vorstbescherming
Vorstvrij met aanvullende verwarming

Bij de verwarmbare uitvoering wordt Model 600/620 met een aanvullende verwarming
(24 V, 80 W) uitgerust. Het verwarmingselement wordt aan de onderkant van de drinkbak
bevestigd. Om de wateraanvoer vorstvrij te houden, wordt deze met de vorstbeschermende
verwarmingsleiding (20 W, 2 m, art.-nr. 101.0861 of 30 W, 3 m, art.-nr. 101.0863),
omwikkelt en parallel met de aanvullende verwarming aan de transformator aangesloten.
De verwarmingskabel en de waterleiding moeten aanvullend geïsoleerd en tegen verbijten
beschermd worden. De stroomvoorziening loopt via een transformator (24 V). Met een
buiten-thermostaat (art.-nr. 101.0389) kan de transformator in- en uitgeschakeld worden.

131.0524

•• Voor beide Modellen: Verwarmingselement Model 524 (art-nr 131.0524) 24 V, 80W
voor het vorstvrij houden van het water in de drinkschaal
•• Voor Model 620: Gebruik van 2 verwarmingselementen aanbevolen

VENTIEL
Ventielverwarming
MING
R
A
W
R
E
(art.-nr. 131.0527)
V
ingebouwd in Mod. 600

Verhoogte vorstvrijheid voor het ventiel, tot -30°C (bij beide Modellen)
Een ventiel-verwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr. 131.0527) kan altijd achteraf
ingebouwd worden.

Aansluiting op de aanvoerleiding

Thermokabel 24 V (20 W, 2 m: art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863) voor het
verwarmen van de aanvoerleiding. Bij toepassing van een thermokabel wordt deze parallel
met de van de transformator komende stroomtoevoerleiding aan het 		
verwarmingsspiraal van de drinkbak aangesloten. Wordt de thermokabel om kunststof
leidingen gelegd, let u er dan op dat de leiding voor warm en koud water geschikt is. Voor een
betere warmteverdeling moet de kunststof leiding, voordat de kabel erom gelegd wordt, eerst
met een aluminium tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.

2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Aansluiting op een ringleiding

•• In combinatie met een ringleiding aansluit set ¾" (art.-nr. 103.1984) is een probleemloze
aansluiting op de ringleiding mogelijk! Bij aansluiting op de ringleiding adviseren wij het
gebruik van een SUEVIA warmwatercirculatieunit (zie pag. 28 – 31).
•• Voor het vorstvrij houden van het water in de drinkschaal wordt, zoals hierboven
beschreven, verwarmingselement Model 524 ingezet.
•• In bijzonder koude gebieden kan voor het verhogen van de vorstvrijheid van het
ventiel, ventielverwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr. 131.0527) gemonteerd
worden
Art.-Nr.

NIEUW!

Product omschrijving

130.0600 Vlotter-Drinkbak Mod. 600

1 st.
1 st.

131.1391 Beschermbeugel voor Mod. 500, 600

1 st.

131.1392 Beschermbeugel voor Mod. 520, 620

1 st.

131.1050 Montagesteun 90° voor Mod. 500, 600

1 st.

131.1394 Beschermbeugel voor model 500, 600 (gemonteerd met montagesteun 90°), verzinkt

1 st.
1 st.

131.0527 Ventiel-Verwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

103.1984
voor Model 600 en 620

Verpakkingseenheid

130.0620 Dubbel-Vlotter-Drinkbak Mod. 620

131.0524 Verwarmingselement Mod. 524, 24 V, 80 W

°C

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

103.1984 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st./zakje

131.1391
Beschermbeugel
voor Mod. 500 en 600
131.1392
Beschermbeugel
voor Mod. 520 en 620

NIEUW!
131.1394
Beschermbeugel voor model
500, 600 (gemonteerd met
montagesteun 90°), verzinkt

131.1050
Montagesteun
90°, verzinkt
voor Mod. 500
en 600
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
SUEVIA Snelafvoer-Drinkbak
140 cm, 190 cm , 230 cm, 285 cm voor wand- en bodembevestiging
•• Conisch aflopende drinkbak van RVS voor wandbevestiging
•• Gering waterverlies door drinkbak met anti-morsrand
•• Ingebouwde vlotter MASTERFLOW, waterafgifte
tot 40 l/min, aansluiting ¾" bu.dr.
•• Vlotterdeksel gemakkelijk te openen zonder gereedschap.
•• Grote wateruitloop voor snelle lediging: de afvoerstop kan boven het
wateroppervlakte losgemaakt worden, hierdoor blijven de handen droog bij het ledigen
•• Met aansluiting voor afvoerbuis
•• Met overloopgat in de afvoerstop: bij ingebouwde vorstbewaker kan het overtollige
water door het gat in de afvoerstop afgevoerd worden

zonder potenset
voor wandmontage

TOEBEHOREN:
•• Set poten (4 Stuks, art.-nr. 131.6030) leverbaar, drinkhoogte instelbaar
•• Plaatsing van een lage druk-vlotter (art.-nr. 131.0738) mogelijk, bijv. voor
hergebruik van het water van een melkkoeler (niet mogelijk bij een ingebouwde
doorvoorbuis Mod. 6064!) of een extra MAXIFLOW-Vlotter (art.-nr. 131.0700).
•• Afdekplaat voor bescherming van de aansluitleidingen leverbaar (art.-nr. 131.6085),
voor plaatsing aan de voorzijde van alle snelafvoer-drinkbakken geschikt, dient als
bescherming van de leidingen. Ook is het mogelijk om deze leidingen eenvoudig te
isoleren, door isolatie tussen de afdekplaat en leidingen te plaatsen.

met potenset:
voor bodemmontage

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, melkkoeien

Art.-Nr.

TIP!

Met een afvoerbuis, wordt het water gericht
afgevoerd!!
Geen ijsplaat op de loopgang in de winter!

Product omschrijving

130.6214 Snelafvoer-Drinkbak 1,4 m

1 st.

130.6219 Snelafvoer-Drinkbak 1,9 m

1 st.

130.6223 Snelafvoer-Drinkbak 2,3 m

1 st.

130.6230 Snelafvoer-Drinkbak 2,85 m

1 st.

131.6030 1 Set poten (= 4 stuks)

1 set

131.0700 Vlotter MAXIFLOW, Mod. 700

1 st.

131.0738 Lage druk-vlotter, Mod. 738

1 st.

131.6085 Afdekplaat inox voor aansluitleidingen

Met extra ingebouwde
lage drukvlotter
¾"

1"

1030

70
162

50
50

ø13

750

140

162

940

484

Drinkwaterhoogte
d.m.v. potenset
instelbaar.

130.6214
130.6219
130.6223
130.6230

464

Länge 1400 mm = 100 l
Länge 1900 mm = 130 l
Länge 2300 mm = 160 l
Länge 2850 mm = 200 l
¾"

140
60
115
115

900 ø13
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1030

150

Mitte
Ablauf

940
DN 125

131.6061 Verwarmingselement Mod. 6061, 24 V, 180 W

1 st./doos

131.6062 Verwarmingselement Mod. 6062, 24 V, 360 W

1 st./doos

131.6063 Verwarmingselement Mod. 6063, 24 V, 180 W,
met afdekking geschikt voor plaatsing in de bak

1 st./zakje

131.0527 Ventielverwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.
1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

131.6067 Ringleiding aansluit set 1"
131.0521 Vorstbewaker ¾"
NIEUW!

38

950

1 st./doos

131.6064 Doorvoerbuis ¾", voor snelafvoer-drinkbak
Afdekplaat
131.6085

1 st.

131.6060 Verwarmingselement Mod. 6060, 24 V, 180 W

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

464

Verpakkingseenheid

Doorvoerbuis 1": zie pagina 44

1 st.
1 st.
1 st./doos

DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
Mogelijkheden voor vorstbescherming
Variant A: Verwarmingselement 24 V, voor montage onder de drinkbak
Eenvoudige montage onder de drinkbak
•• Bij reiniging geen vervelende hoeken in de drinkbak
•• Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding: is een thermokabel benodigd 24 V
(20 W, 2 m: art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863). Bij gebruik van
een thermokabel wordt deze parallel aan het verwarmingselement van de drinkbak
aangesloten.
•• Voor stroomvoorziening is een transformator 230/24 V nodig. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Drinkbak
(Art.-Nr.)

Lengte

Inhoud

Verwarmingelement
(Art.-Nr.)

Spanning,
Vermogen

130.6214

1,4 m

100 l

131.6060

24 V, 180 W

130.6219

1,9 m

130 l

131.6061

24 V, 180 W

130.6223

2,3 m

160 l

131.6062

24 V, 360 W

130.6230

2,85 m

200 l

131.6062

24 V, 360 W

Variant B: Verwarmingselement 24 V, voor montage in de drinkbak
Verwarmingselement 24 V, 180 W, Model 6063 (art.-nr. 131.6063), met RVS afdekplaat en kabel-aansluitdoos. Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C. Voor montage
moeten in de bodem van de drinkbak 4 montageboringen, zoals aangegeven, aangebracht worden. Voor de electrische aansluiting gebruikt men een SUEVIA transformator.
Een buiten-thermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel benodigd 24 V (20 W,
2 m: art.-nr. 101.0861; of 30 W, 3 m: art.-nr. 101.1863).
Verhoogde vorstvrijheid van het ventiel

In bijzonder koude regio’s kan voor het verhogen van de vorstvrijheid van het ventiel,
ventielverwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.nr. 131.0527) gemonteerd worden.

Variant C: Aansluiting op de ringleiding, twee mogelijkheden:

131.6061

131.6062

131.6060

131.6063

VENTIEL
MING
VERWAR

131.0527

Variant C1:

C1: Doorvoerbuis ¾" inox (art.-nr. 131.6064) voor inbouw in alle snelafvoer 		
drinkbakken geschikt. Door aansluiting op de ringleiding en een SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in de drinkbak vorstvrij gehouden.

Variant C2:

C2: Ringleiding aansluit set 1", inox (art.-nr. 131.6067), voor inbouw in alle
snelafvoer-drinkbakken geschikt. Door inzet van deze aansluitset kunnen
1"-Ringleidingen eenvoudig aan de vlotter aangesloten worden. Voor het vorstvrij houden
van het water in de drinkbak is een electrische verwarming of een vorstbewaker nodig.
C3: Doorvoerbuis 1" inox: zie pagina 44

Variant D: Vorstvrij door stromend water
SUEVIA Vorstbewaker ¾" met aansluitset (art.-nr. 131.0521). 			
Voor inbouw in SUEVIA snelafvoer drinkbakken. Vorstvrij zonder stroom!
Bij vorstgevaar opent de SUEVIA vorstbewaker automatisch, er stroomt dan 		
een instelbare waterafgifte over de daaronder liggende vlotter. 			
Water in de drinkbak blijft daardoor in beweging en het bevriezen wordt 		
zo tegengegaan.
Doordat het water in beweging is bevriest het minder snel, het overtollige 		
water verdwijnt door de overloop in de aflaatstop!

°C

Variant C3:

NIEUW!
Doorvoerbuis ¾"
131.6064

Ringleiding aansluit set 1"
131.6067

pag. 44

131.0521
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN

NIEUW!

Doorvoerbuis 1" voor SUEVIA Snelafvoer-Drinkbakken
geschikt voor 140 cm, 190 cm , 230 cm, 285 cm

Aanzicht ingebouwd in drinkbak

•• De doorvoerbuis 1" loopt door de complete bak. Ideaal voor het aansluiten van
ringleidingen in grote stallen
•• Doorvoerbuis 1" inox. Voor inbouw in snelafvoer-drinkbakken (130.6214, 130.6219,
130.6223, 130.6230) vanaf december 2014 leverbaar.
•• Inclusief alle fittingen 1" en bevestigingsmateriaal (zie afbeelding „montagevoorbeeld
zonder toebehoren”)
•• Montage van vorstbewaker of beschermplaat is in combinatie met de doorvoerbuis 1"
niet mogelijk.
TOEBEHOREN:
•• Knie 90°, bi.dr. X bu.dr. 1" inox (art.nr. 103.2036) voor het aansluiten op de
ringleiding. Afhankelijk van de aansluiting tot 2 stuks benodigd.
•• Knie 90°, bi.dr. X bi.dr. 1” inox (art.-nr. 103.2010) voor het aansluiten op de
ringleiding. Afhankelijk van de aansluiting tot 2 stuks benodigd
•• Bij aansluiting op een ringleiding adviseren wij het gebruik van een SUEVIA warmwatercirculatieunit (zie pag. 28 – 31).

Voor elke drinkbak lengte een geschikte
doorvoerbuis:
SnelafvoerDrinkbak (art.-nr.)

Lengte

Doorvoerbuis 1"
(art.-nr.)

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

131.6110 Doorvoerbuis 1" voor drinkbak 130.6214

1 st.

131.6111 Doorvoerbuis 1" voor drinkbak 130.6219

1 st.

130.6214

1,4 m

131.6110

131.6112 Doorvoerbuis 1" voor drinkbak 130.6223

1 st.

130.6219

1,9 m

131.6111

131.6113 Doorvoerbuis 1" voor drinkbak 130.6230

1 st.

130.6223

2,3 m

131.6112

103.2036 Knie 90°, bi.dr./bi.dr., 1", inox

1 st.

130.6230

2,85 m

131.6113

103.2010 Knie 90°, bi.dr./bu.dr., 1", inox

1 st.

In alle lengtes leverbaar!
Voorbeeld met toebehoren
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
Montagevoorbeeld zonder toebehoren:

1" bu.dr.
1" bu.dr.

Montagevoorbeeld met inox knie (toebehoren) en kunststof koppeling:

103.2010

103.2036

1" Doorvoerbuis
+ Knie 90° bi.dr./bu.dr. 1" (103.2036)
+ Kunststof koppeling

1" Doorvoerbuis
+ Knie 90° bi.dr./bu.dr. 1" (103.2036)
+ Kunststof koppeling

TIP!

Kunststof koppelingen zijn eenvoudig op een inox knie aan
te sluiten!
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SUEVIA Vlakkantelbare Drinkbak
met MASTERFLOW-vlotter
100 cm, 150 cm, 200 cm, 300 cm voor wand- of bodembevestiging
•• Drinkbak uit RVS
•• Vaste wateraansluiting ¾" bu.dr, geen flexibele aansluitleiding nodig
•• Aansluiting rechts of links mogelijk door verzetten van het ventiel
•• Vlotter MASTERFLOW, waterafgifte tot 40 l/min, aansluiting ¾" bu.dr, links of rechts
•• Vlotterdeksel gemakkelijk te openen zonder gereedschap.
•• Waterbesparende, vlakke drinkbak: waterbesparing per kantelbare drinkbak
tot 25.000 l per jaar (bij een reinigingsinterval van 2 dagen in vergelijking met een
traditionele kantelbare drinkbak met 200 l waterinhoud!)
•• Geringe inmesting
•• Diervriendelijke constructie zonder uitstekende hoeken en kanten
•• Vrij toegankelijk wateroppervlak en optimale drinkhoogte
•• Verzinkt bevestigingsframe voor wand- en vloerbevestiging

Uitvoering
Wandbevestiging

Vlotterdeksel zonder
gereedschap te openen

TOEBEHOREN:
•• Inox bijtbescherming voor SUEVIA thermokabels aan SUEVIA vlak-kantelbare.
drinkbakken leverbaar:
- Set bij aanvoer van de waterleiding van onder (art.-nr. 131.0579)
- Set bij aanvoer van de waterleding van de zijkant (art.-nr. 131.0580)

Uitvoering
bodembevestiging

Wandbevestiging
(Art.-Nr.)

Bodembevestiging
(Art.-Nr.)

Lengte

inhoud

130.8721

130.8731

1,0 m

35 l

130.8722

130.8732

1,5 m

55 l

130.8723

130.8733

2,0 m

75 l

130.8725

130.8735

3,0 m

105 l

975
731 =
130.8 32 = 1475
7
130.8 33 = 1975
7
130.8 35 = 2975
7
130.8

¾"

960

MAXIMAAL KOECOMFORT!

Koeien prefereren het om bij het drinken de bek
enkele centimeters in het water te houden en met lange
trekken, tot 25 l/min, te drinken.
Bij de traditionele kantelbare drinkbakken wordt het
verlies van een geringe waterafgifte over groot-volumige
drinkbakken gecompenseerd. Daarmee wordt
tegelijkertijd een hoge vervuiling door voederresten en
andere verontreinigingen op de koop toe genomen. De
specialiteit van de SUEVIA vlak kantelbare drinkbak is
de combinatie van de SUEVIA “masterflow” vlotter en
de vlakke drinkbak. Het resultaat is een maximum aan
koecomfort, zuiverheid en duurzaamheid.

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, melkkoeien
1040
721 =
130.8 22 = 1540
7
.8
0
2040
13
723 =
130.8 25 = 3040
7
.8
0
13

850 ±50
550

¾"

290

45

960

Boorbeeld:

ø14

630

131.0579
Bijtbescherming, aansluiting onder

850 ±50
580

130.8721 Vlakkantelbare Drinkbak 1,0 m, Wandbevestiging
130.8722 Vlakkantelbare Drinkbak 1,5 m, Wandbevestiging

1 st.

130.8723 Vlakkantelbare Drinkbak 2,0 m, Wandbevestiging

1 st.

130.8725 Vlakkantelbare Drinkbak 3,0 m, Wandbevestiging

1 st.

130.8731 Vlakkantelbare Drinkbak 1,0 m, Bodembevestiging

1 st.

130.8732 Vlakkantelbare Drinkbak 1,5 m, Bodembevestiging

1 st.

130.8733 Vlakkantelbare Drinkbak 2,0 m, Bodembevestiging

1 st.

Product omschrijving

1 st.

131.6060 Verwarmingselement Mod. 6060, 24 V, 180 W

1 st./doos

131.6061 Verwarmingselement Mod. 6061, 24 V, 180 W

1 st./doos

131.6062 Verwarmingselement Mod. 6062, 24 V, 360 W

1 st./doos
1 st.

131.6063 Verwarmingselement Mod. 6063, 24 V, 180 W,
met afdekking geschikt voor plaatsing in de bak

1 st./zakje

131.0527 Ventielverwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

200
200

Verpakkingseenheid
1 st.

Art.-Nr.

131.6088 Houder voor verwarmingselement 131.6062, voor
3 mtr. vlakkantelbare drinkbak

46

ø18

215
215

130.8735 Vlakkantelbare Drinkbak 3,0 m, Bodembevestiging
131.0580
Bijtbescherming, aansluiting zijkant

Boorbeeld
130.8731 = 925
130.8732 = 1425
130.8733 = 1925
130.8735 = 2925

130.8721 = 1000
130.8722 = 1500
130.8723 = 2000
130.8725 = 3000

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

131.0579 Inox bijtbescherming, bij aansluiting van onder

1 st.

131.0580 Inox bijtbescherming, bij aansluiting van de zijkant

1 st.

131.0590 Doorvoerbuis ¾", voor Vlakkantelbare Drinkbak

1 st.

290
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
Mogelijkheden voor vorstbescherming
Variant A: Verwarmingselement 24 V, voor montage onder de drinkbak

(art.-nr. zie tabel)
•• Eenvoudige montage onder de drinkbak
•• Bij reiniging geen vervelende hoeken in de drinkbak
•• Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel, 20 W, 2 m,
24 V (art.-nr. 101.0861), of 30 W, 3 m, 24 V (art.-nr. 101.1863) verkrijgbaar. Bij
het gebruik van een thermokabel wordt deze parallel, met de van de transformator
komende elektriciteitsleiding, aan het verwarmingselement van de drinkbak a a n g e s loten. Als de thermokabel om kunststof leidingen gelegd wordt, let u er dan op dat de
leiding voor warm en koud water geschikt is. Voor een betere warmtegeleiding moet
de kunststof leiding, voordat de kabel eromheen gelegd wordt, met aluminium tape
(art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.
•• Voor stroomvoorziening is een transformator 230/24 V nodig. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Wandbevestiging
(Art.-Nr.)

Bodembevestiging
(Art.-Nr.)

Lengte

Inhoud

Verwarmingselement
(Art.-Nr.)

Spanning,
Vermogen

130.8721

130.8731

1,0 m

35 l

131.6060

24 V, 180 W

130.8722

130.8732

1,5 m

55 l

131.6061

24 V, 180 W

130.8723

130.8733

2,0 m

75 l

131.6062

24 V, 360 W

130.8725

130.8735

3,0 m

105 l

131.6062
+ 131.6088

24 V, 360 W

131.6060

131.6061

131.6062

Variant B: Verwarmingselement 24 V, voor montage in de drinkbak
Verwarmingselement 24 V, 180 W, Model 6063 (art.-nr. 131.6063), met RVS
afdekplaat en kabel-aansluitdoos. Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C. Voor
montage moeten in de bodem van de drinkbak 4 montageboringen, zoals aangegeven,
aangebracht worden
Voor de electrische aansluiting gebruikt men een SUEVIA transformator. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel, 20 W, 2 m, 24 V (art.-nr.
101.0861) of 30 W, 3 m, 24 V (art.-nr. 101.1863) verkrijgbaar. Bij het gebruik van een
thermokabel wordt deze parallel, met de van de transformator komende elektriciteitsleiding, aan het verwarmingselement van de drinkbak aangesloten. Als de thermokabel
om kunststof leidingen gelegd wordt, let u er dan op dat de leiding voor warm en koud
water geschikt is. Voor een betere warmtegeleiding moet de kunststof leiding, voordat de
kabel eromheen gelegd wordt, met aluminium tape (art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.

131.6063

Verhoogde vorstvrijheid van het ventiel

VENTIEL
MING
VERWAR

131.0527

In bijzonder koude regio’s kan voor het verhogen van de vorstvrijheid van het ventiel,
ventielverwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.nr. 131.0527) gemonteerd worden.

Variant C: Aansluiting op de ringleiding

Doorvoerbuis ¾" inox (art.-nr. 131.0590) voor inbouw in alle SUEVIA vlak kantelbare
drinkbakken met een MASTERFLOW vlotter. Door aansluiting op de ringleiding en een
SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in de
drinkbak vorstvrij gehouden

°C

131.0590
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
SUEVIA Kantelbare Drinkbak
100 cm, 150 cm, 200 cm voor wand- of bodembevestiging
•• Drinkbak uit RVS
•• Met kantelmogelijkheid: daardoor eenvoudige en volledige lediging en een snelle
reiniging van de drinkbak
•• Met verzinkt bevestigingsframe voor wand- of vloerbevestiging
•• Diervriendelijke constructie: optimale drinkhoogte en vrij toegankelijke
wateroppervlakten
•• Hoogwaardige vlotter, aansluiting ½", waterafgifte tot 25 l/min
•• Vlotterafdekking met snelsluiting
•• De aansluiting op de waterleiding geschiedt d.m.v. een flexibele waterslang, zodat bij
het kantelen van de drinkbak de vlotter ook de kantelbeweging volgt.

Uitvoering met wandbevestiging

Wandbevestiging
(Art.-Nr.)

Bodembevestiging
(Art.-Nr.)

Lengte

Inhoud

130.5701

130.5711

1,0 m

45 l

130.5702

130.5712

1,5 m

70 l

130.5703

130.5713

2,0 m

100 l

1040
701 =
130.5 02 = 1540
7
.5
2040
130
703 =
130.5

975
711 =
130.5 12 = 1475
7
.5
1975
130
713 =
130.5

½"

½"
SUEV
IA

950

SUEV

IA

630

850+- 50
850+- 50
580

ø14

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, melkkoeien

Uitvoering met
bodembevestiging

Art.-Nr.

550

Boorbeeld:

ø18

215

Product omschrijving

200
200

215

Verpakkingseenheid

130.5701 Kantelbare Drinkbak 1,0 m, Wandbevestiging

1 st.

130.5702 Kantelbare Drinkbak 1,5 m, Wandbevestiging

1 st.

130.5703 Kantelbare Drinkbak 2,0 m, Wandbevestiging

1 st.

130.5711 Kantelbare Drinkbak 1,0 m, Bodembevestiging

1 st.

130.5712 Kantelbare Drinkbak 1,5 m, Bodembevestiging

1 st.

130.5713 Kantelbare Drinkbak 2,0 m, Bodembevestiging

1 st.

131.6060 Verwarmingselement Mod. 6060, 24 V, 180 W

1 st./doos

131.6061 Verwarmingselement Mod. 6061, 24 V, 180 W

1 st./doos

131.6062 Verwarmingselement Mod. 6062, 24 V, 360 W

1 st./doos

131.6063 Verwarmingselement Mod. 6063, 24 V, 180 W,
met afdekking geschikt voor plaatsing in de bak

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

48

Boorbeeld:
130.5711 = 925
130.5712 = 1425
130.5713 = 1925

130.5701 = 1000
130.5702 = 1500
130.5703 = 2000

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

131.0526 Vorstbewaker ½"

1 st./doos

DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
Mogelijkheden voor vorstbescherming
Variant A: Verwarmingselement 24 V, voor montage onder de drinkbak

•• Eenvoudige montage onder de drinkbak
•• Bij reiniging geen vervelende hoeken in de drinkbak
•• Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C
•• Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel 20 W, 2 m, 24 V
(art.-nr. 101.0861) of 30 W, 3 m, 24 V (art.-nr. 101.1863) verkrijgbaar. Bij het gebruik
van een thermokabel wordt deze parallel, met de van de transformator komende
elektriciteitsleiding, aan het verwarmingselement van de drinkbak aangesloten. Als de
thermokabel om kunststof leidingen gelegd wordt, let u er dan op dat de leiding voor
warm en koud water geschikt is. Voor een betere warmtegeleiding moet de kunststof
leiding, voordat de kabel eromheen gelegd wordt, met aluminium tape		
(art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.
•• Voor stroomvoorziening is een transformator 230/24 V nodig. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Wandbevestiging
(Art.-Nr.)

Bodembevestiging
(Art.-Nr.)

Lengte

Inhoud Verwarmingselement
(Art.-Nr.)

Spanning,
Vermogen

130.5701

130.5711

1,0 m

45 l

131.6060

24 V, 180 W

130.5702

130.5712

1,5 m

70 l

131.6061

24 V, 180 W

130.5703

130.5713

2,0 m

100 l

131.6062

24 V, 360 W

131.6061

131.6062

Variant B: Verwarmingselement 24 V, voor montage in de drinkbak
Verwarmingselement 24 V, 180 W, Model 6063 (art.-nr. 131.6063), met RVS
afdekplaat en kabel-aansluitdoos. Vorstbescherming van de drinkbak tot -20°C. Voor
montage moeten in de bodem van de drinkbak 4 montageboringen, zoals aangegeven,
aangebracht worden
Voor de electrische aansluiting gebruikt men een SUEVIA transformator. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel 20 W, 2 m, 24 V
(art.-nr. 101.0861) of 30 W, 3 m, 24 V (art.-nr. 101.1863) verkrijgbaar. Bij het gebruik
van een thermokabel wordt deze parallel, met de van de transformator komende
elektriciteitsleiding, aan het verwarmingselement van de drinkbak aangesloten. Als de
thermokabel om kunststof leidingen gelegd wordt, let u er dan op dat de leiding voor
warm en koud water geschikt is. Voor een betere warmtegeleiding moet de kunststof
leiding, voordat de kabel eromheen gelegd wordt, met aluminium tape 		
(art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.

131.6060

131.6063

Variant C: Vorstvrij door stromend water

SUEVIA Vorstbewaker ¾" met aansluitset (art.-nr. 131.0521). Voor inbouw in SUEVIA
kantelbare drinkbakken. Vorstvrij zonder stroom! Bij vorstgevaar opent de SUEVIA
vorstbewaker automatisch, er stroomt dan een instelbare waterafgifte over de daaronder
liggende vlotter. Water in de drinkbak blijft daardoor in beweging en het bevriezen wordt
zo tegengegaan.
Het overtollige water van de vorstbewaker kan via de afvoer, die tegenover de vlotter in
de achterwand van de drinkbak is gemonteerd, gecontroleerd afgevoerd worden.

131.0526
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
OLUME
OPSLAGV60 L
VAN 3

zonder potenset:
voor wandmontage

50
50

ø13

750

950

SUEVIA Volume-Drinkbak voor water van de voorkoeler
200 cm en 300 cm, voor wand- en bodembevestiging
•• Drinkbak met grote inhoud volledig RVS voor wandbevestiging
•• Ideaal om koeien voorverwarmd water van de voorkoeler te laten drinken
•• Gering waterverlies door drinkbak met anti-morsrand
•• Vrije wateraanvoer door ¾ knie, zonder vlotter. Overtollig water loopt door de opening
in de afvoerstop weg.
•• 130.6120: Lengte 2,0 m : Inhoud 240 l
•• 130.6130: Lengte 3,0 m : Inhoud 360 l
•• De Modulaire bouwwijze biedt de mogelijkheid om twee drinkbakken met een
verbindings set (art.-nr. 131.0286) te koppelen. Dit resulteert is een maximaal
opslagvolume van 720 l.
•• Grote wateruitloop voor snelle lediging: de afvoerstop kan boven het
wateroppervlakte losgemaakt worden, hierdoor blijven de handen droog bij het ledigen
•• Met aansluiting voor afvoerbuis
•• Bij gebruikt van een voorraadtank, kan voor een gecontroleerde waterafgifte een
lage druk vlotter (art.-nr. 131.0738) gemonteerd worden
•• Voor directe aansluiting op de waterleiding kan ook een 		
MASTERFLOW vlotter (art.-nr. 131.0723) gemonteerd worden
464

met poten:
voor bodemmontage

Drinkwaterhoogte
d.m.v. potenset
instelbaar.

¾"

162

TOEBEHOREN:
•• Set poten (4 Stuks, art.-nr. 131.6030) leverbaar,
drinkhoogte instelbaar
•• Verbindings-set (art.-nr. 131.0286) flexibele slang
voor koppelen van twee drinkbakken
•• Lage druk vlotter (art.-nr. 131.0738)
•• MASTERFLOW vlotter (art.-nr. 131.0723)
•• Vlotterafdekking, te openen zonder gereedschap
(art.-nr. 131.0775)
•• Afdekplaat voor aansluitleidingen (art.-nr. 131.6085)

2 drinkbakken
kunnen d.m.v. een
verbindings-set
(art.-nr. 131.0286)
gekoppeld worden

Met afvoerstop

Art.-Nr.
Afdekplaat
131.6085

Product omschrijving

130.6120 Volume-drinkbak 2,0 m, zonder vlotter

Met een afvoerbuis, wordt het water gericht afgevoerd!!
Geen ijsplaat op de loopgang in de winter!
Montagevoorbeeld drinkbak 3,0 m
met vlotterafdekking

130.6120 Länge 2000 mm = 240 l
130.6130 Länge 3000 mm = 360 l

464

¾"

140
60
115
115

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.
1 set
1 set/zakje

131.6085 Afdekplaat inox voor aansluitleidingen

1 st.

131.0723 Vlotter MASTERFLOW, Mod. 723

1 st.

131.0775 Vlotterafdekking voor volume-drinkbak

TIP!

484

131.6030 1 Set poten (= 4 stuks)

131.0738 Lage druk vlotter, Mod. 738

162

38

130.6130 Volume-drinkbak 3,0 m, zonder vlotter
131.0286 Verbindings-set voor 2 drinkbakken

140

940

900 ø13

GESCHIKT VOOR:
Melkkoeien

50

82

1030

1 st.
1 set/zakje

1030

150

Mitte
Ablauf

940
DN 125

DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
dubbelwandig + geisoleerd

SUEVIA ISO-Drinkbak met vlotter, twee drinkplaatsen
Model 6620 (180 W, tot -20°C)
art.-nr. 130.6620
Model 6620-SIBIRIA (380 W, tot -30°C)
art.-nr. 130.6621
•• ISO-Drinkbak met twee tegenoverliggende drinkplaatsen, ideaal voor alle
loopstallen, bijzonder plaatsbesparend. Minder verdringing zoals bij lange
drinkbakken, daardoor een gelijkmatige wateropname van 2 dieren tegelijk mogelijk.
Geschikt voor 30 – 40 dieren.
•• Dubbelwandig geisoleerd huis met 6 bevestigingsgaten voor bodemmontage uit
hoogwaardig polyethyleen
•• Met ingebouwde verwarming 24 V, 180 W (2x verwarmingselement 24 V, 80 W
+ thermokabel 24 V, 20 W = 180 W) voor het vorstvrij houden van de drinkbak en
aanvoerleiding tot -20°C (transformator benodigd, zie onder)
•• SIBIRIA-Versie (art.-nr. 130.6621) met nog sterkere verwarming 24 V, 380 W
(2x verwarmingselement 24 V, 180 W + thermokabel 24 V, 20 W = 380 W)
verkrijgbaar. Vorstvrij tot -30°C! (transformator benodigd, zie onder)
•• Rustig en snel drinken van de dieren door ingebouwde vlotter MAXIFLOW
•• Waterafgifte tot 40 l/min
•• De drinkschaal en afdekking zijn compleet uit RVS gemaakt
•• Gereedschaploos opklapbare vlotterafdekking voor eenvoudige reiniging
•• Een grote serviceopening aan de zijkant, die gereedschaploos geopend kan
worden, maakt een eenvoudige aansluiting van water en stroom mogelijk.
•• Wateraansluiting ¾" van onder, incl. versterkte aanvoerleiding
•• Waterleiding, aansluitkabel, en het verwarmingselement zijn voor de dieren ontoegankelijk binnenin de drinkbak gemonteerd. Het beschadigen van de leidingen door dieren
die bijten is hierdoor uitgesloten.
•• Constante waterstand
•• Met grote afvoer voor snelle lediging en eenvoudige reiniging. Het water kan hetzij aan
de buitenzijde, of via een buis door het huis afgevoerd worden, hierdoor voorkomt men
ijsplaten op de vloer in de winter!
•• Als de drinkbak voor melkkoeien gebruikt wordt, adviseren we de drinkbak op een ca.
20 cm hoge betonsokkel te monteren.
•• Ideaal voor dieren met neusring

TIP!

Hierbij valt u niks meer in de mest!
Gereedschaploos opklapbare afdekking met
scharnieren, alles zonder schroeven!
Gereedschaploos
opklapbare
afdekking

TOEBEHOREN
•• Ventielverwarming Model 527 (24 V, 7 W, art.-nr. 131.0527)
voor verhogen van de vorstvrijheid van het ventiel in zeer koude regio’s.
•• Likrand (art-nr. 131.1193), verminderd waterverlies
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien met neusring, paarden, schapen
Likrand
(art-Nr. 131.1193)
verminderd waterverlies
Art.-Nr.

Product omschrijving

130.6620 ISO-Drinkbak Mod. 6620, 24 V, 180 W
130.6621 ISO-Drinkbak Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W
131.1193 Likrand (1 paar)

Verpakkingseenheid

Afvoer, water
kan ook extern
afgevoerd worden

1 st.
1 st.
Afvoerstop in de
drinkbak

1 paar

131.0527 Ventielverwarming Mod. 527, 24 V, 7 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

inclusief versterkte aanvoerleiding en thermokabel 24 V
Wij adviseren de drinkbak op
een ca. 20 cm hoge betonsokkel te monteren.

100

600

1050

ø14

780
500
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¾"

DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
SUEVIA Thermo-Drinkbak 2,3 m
Model 6523

•• Dubbelwandige, geïsoleerde drinkbak uit hoogwaardig
UV bestendig polyethyleen, voor bodembevestiging
•• Lengte 2,3 m, inhoud ca. 160 l
•• De zeer goede isolatie zorgt voor vorstbeveiliging in de winter,
dubbelwandig & geisoleerd
koel water in de zomer en hoge stabiliteit
•• De drinkbak heeft een conisch toelopende bodem en een grote afvoerstop,
waardoor de drinkbak snel te ledigen is.
•• Voorzien van een SUEVIA MAXIFLOW vlotter. Deze zorgt voor een hoge waterafgifte tot
40 l/min
•• Inbouw van maximaal drie hoge- of lage drukvlotters mogelijk, bijvoorbeeld
voor het gebruik van verwarmd water uit de melkkoeling (bijv. 131.0738)
•• De geïsoleerde vlotterafdekking is eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen, om
de vlotter in te stellen of schoon te maken
•• Met bevestigingsmogelijkheid voor een afvoerbuis
•• Om dieren te verhinderen dat ze in de drinkbak gaan staan, is het aan te raden een
beschermbeugel over de drinkbak te monteren!
•• Thermo-drinkbak Model 6523 is door de isolatie en zonder verwarmingselement tot -10°C vorstvrij! Met verwarmingselement tot -30°C
vorstvrij in omgeving van de vlotter!

grote afvoerstop

Bijtbescherming 131.6065
bij jongvee noodzakelijk

art.-nr. 130.6523

TOEBEHOREN VOOR HET VERHOGEN VAN DE VORSTVRIJHEID:

Verwarmingselement voor directe inbouw in de drinkbak
•• Verwarmingselement Model 6069 (art.-nr. 131.6069) 24 V, 180 W. Voor de
electrische aansluiting gebruikt men een SUEVIA transformator. Een buitenthermostaat (art.-nr.101.0389) kan aan de transformator gekoppeld worden.
Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een thermokabel 20 W, 2 m, 24 V
(art.-nr. 101.0861) of 30 W, 3 m, 24 V (art.-nr. 101.1863) verkrijgbaar. Bij het gebruik
van een thermokabel wordt deze parallel, met de van de transformator komende
elektriciteitsleiding, aan het verwarmingselement van de drinkbak aangesloten. Als de
thermokabel om kunststof leidingen gelegd wordt, let u er dan op dat de leiding voor
warm en koud water geschikt is. Voor een betere warmtegeleiding moet de kunststof
leiding, voordat de kabel eromheen gelegd wordt, met aluminium tape 		
(art.-nr. 101.1099) omwikkeld worden.
•• Door de extra aansluiting van een warmwatercirculatieunit wordt de vorstzekerheid
geoptimaliseerd (warmwatercirculatieunits zie pag. 28 – 31)!

Twee drinkbakken in rij tegenover elkaar geplaatst!

°C

TOEBEHOREN:
•• Verwarmingselement Model 6069, 24 V, 180 W (art.-nr. 131.6069)
•• Bijtbescherming, 1 set (art.-nr. 131.6065), voor bijtende dieren aan te raden.
•• Ringleiding aansluit set 1" (art.-nr. 103.1985)
•• Lage druk-Vlotter Model 738 (art.-nr. 131.0738)
•• Vlotter MAXIFLOW Model 700 (art.-nr. 131.0700)
Opbouwschema voor een 1"-ringleiding.
Voor details kunt u uw dealer informeren.

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, met bijtbescherming ook geschikt voor bijtende dieren
Art.-Nr.

103.1985
Ringleiding
aansluit set 1"

Product omschrijving

130.6523 Thermo-Drinkbak Mod. 6523, 2,3 m
131.0738 Lage druk-vlotter, Mod. 738
131.0700 Vlotter MAXIFLOW, Mod. 700

min. 1200

ø14

570
2300

52

700
ca.100

ca.100

1 st.
1 st.
1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.
1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

131.6065 Bijtbescherming, 1 paar, voor Mod. 6523
ca.100
-200

6 st./pallet

131.6069 Verwarmingselement Mod. 6069, 24 V, 180 W

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m
775

Verpakkingseenheid

1 set

103.1985 Ringleiding aansluit set 1"

1 st./zakje

101.0311 Warmwatercirculatieunit Mod. 311, 400 V, 3000 W,
pomp 400 W

1 st./doos

101.0312 Warmwatercirculatieunit Mod. 312, 400 V, 6000 W,
pomp 400 W

1 st./doos

MONTAGEVOORBEELDEN - DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
Vlotter mogelijkheden voor Model 6523

Variant A:
1x MAXIFLOW-vlotter
(tot 40 l/min!)
Standaard in Mod. 6523

Variant B:
2x MAXIFLOW-vlotter
(tot 80 l/min!)

Variant C:
3x MAXIFLOW-vlotter
(tot 120 l/min!)

Variant D:
1x MAXIFLOW-vlotter
(tot 40 l/min!)
1x Lage druk vlotter

Variant E:
1x MAXIFLOW-vlotter
(tot 40 l/min!)
2x Lage druk vlotter

Variant F:
2x MAXIFLOW-vlotter
(tot 80 l/min!)
1x Lage druk vlotter

°C

Variant G:
1x MAXIFLOW-vlotter
(op de ringleiding)
1x verwarmingselement
24 V, 180 W

Aanzicht zonder beschermbeugel, beschermbeugel benodigd

Variant H:
1x MAXIFLOW-vlotter
(op de ringleiding met een
thermokabel 24 V, 20 W, 2 m),
1x verwarmingselemen
24 V, 180 W

Variant I:
1x MAXIFLOW-vlotter
(op de aanvoerleiding een
thermokabel 24 V, 20 W, 2 m),
1x verwarmingselement
24 V, 180 W
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
SUEVIA Thermo-Drinkbak 4,3 m
Model 6543

•• Dubbelwandige, geisoleerde drinkbak uit hoogwaardig UV bestendig
polyethyleen, voor bodembevestiging.
•• Lengte 4,3 m, Inhoud ca. 320 liter.
•• 2-delige uitvoering bestaande uit een "Hoofd-Drinkbak" met vlotterhuis en een
"Uitbreidings-Drinkbak", die via een verbindings-set bij het vlotterhuis tegen elkaar
gemonteerd worden.
•• Dankzij de compacte bouwwijze optimale afmetingen om te transporteren.
•• Standaard voorzien van een MAXIFLOW vlotter. Deze zorgt voor een hoge
waterafgifte tot 40 l/min. Bij grotere vraag naar water, kan er altijd een tweede vlotter
bijgeplaats worden.
•• De zeer goede isolatie zorgt voor vorstbeveiliging in de winter, koel water in de zomer
en hoge stabiliteit.
•• Zonder het gebruik van een verwarmingselement blijft de vlotter door het geïsoleerde
huis minstens tot -10°C vorstvrij. Met een verwarmingselement blijft de vlotterruimte
tot -30°C vorstvrij.
•• Beide drinkzijdes hebben een conische, taps toelopende bodem en een grote
afvoerstop, waardoor deze snel te reinigen zijn.
•• De geïsoleerde vlotterafdekking is eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen, om
de vlotter in te stellen of schoon te maken.
•• Aan de zijkant voorzien van een grote serviceopening, die ook zonder gereedschap
geopend kan worden, maakt het makkelijk om water en eventueel stroom aan te
sluiten.
•• Om te voorkomen dat dieren in de drinkbak kunnen springen, is het aan te raden om
een beschermbuis over de drinkbak te plaatsen..

doppelwandig + isoliert

Bijtbescherming 131.6084
bij bijtende dieren aanbevolen

Vlotterafdekking kan
zonder gereedschap
geopend worden

TOEBEHOREN:
•• Verwarmingselement Model 6072, 24 V, 180 W (art.-nr. 131.6072)
voor het verhogen van de vorstvrijheid bij de vlotter. Voor de elektrische
aansluiting is een transformator 230/24 V. Om bij dalende buitentemperaturen de
transformator automatisch in te schakelen kan een buiten-thermostaat (art.-Nr.
101.0389) gebruikt worden. Voor het verwarmen van de aanvoerleiding is een
thermokabel 24 V benodigd (2 m: art.-nr. 101.0861, 3 m: art.-nr. 101.1863).
•• Bijtbescherming, 4 delig (art-nr. 131.6084), voor bijtende dieren aan te raden.
•• Door de extra aansluiting van een SUEVIA warmwatercirculatie unit wordt de
vorstzekerheid geoptimaliseerd! (zie pag. 28 – 31)
•• Ringleiding aansluit set 1" (art.-nr. 103.1988)
•• Vlotter MAXIFLOW Model 700 (art.-nr. 131.0700)

Grote serviceopening
voor water en
stroomtoevoer

Standaard geleveren
met een MAXIFLOW vlotter

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, met bijtbescherming ook geschikt voor bijtende dieren
Art.-Nr.

Product omschrijving

130.6543 Thermo-drinkbak Mod. 6543, 4,3 m
°C

Vlotterruimte met optioneel
ingebouwde tweede vlotter,
verwarmingselement en
ringleiding aansluit set

1 set
1 st.

min. 1200 mm

600

4300
100
600
ca. 200

100
+100/+200

1 st.

131.6072 Verwarmingselement Mod. 6072, 24 V, 180 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

76

2 st./pallet

131.0700 Vlotter MAXIFLOW, Mod. 700
131.0738 Lage druk-vlotter MAXIFLOW, Mod. 738

754

Verpakkingseenheid

131.6084 Bijtbescherming, 4 delig, voor Mod. 6543

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

54

art.-nr. 130.6543

1 st.
50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

103.1988 Ringleiding aansluit set 1"

1 st./zakje

101.0311 Warmwatercirculatieunit Mod. 311, 400 V, 3000 W,
pomp 400 W

1 st./doos

101.0312 Warmwatercirculatieunit Mod. 312, 400 V, 6000 W,
pomp 400 W

1 st./doos

101.2203 Warmwatercirculatieunit HEATFLOW 3 kW

2 st./pallet

101.2233 Warmwatercirculatieunit HEATFLOW 3+3 kW

2 st./pallet

101.2206 Warmwatercirculatieunit HEATFLOW 6 kW

2 st./pallet

101.2266 Warmwatercirculatieunit HEATFLOW 6+6 kW

2 st./pallet

131.6072
Verwarmingselement

103.1988
Ringleiding
aansluit set 1"

MONTAGEVOORBEELDEN - DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN

Snelle lediging

Grote uitloop

Aflaatstop sluit vlotterruimte af voor
reiniging van de drinkbak. De tweede
helft is nog met water gevuld.

Snelle watertoeloop tot 80
l/min (met twee vlotters)

320 liter watervoorraad

Altijd schoon en fris water. Geschikt
voor 50 tot max. 90 melkkoeien.

Lengte 4,3 m

Aanzicht zonder beschermbeugel, beschermbeugel benodigd
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DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN
130.5900
Uitvoering
Wandbevestiging

SUEVIA Drinkbak Model 5900
Model 5900 Wandbevestiging			
Model 5900 Bodembevestiging			

art.-nr. 130.5900
art.-nr. 130.5910

•• Grote drinkbak met aflopende bodem uit hoogwaardig, UV-bestendig polyethyleen
inox frame
•• Ingebouwde MAXIFLOW vlotter voor waterafgifte tot 40 l/min.
•• Aansluiting ¾" bu.dr. aan de voorzijde
•• Afmetingen (L x B) ca. 200 x 45 cm, hoogte ca. 44 cm (130.5900) of 86 cm
(130.5910)
•• Inhoud ca. 130 l

NS
PRIJSGU

TIG!

130.5910
Uitvoering
bodembevestiging

TOEBEHOREN:
•• Beschermbeugel verzinkt (art.-nr. 131.5907), voor bescherming van de drinkbak
tegen het slaan en stoten van de dieren, bevestiging aan de wand
•• Extra inbouw van een lage druk-vlotter (art.-nr. 131.0738) of een tweede
MAXIFLOW-vlotter (art.-nr. 131.0700) mogelijk, bijv. voor gebruik van voorverwarmt
water van de melkkoeling
•• Verwarmingselement 24 V, 180 W (art.-nr. 131.6063), voor inbouw in de drinkbak
voor vorstbescherming (transformator benodigd)
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, kalveren, paarden, schapen, geiten

Variant A
1 x MAXIFLOW
(tot 40 l/min)

Variant B
2 x MAXIFLOW
(tot 80 l/min)

Variant C
1 x MAXIFLOW
(tot 40 l/min)
1 x Lage druk-vlotter

Mogelijkheden voor vorstbescherming

Aanzicht toont een doorsnede van
de drinkbak met een
verwarmingselement 131.6063

131.5907

Met thermokabel
tot en met de vlotter

•• Afdekplaat als bescherming voor de
thermokabel en de isolatie
•• Mogelijkheid voor eenvoudige isolering
(bijv. door isolatieschuim)

131.5906
Bijtbescherming

Art.-Nr.

Product omschrijving

1 st.

130.5910 Drinkbak Mod. 5900, voor bodembevestiging

1 st.

131.0700 Vlotter MAXIFLOW, Mod. 700

1 st.

131.0738 Lage druk vlotter, Mod. 738

1 st.
1 st./zakje

131.5905 Afdekplaat aanvoerleiding, met schroeven

1 st.

131.5906 Bijtbescherming

1 st.

131.5907 Beschermbeugel, verzinkt
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Verpakkingseenheid

130.5900 Drinkbak Mod. 5900, voor wandbevestiging

131.5904 Ringleiding aansluit set 1"

131.5905
Afdekplaat
aanvoerleiding

Variant
Variant
verwarmbare
verwarmbare
aanvoerleiding aansluiting op de
met thermokabel tot
ringleiding
en met de vlotter met thermokabel tot
en met de vlotter

1 st.

131.6063 Verwarmingselement Mod. 6063, 24 V, 180 W

1 st./zakje

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

1 st.

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

50 m/rol

101.0389 Buiten-Thermostaat

1 st./doos

WEIDEDRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE

Weidedrinkbakken voor rundvee
Aanbouw-Drinkbak voor Watertanks
Model 98
•• Grote drinkschaal van aluminium (Ø 230 mm) voor
directe aanbouw aan watertanks met aanbouwflens
•• Robuust lage druk ventiel van messing
•• Hoge waterafgifte en snel drinken bij lage druk
•• Stabiele druklepel uit geëmailleerd gietijzer
•• Inclusief flensafdichting

Inclusief flensafdichting

art.-nr. 100.0098
180

260

250

ø9

80

150

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden
290

Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0098 Aanbouw-drinkbak Mod. 98

Verpakkingseenheid
1 st./zakje
Inclusief flensafdichting

Aanbouw-Drinkbak voor Watertanks
Model 180P

art.-nr. 100.0180

•• Grote drinkschaal uit hoogwaardig UV-bestendig kunststof „AQUATHAN“ voor
rechtstreekse aanbouw aan watertanks met
190
aanbouwflens
•• Lichtlopende ventiellepel
270
•• Robuust lage druk ventiel van messing
ø9
•• Hoge waterafgifte en snel drinken bij lage druk
90
•• Inclusief flensafdichting

250

150

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

Art.-Nr.

270

Product omschrijving

100.0180 Aanbouw-drinkbak Mod. 180P

Verpakkingseenheid
1 st./zakje

Lage druk Vlotter-Drinkbak
Model 130P-N

art.-nr. 100.0131

•• Grote schaal uit robuust kunststof „AQUATHAN“
•• Met ingebouwd lage druk vlotter
•• Geschikt voor een waterdruk tot max. 1 bar
•• Afneembare inox vlotterafdekking
•• Geen scherpe kanten - geen verwondingsgevaar
•• Met reinigingsstop voor snelle lediging
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
•• Messingaansluiting ½" bu.dr. – links of rechts

300
ø13

115

130

½"

40
95

136

Met reinigingsstop
in de schaalbodem!

260

Watertank 500 l (zie pag. 61)
met drinkbak Mod. 130P-N

TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr. (art.-nr. 102.0352),
voor aansluiting aan de waterleiding van boven of onder
102.0352

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, paarden
Art.-Nr.

Product omschrijving

150

Verpakkingseenheid

100.0131 Drinkbak Mod. 130P-N

1 st.

102.0352 Haakse koppeling, ½" bi.dr. x ½" bi.dr. met
afdichting

1 st.
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WEIDEDRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE
Dubbele-Aanbouwdrinkbak voor Watertanks
Model FT80					art.-nr. 160.0280
•• Voor directe aanbouw aan weidetanks met aanbouwflens
•• Met 2 drinkplaatsen, inhoud 80 l
•• Uit hoogwaardig UV-bestendig polyethylen
•• Ingebouwde lage druk vlotter voor hoge waterafgifte!
•• Inclusief verzinkte bevestigingsset
voor flensaansluiting
•• De vlotter is uit te schakelen bijvoorbeeld
400
tijdens transport
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, paarden, schapen, geiten

¾"

390
300
80 L
980

Art.-Nr.

Product omschrijving

160.0280 Dubbele-Aanbouwdrinkbak Mod. FT80

Verpakkingseenheid
1 st.

Drinkbak Model 8
Ideaal in combinatie met opslagtanks

art.-nr. 100.0008

•• Grote drinkschaal van gietijzer, binnenkant geëmailleerd
•• Hoge waterafgifte: tot 6 l/min bij lage druk
•• Eenvoudige, waterafgifteregeling van buitenaf
•• Door een sperbeugel achter de tong kan de waterafgifte afgesteld worden
•• De positie van de aansluiting kan horizontaal 360° gedraaid worden: aansluiting voor
alle zijden ¾" bu.dr.
•• Door de robuuste bouw, het fijn af te stellen ventiel en de hoge waterafgifte bij lage
druk, is dit Model zeer geschikt voor montage aan opslagtanks.
TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling (art.-nr. 102.0039),
verzinkt, voor aansluiting van onder of boven
(wartel-moer ¾" bi.dr, uitgang ½" bu.dr.)

¾"

ø13

145

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren, paarden

260
250

102.0039

Art.-Nr.

Product omschrijving

100.0008 Drinkbak Mod. 8
102.0039 Haakse koppeling, ¾" bi.dr. x ½" bu.dr, met
afdichting

58

235

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st./zakje

105

WEIDEDRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE
Loopstal- en weidedrinkbak
Model WT30		
Model WT30-N (Lage druk, tot max. 1 bar)

art.-nr. 160.0030
art.-nr. 160.0031

•• Vlotterdrinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen voor
wandbevestiging, inhoud 30 l
•• Met ingebouwde vlotter MAXIFLOW, waterafgifte tot 40 l/min
•• Aansluiting ¾" bi.dr., rechts. Links via doorboring (ter plaatse) mogelijk.
•• Vlotter door servicedeksel gemakkelijk bereikbaar
•• Met grote uitloop voor het snel ledigen van de drinkbak
•• Ook met Lage druk vlotter voor max. 1 bar waterdruk leverbaar 		
(art.-nr. 160.0031)

Aflaatstop voor het
ledigen en reinigen
van de drinkbak

Vorstbescherming door aansluiting op de ringleiding:
Doorvoerbuis inox (art-.nr. 131.1302), voor aansluiting op de ringleiding. Hierdoor is
de WT30 in cominatie met een warmwatercirculatieunit Model 300/303, Model 311 of
Model 312 vorstvrij te houden (warmwatercirculatieunits zie pag. 28 – 31).
TOEBEHOREN:
WT 30
300
•• Beschermbeugel (art.-nr. 131.1301), verzinkt
•• Doorvoerbuis ¾" voor WT30 					
(art.-nr. 131.1302), inox
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, kalveren, paarden, schapen, geiten
Art.-Nr.

Product omschrijving

530

¾"

131.1301

490
°C

Verpakkingseenheid

160.0030 Loopstal- en weidedrinkbak Mod. WT30

1 st.

160.0031 Loopstal- en weidedrinkbak Mod. WT30-N

1 st.

131.1301 Beschermbeugel, verzinkt, met bevestiging

1 st.

131.1302 Doorvoerbuis ¾", voor WT30

1 st.

Loopstal- en weidedrinkbak
Model WT80		
Model WT80-N (Lage druk, tot max. 1 bar)

131.1302

art.-nr. 160.0102
art.-nr. 160.0106

•• Vlotterdrinkbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen met 2
drinkplaatsen, inhoud 80 l
•• Vier bevestigingsgaten voor vloer- of sokkelbevestiging
•• Met ingebouwde hoogwaardige vlotter, aansluiting ½" bi.dr. aan de achterzijde
van de drinkbak, aan de boven- of onderzijde mogelijk
•• Hoge waterafgifte tot 25 l/min
•• Vlotter door servicedeksel gemakkelijk bereikbaar
•• Geen waterverspilling door naar binnen gebogen rand
•• Met grote afvoerstop voor snel en eenvoudig ledigen
•• Ook met Lage druk vlotter voor max. 1 bar waterdruk leverbaar,
aansluiting ¾" bu.dr. (art.-nr. 160.0106)

½"

TOEBEHOREN:
•• Bevestigingsbeugel voor Mod. WT80 (art.-nr. 131.1340), verzinkt,
2 stuks, inclusief schroeven
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, paarden, schapen, geiten
Art.-Nr.

Product omschrijving

160.0102 Loopstal- en weidedrinkbak Mod. WT80
160.0106 Loopstal- en weidedrinkbak Mod. WT80-N
NIEUW!

131.1340 Bevestigingsbeugel voor Mod. WT80, verzinkt, 2
stuks, inclusief schroeven

390

131.1340
Verpakkingseenheid
1 st.

NIEUW!

400

ø49

80 L

980

300

47,5

1 st.
1 set/zakje
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WEIDEDRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE
Weidedrinkbakken
van 200 tot 1500 liter
•• Weidedrinkbakken met groot volume voor waterverzorging van diergroepen in de wei
•• Uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
•• Naar binnen gebogen rand, daardoor geen waterverspilling
•• Grote afvoerstop voor het snel en eenvoudig ledigen; gemakkelijk te reinigen
•• WT200 en WT400: met bevestigingsogen aan de zijkanten voor verankering in de wei
•• WT400 – WT1500: door de ovale vorm kunnen meerdere dieren tegelijkertijd drinken
en is zelfs transport in een gesloten bakwagen mogelijk
•• Voor automatische vulling van de bak is een vlotter inbouw mogelijk (zie tabel). Bij
inbouw van een ¾” vlotter moet het boor gat vergroot worden.
•• Vlotters zijn op pagina 64 afgebeeld.

WT200

Leverbare drinkbakken:
Model

art.-nr.

WT 200
WT 400
WT 600
WT 1000
WT 1500

160.0103
160.0104
160.0100
160.0101
160.0105

Inhoud [l] Afmeting ca. (L x B x H) Toebehoren: Vlotters

200
400
600
1000
1500

153 x 54 x 46 cm
125 x 82 x 63 cm
140 x 100 x 63 cm
180 x 120 x 63 cm
220 x 160 x 65 cm

131.0671, 131.0674, 131.0675
131.0671, 131.0674, 131.0675
131.0671, 131.0674, 131.0675
131.0671, 131.0674, 131.0675
131.0671, 131.0674, 131.0675,
131.0700, 131.0738

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, paarden, schapen, geiten (WT200)

WT400, WT600, WT1000

Art.-Nr.

NIEUW!

WT1500

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

160.0103 Weidedrinkbak WT200

1 st.

160.0104 Weidedrinkbak WT400

1 st.

160.0100 Weidedrinkbak WT600

1 st.

160.0101 Weidedrinkbak WT1000

1 st.

160.0105 Weidedrinkbak WT1500

1 st.

131.0671 Membraam-vlotter Mod. 671

1 st.

131.0674 Vlotter Mod. 674

1 st.

131.0675 Lage druk-vlotter Mod. 675

1 st.

131.0700 Vlotter MAXIFLOW Mod. 700

1 st.

131.0738 Lage druk-vlotter Mod. 738

1 st.

WT400 → 820
WT600 → 1000
WT1000 → 1200
WT1500 → 1600

540

1530

460

520
200 L
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WT400 → 630
WT600 → 630
WT1000 → 630
WT1500 → 650

WT400 → 1250
WT600 → 1400
WT1000 → 1800
WT1500 → 2200

WEIDEDRINKBAKKEN VOOR RUNDVEE
Watertank 500 l
Watertank 1300 l

art.-nr. 160.0305
art.-nr. 160.0310

•• Uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen – hoge stabiliteit
•• Met extra aflaat 1" bu. dr. voor een volledige lediging, of voor aansluiting 		
van een drinkbak
•• Vulopening Ø 300 mm met scharnierende deksel
•• Deksel met snelsluiting, inclusief be- / ontluchtingsventiel
•• Met mogelijkheid om goed vast te zetten tijdens transport
•• Aan de onderzijde vier moeren M8 bi.dr, voor eenvoudige 		
bevestiging van dwarsbalken voor extra stabiliteit
•• Aanbouwflens met geïntegreerde moeren M8 voor 				
montage van SUEVIA aanbouw drinkbakken
zie toebehoren)
•• Inhoud 500 l : Afmetingen ( H x B x D ) 91 x 80 x 120 cm
•• Inhoud 1300 l : Afmetingen ( H x B x D ) 131 x 120 x 130 cm
TOEBEHOREN:
•• Aanbouw-drinkbak Mod. 130P-N (art.-nr. 100.0131)
•• Aanbouw-drinkbak Mod. 98 (art.-nr. 100.0098)
•• Aanbouw-drinkbak Mod. 180P ((art.-nr. 100.0180)
•• Dubbele aanbouw-drinkbak voor opslagtank FT80 art.-nr. 160.0280
•• Vlotter MAXIFLOW (art.-nr. 131.0700) voor automatisch vullen van de opslagtank
Art.-Nr.

Verpakkingseenheid

Product omschrijving

160.0305 Watertank 500 l

1 st.

160.0310 Watertank 1300 l

1 st.

Watertank 500 l met
drinkbak Mod. 98

Drinkbak Mod. 130P-N
gekoppeld aan Watertank 500 l
Watertank 500 l met
drinkbak Mod. 130P-N

Aansluit-set voor IBC container		

art.-nr. 103.2020

Aansluit-set voor een eenvoudige aansluiting van SUEVIA drinkbakken aan een IBC
container bestaand uit: adapterstuk 60 x 6 ¾" bi.dr., 70 cm flexibele inox slang ¾"
bi.dr./bu.dr. en een verloopring ¾" bu.dr. x ½" bi.dr.
De volgende SUEVIA drinkbakken adviseren wij voor het gebruik bij deze
aansluitset:
Rundvee en paarden
Model 10P (art.-nr. 100.0010)
Model 20 (art.-nr. 100.0020)
Model 8 (art.-nr. 100.0008)

Waterafgifte bij lage druk
ca. 2,6 l/min bij maximaal geopende norzel
ca. 2,6 l/min bij maximaal geopende norzel
ca. 5,4 l/min bij maximaal geopend ventiel

Kalveren, schapen en geiten
Model 130P-N (art.-nr. 100.0131)

Waterafgifte bij lage druk
ca. 1,7 l/min

Art.-Nr.

Product omschrijving

103.2020 Aansluit-set voor IBC container

Verpakkingseenheid
1 st./zakje
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WEIDEPOMPEN
Membraam weidepomp, gietijzer
Model 541

art.-nr. 100.0541

•• Lichtlopende weidepomp, waarvan de bediening door de dieren snel aangeleerd
wordt
•• De dieren winnen zelfstandig het water uit de beschikbare bron of oppervlaktewater
en worden zo voortdurend van vers water voorzien
•• Schaal en bedieningshendel uit hoogwaardig gietijzer
•• Met kwaliteitsmembraan voor aanzuigdieptes tot 7 m
•• Inox assen
•• Lagers van kunststof
•• Toereikend voor verzorging van 15 tot 20 dieren 130 ø14

400

1"

250

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

560
680

Membraam weidepomp, schaal van polyethyleen
Model 545 STANDAARD		
art.-nr. 100.0545
Model 546 JUNIOR		
art.-nr. 100.0546

100.0545 STANDAARD

•• Lichtlopende membraam weidepomp, waarvan de bedizening door de dieren snel
aangeleerd wordt
•• De dieren winnen zelfstandig het water uit de beschikbare bron of oppervlaktewater,
en worden zo voortdurend van vers water voorzien
•• Model 546 JUNIOR met een extra drinkmogelijkheid
450
aan de zijkant van de weidepomp voor jonge dieren,
die zelf nog niet in staat zijn om de pomp te bedienen.
1"
Hierdoor zijn ook de jonge dieren voorzien van vers
water, het water loopt bij het pompen van de grote
dieren automatisch in de drinkschaal aan de zijkant.
415
•• Bedieningshendel van hoogwaardig gietijzer,
gepoedercoat
680
•• Drinkschaal gemaakt stabiel
450
UV bestendig polyethyleen
•• Met kwaliteitsmembraam voor
1"
aanzuigdieptes tot 7 meter
150
ø14
•• Toereikend voor de verzorging
van 15 tot 20 dieren
180
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, kalveren, paarden

Art.-Nr.

drinkschaal voor
jonge dieren
100.0546 JUNIOR

TIP !

100.0546 JUNIOR

Door de inzet van een SUEVIA weidepomp bespaart u tijd
en geld, omdat het kostbare waterrijden vervalt!
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Product omschrijving

265

415

320

680

Verpakkingseenheid

100.0541 Membraam weidepomp Mod. 541

1 st./doos

100.0545 Membraam weidepomp Mod. 545 STANDAARD

1 st./doos

100.0546 Membraam weidepomp Mod. 546 JUNIOR

1 st./doos

101.0542 Zuigkorf met terugslagventiel

1 st.

101.0543 Aanzuigslang (30mm), per m

op maat

101.0557 Zuigslangset messing

1 st.

101.0558 Zuigslangset kunststof

1 st.

ø14

265

320

150

WEIDEPOMPEN
Membraam weidepomp anti vorst
Model 552 WINTERPROOF		
Model 553 WINTERPROOF-JUNIOR

GEBRUIK
R
E
D
N
O
IJ Z
T
VORSTVR
TRICITEI
C
E
L
E
N
VA

art.-nr. 100.0552
art.-nr. 100.0553

•• Membraam weidepomp met dubbelwandige en zeer goed geisoleerde montage sokkel
die zorgt voor een vorstvrije wateraanvoer in de weide
•• Model 546 WINTERPROOF-JUNIOR met extra drinkmogelijkheid voor jonge dieren
•• Voor het verwarmen van de drinkbak, is een paraffine-brander verkrijgbaar 		
(art. nr.101.0550) deze kan binnenin de sokkel geplaatst worden
•• Grote service opening die gereedschapsloos kan worden geopend, die zorgt voor een
makkelijke toegang tot de paraffine-brander
•• Platform op de geisoleerde sokkel van
hoogwaardig rvs
•• 6 montage gaten voor goede bevestiging 1050
aan de grond
TOEBEHOREN:
•• Paraffine-brander (art.-nr. 101.0550),
inhoud 2,25 l, brand ca. 5 - 8 dagen

100.0552 WINTERPROOF

150
600

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, kalveren, paarden

ø14

500
780

Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0552 Membraam weidepomp Mod. 552 WINTERPROOF

1 st.

100.0553 Membraam weidepomp Mod. 553 WINTERPROOF-JUNIOR

1 st.

101.0542 Zuigkorf met terugslagventiel

1 st.

101.0543 Aanzuigslang (30mm), per m

op maat

101.0557 Zuigslangset messing

1 st.

101.0558 Zuigslangset kunststof

1 st.

101.0550 Paraffine-brander

1050

1 st./doos

SLANGEN EN ACCESOIRES VOOR ALLE WEIDEPOMPEN:
•• Zuigkorf met terugslagventiel (art.-nr. 101.0542)
•• Aanzuigslang (art.-nr. 101.0543)
•• Zuigslangset messing (art.-nr. 101.0557), 8 mtr. blauwe kwaliteits slang met
zuigkorf en koppeling in messing
•• Zuigslangset kunststof (art.-nr. 101.0558), 7 mtr. zwarte slang met zuigkorf en
koppeling in kunststof

150

Paraffine-brander
(art.-nr. 101.0550):
inhoud 2,25 l,
brand tot 5 - 8 dagen

600

ø14

100.0553
WINTERPROOF-JUNIOR

500
780

101.0542

101.0543
101.0557
Art.-Nr.

101.0558
Product omschrijving

Verpakkingseenheid

101.0542 Zuigkorf met terugslagventiel

1 st.

101.0543 Aanzuigslang (30 mm), per m

op maat

101.0557 Zuigslangset messing

1 st.

101.0558 Zuigslangset kunststof

1 st.

Solar systemen !
Wij kunnen u verschillende systemen
aanbieden. Wij informeren u graag !
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VLOTTERS
Membraam-Vlotter
Model 671

art.-nr. 131.0671

•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Waterafgifte tot 25 l/min
•• Aansluiting ½" bu.dr.
•• Tot maximaal 5 bar waterdruk
•• Passend voor alle SUEVIA weidedrinkbakken,
Model WT200 – WT1500

1-5 bar

240

40
200

NIEUW!

25

IA

SUEV

70

Vlotter

NIEUW!

½"

140

voor hoge druk (1-4 bar): Model 674
voor lage druk (max. 1 bar): Model 675

art.-nr. 131.0674
art.-nr. 131.0675

230
•• Passend voor SUEVIA weidedrinkbakken Model				
SUEVIA
WT200 – WT1500 en WT80
•• Aansluiting ¾" bu.dr.
•• 131.0674: Hoge druk uitvoering van 1 tot maximaal 4 bar
•• 131.0675: Lage druk uitvoering tot max. 1 bar
•• Voorzien van inox norzel!

Mod. 674: 1-4 bar
Mod. 675: 0-1 bar

art.-nr. 131.0700

•• Hoogwaardige-vlotter,
Waterafgifte tot 40 l/min
•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Aansluiting ¾" bu.dr.
•• Tot maximaal 5 bar waterdruk
•• Voorzien van inox norzel!

290
25
SUEVIA

90
¾"

max.
230

85

Lage druk-Vlotter MAXIFLOW
Model 738

art.-nr. 131.0738
290

•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Aansluiting ¾" bu.dr.
•• Geschikt voor een waterdruk tot max. 1 bar
(Gele vlotterbal)
•• Voorzien van inox norzel!

0-1 bar

210

70

Vlotter MAXIFLOW
Model 700		

1-5 bar

¾"

25
SUEVIA

90
¾"
SUE

VIA

max.
230

85

Vlotter MASTERFLOW

voor hoge druk (1-5 bar): Model 723		
voor lage druk (max. 1 bar): Model 739		
•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Aansluiting ¾" bu.dr.
•• Hoogwaardige-vlotter Model 723,
tot maximaal 5 bar waterdruk, Waterafgifte tot 40 l/min
•• Lage druk-vlotter Model 739 tot max. 1 bar
•• Voorzien van inox norzel!

Mod. 723: 1-5 bar
Mod. 739: 0-1 bar

¾"
SUEVIA

160
max. 190
min. 155

236

Art.-Nr.

NIEUW!

64

art.-nr. 131.0723
art.-nr. 131.0739

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

131.0671 Membraam-vlotter Mod. 671

1 st.

131.0674 Vlotter Mod. 674

1 st.

131.0675 Lage druk-vlotter Mod. 675

1 st.

131.0700 Vlotter MAXIFLOW Mod. 700

1 st.

131.0738 Lage druk-vlotter MAXIFLOW Mod. 738

1 st.

131.0723 Vlotter MASTERFLOW Mod. 723

1 st.

131.0739 Lage druk-vlotter MASTERFLOW Mod. 739

1 st.

VLOTTERS
Vlotter met beschermkap
Model 509

art.-nr. 131.0509
90

•• Voor inbouw in drinkbakken
½"
•• Beschermkap van kunststof
•• Waterafgifte tot 8 l/min
84
•• Aansluiting ½" bu.dr.
•• Op verzoek is een bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0506)			
leverbaar voor het vastzetten van de vlotter aan de bakrand
•• Niet voor lage druk geschikt

131.0506

110

1-5 bar
131.0509

235

TOEBEHOREN:
•• Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0506)

Vlotter met beschermkap
Model 513

art.-nr. 131.0513
65

190

•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Inox beschermkap
•• Aansluiting ½" bu.dr, rechts of links mogelijk
180
•• Inclusief 2 verzinkte bevestigingsbeugels voor het				
110
vastzetten van de vlotter aan de bakrand
•• Waterafgifte tot 25 l/min

Vlotter met beschermkap MAXIFLOW
voor hoge druk (1-5 bar): Model 874
voor lage druk (max. 1 bar): Model 475		

100

131.0513

½"
80

250

art.-nr. 131.0874
art.-nr. 131.0475
65

190

•• Voor inbouw in drinkbakken
•• Inox beschermkap
•• Aansluiting ¾" bu.dr, rechts of links mogelijk
220
•• Inclusief 2 verzinkte bevestigingsbeugels voor het 				
150
vastzetten van de vlotter aan de bakrand
•• Waterafgifte 40 l/min bij Mod. 874
•• Lage druk-vlotter Model 475 tot max. 1 bar
110

Niveau-vlotter
Model 717

1-5 bar

¾"

1-5 bar
131.0874

120

300

art.-nr. 131.0717

0-1 bar
131.0475

•• Voor het vullen van watertanks, gegarandeerd een minimale waterhoogte in de tank.
•• De SUEVIA vlotter model 717 is geschikt voor drinksystemen die worden gevoed
vanuit een buffertank. In deze tank wordt het water vanuit bijvoorbeeld de melkkoeler
opgevangen, zodat dit water door de dieren kan worden opgedronken of worden
gebruikt om schoon te spuiten.
•• Als het water van de voorkoeler opgedronken is, zorgt de SUEVIA vlotter ervoor dat
er vers water wordt toegevoegd en er altijd een minimaal niveau water in de tank
aanwezig is.
•• De minimale waterinhoud in de tank wordt geregeld door de drijver, deze is door
middel van een koord verbonden met de boven in de tank geplaatste ventiel. Zolang er
voldoende water in de tank is drijft het gewicht op het wateroppervlak en is het ventiel
afgedicht. Als het waterpeil onder de drijver komt, trekt de drijver het ventiel open en
wordt de tank bijgevuld.
•• Inclusief 3 meter koord.
•• Aansluiting ¾“ bu.dr.
•• Geschikt voor een waterdruk van 1 tot max. 4 bar.
•• Voorzien van inox norzel!
Art.-Nr.

Product omschrijving

131.0509 Vlotter met beschermkap, Mod. 509
131.0506 Bevestigingsbeugel

Verpakkingseenheid
1 st.
1 st.

131.0513 Vlotter met beschermkap, Mod. 513

1 st./doos

131.0874 Vlotter met beschermkap MAXIFLOW, Mod. 874

1 st./doos

131.0475 Vlotter met beschermkap, Mod. 475,
voor lage druk

1 st./doos

131.0717 Niveau-vlotter Mod. 717

1 st./zakje

1-4 bar
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TOEBEHOREN RUNDVEE-DRINKBAKKEN

N
INOX AA

Inox aansluit buizen		

IZEN
SLUITBU

½"

bu.dr/bu.dr

•• Inox aansluitbuis
•• Aansluiting ½" bu.dr, ½" bu.dr.
Verpakkings
eenheid

Art.-Nr. Product omschrijving

NIEUW!

103.1938 Inox aansluitbuis ½", 10 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1939 Inox aansluitbuis ½", 15 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

102.1255 Inox aansluitbuis ½", 19 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1934 Inox aansluitbuis ½", 25 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1935 Inox aansluitbuis ½", 35 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1941 Inox aansluitbuis ½", 50 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1942 Inox aansluitbuis ½", 75 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1943 Inox aansluitbuis ½", 100 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1948 Inox aansluitbuis ½", 125 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

103.1949 Inox aansluitbuis ½", 150 cm, bu.dr, bu.dr

1 st.

Inox aansluit buizen		

½"

bi.dr/bu.dr

•• Inox aansluitbuis
•• Aansluiting ½" bi.dr, ½" bu.dr.
Verpakkings
eenheid

Art.-Nr. Product omschrijving
103.1931 Inox aansluitbuis ½", 50 cm, bi.dr, bu.dr.

1 st.

103.1932 Inox aansluitbuis ½", 75 cm, bi.dr, bu.dr.

1 st.

103.1933 Inox aansluitbuis ½", 100 cm, bi.dr, bu.dr.

1 st.

Inox aansluit buizen		

¾"

bu.dr/bu.dr

•• Inox aansluitbuis
•• Aansluiting ¾" bu.dr, ¾" bu.dr.
Art.-Nr. Product omschrijving

NIEUW!

Verpakkings
eenheid

103.1993 Inox aansluitbuis ¾", 10 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1994 Inox aansluitbuis ¾", 15 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

102.1127 Inox aansluitbuis ¾", 19 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1995 Inox aansluitbuis ¾", 50 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1996 Inox aansluitbuis ¾", 75 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1997 Inox aansluitbuis ¾", 100 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1998 Inox aansluitbuis ¾", 125 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

103.1999 Inox aansluitbuis ¾", 150 cm, bu.dr, bu.dr.

1 st.

Slangtule ½" inox
•• Uitvoering met binnen of buitendraad
Art.-Nr. Product omschrijving

Verpakkings
eenheid

103.1971 Slangtule inox ½", bu.dr.

1 st.

103.1972 Slangtule inox ½", bi.dr.

1 st.

Flexibele aansluitslang voor drinkbakken
½", ¾" of 1"
•• Flexibele aansluitslang voor het gemakkelijk aansluiten van drinkbakken
•• Met inox draad omvlochten
•• Uitvoering ½", ¾" of 1", in verschillende lengtes leverbaar
•• Moer met wartel = bi.dr, aan de andere zijde draad = bu.dr.
•• Inclusief vlakafdichting
Art.-Nr.

66

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

101.1276 Flexibele slang 300 mm bi.dr. / bu.dr. ½"

1 st.

101.1277 Flexibele slang 500 mm bi.dr. / bu.dr. ½"

1 st.

101.1278 Flexibele slang 300 mm bi.dr. / bu.dr. ¾"

1 st.

101.1279 Flexibele slang 500 mm bi.dr. / bu.dr. ¾"

1 st.

132.1182 Flexibele slang 700 mm bi.dr. / bu.dr. ¾"

1 st.

101.1280 Flexibele slang 1000 mm bi.dr. / bi.dr. 1"

1 st.

TOEBEHOREN RUNDVEE-DRINKBAKKEN
U-aansluitbuis voor drinkbakken

art.-nr. 103.2005

•• Compleet inox
•• 3 aansluitingen ¾" bu.dr. (onder-aansluiting)
•• Door gebruik van deze U-buis kan eenvoudig een ¾" ringleiding tot het ventiel
rondgepompt worden.
•• Geschikt voor aansluiten van SUEVIA drinkbakken met ¾" ventiel:
Mod. 25R-VA¾" (art.-nr. 100.0259), Mod. 12P-VA¾" (art.-nr. 100.0129 en
100.0128), Mod. 375-VA¾" (art.-nr. 100.3759), Mod. 1200-VA¾" (art.-nr.
100.1209), Mod. 18P-VA¾" (art.-nr. 100.0189), Mod. 16P-VA¾" (art.-nr.
100.0169), Mod. 19R-MS¾" (art.-nr. 100.0198)
•• H x B: ca. 123,5 x 17,5 cm.
Art.-Nr.

°C

Verpakkingseenheid

Product omschrijving

103.2005 U-aansluitbuis ¾" voor drinkbakken

1 st.

U-aansluitbuis voor drinkbakken

art.-nr. 103.2006

•• Compleet inox
•• 2 aansluitingen ¾" bu.dr. + 1 aansluiting ¾" bi.dr. (zij-aansluiting)
•• Geschikt voor aansluiten van SUEVIA inox drinkbakken: Mod. 500 (art.-nr. 130.0500),
Mod. 520 (art.-nr. 130.0520), Mod. 600 (art.-nr. 130.0600), Mod. 620 (art.-nr.
130.0620)
•• Door gebruik van deze U-buis kan eenvoudig een ¾" ringleiding tot het ventiel
rondgepompt worden
•• H x B: ca. 120 x 15,5 cm
Art.-Nr.

Verpakkingseenheid

Product omschrijving

103.2006 U-aansluitbuis ¾" voor drinkbakken,
voor Mod. 500, 520, 600, 620

1 st.

°C

Beschermplaat verzinkt

art.-nr. 103.1957
70

•• Beschermplaat voor aansluitbuizen
•• Verzinkt
•• L x B x H: ca. 100 x 11 x 8 cm

80
80
110

Beschermplaat inox

art.-nr. 103.1958

•• Beschermplaat voor aansluitbuizen
•• Compleet inox
•• L x B x H: ca. 100 x 21,5 x 6 cm
Art.-Nr.
NIEUW!

60

103.2006

95
165
215

NIEUW!

Verpakkingseenheid

Product omschrijving

103.1957 Beschermplaat verzinkt, 100 x 11 x 8 cm

1 st.

103.1958 Beschermplaat inox, 100 x 21,5 x 6 cm

1 st.

Waterﬁlter 80 µm
Model 487
•• Aansluiting ¾" bi.dr.
•• Met uitwasbaar filterpatroon
•• 80 Mikro, 6 m³/h

103.2005

art.-nr. 101.0487
122

1m

¾"

¾"

300

Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0487 Waterfilter Mod. 487, 80um

Beschermplaat 103.1958
met Mod. 25R-MS½"

Verpakkingseenheid
1 st./doos

103.1957

103.1958
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85

280

Beschermbeugel voor drinkbakken

12

139

50

92

•• Voor bescherming van de drinkbakken tegen slaan en stoten van de dieren. Verzinkt.

76

245

270

Art.-Nr.

101.0466
83

250

12

115
66

320

280

101.0467

115

66

50
76

Model 115, 25R, 12P en 1200
Wand- en buisbevestiging (1½" – 2")

101.0468

Model 19R
Wand- en buisbevestiging (1½" – 2")

101.0469

Model 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 en 1200
alleen voor wandbevestiging, niet geschikt voor drinkbakken met een
ringleiding aansluitset

101.0470

Model 130P, 340
Wand- en buisbevestiging (1½" – 2")

102.0249
inox

Ventielbescherming voor zowel messing als inox ventielen.
voor
Model 25R, 12P, 18P, 46, 375, 1200, 1200P

290

360

101.0468
240

200

101.0467

12

83

250

Model 10P en 20
Wand- en buisbevestiging (1½" – 2")

50
76

170

Geschikt voor

101.0466

De SUEVIA beschermklok, wordt pendelend boven de drinkbak
gemonteerd. Geschikt voor alle SUEVIA drinkbakken. Boven de drinkbak
is een dwarsbuis nodig (1½" – 2")
101.1490 Hoeksteun: geschikt voor Mod. 12P, 25R, 370, 375

101.0454

ø11

310

200

101.0469
30

136
76

13
54

NIEUW!

212

185
150

Art.-Nr.

ø55

110
278

315

101.0470

NIEUW!

102.0249
NIEUW!
1½"-2"

101.0454

300

NIEUW!

Verpakkingseenheid

101.0466 Beschermbeugel Mod. 466

1 st.

101.0467 Beschermbeugel Mod. 467

1 st.

101.0468 Beschermbeugel Mod. 468

1 st.

101.0469 Beschermbeugel Mod. 469

2 st./doos

101.0470 Beschermbeugel Mod. 470

1 st.

102.0249 Ventielbescherming

1 st.

101.0454 Beschermklok Mod. 454

1 st.

101.1490 Hoeksteun

1 st.

Adapterplaat voor buizen 2½" – 3½"
•• Adapterplaat, verzinkt, voor buisbevestiging van SUEVIA drinkbakken 		
aan 2½" – 3½" buizen
•• 2 bevestigingsbeugels benodigd

60
300

Product omschrijving

310

TOEBEHOREN:
•• Bevestigingsbeugel voor 2½" buizen / 77 mm (art.-nr. 101.1241), verzinkt,
met moeren en plaatjes
•• Bevestigingsbeugel voor 3½" buizen / 102 mm (art.-nr. 101.1241), verzinkt,
met moeren en plaatjes

101.1490

Art.-Nr.

Product omschrijving

101.1240 Adapterplaat voor buizen 2½" – 3½"

77 mm / 2½": 101.1241
102 mm / 3½": 101.1242

Verpakkingseenheid
1 st.

101.1241 Beugel verz. 2½" / 77 mm, met moeren en plaatjes

1 st./zakje

101.1242 Beugel verz. 3½" / 102 mm, met moeren en plaatjes

1 st./zakje

Beugel voor montage van drinkbakken
•• Voor bevestiging van alle gangbare SUEVIA drinkbakken aan palen en buizen
(bijv. voor Model: 12P, 16P, 18P, 19R, 25R, 375, 1200).
•• Inclusief 4 bouten met moeren voor bevestiging van de drinkbakken.
•• Afstand tussen de gaten 76 mm.
Art.-Nr.

101.1480

101.1481

101.1482

68
101.1483

101.1484

101.1485

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

101.1480 Drinkbakhouder 8-hoek-Paal 76 mm

1 st./zakje

101.1481 Drinkbakhouder 8-hoek-Paal 102 mm

1 st./zakje

101.1482 Drinkbakhouder 8-hoek-Paal 140 mm

1 st./zakje

101.1483 Drinkbakhouder T-Model

1 st./zakje

101.1484 Drinkbakhouder buis Ø 76 mm (2½")

1 st./zakje

101.1485 Drinkbakhouder buis Ø 102 mm (3½")

1 st./zakje

TOEBEHOREN RUNDVEE-DRINKBAKKEN
Laarzen Ontsmettinsbak SD80

art.-nr. 160.1086

•• Voor vermijding van het inlopen van ziektekiemen in de stallen, kan er voor elke
ingang een laarzen ontsmettingsbak geplaatst worden.
•• Uit hoogwaardig polyethyleen kunststof vervaardigd
•• Ruwe profielbodem
•• Voor alle commerciele desinfectiemiddelen geschikt
•• Inhoud 19 l, Afmetingen (L x B x H) ca. 80 x 60 x 11 cm
Art.-Nr.

Product omschrijving

160.1086 Laarzen Ontsmettingsbak SD80

Verpakkingseenheid
1 st.

Klauwenbad KB200, 2,0 m
Klauwenbad KB280, 2,8 m

2,8 m

art.-nr. 160.0160
art.-nr. 160.0161

•• Uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
•• Dankzij het doordachte honinggraatprofiel worden de klauwen bij het doorwaden
gespreidt en de vloeistof kan goed tussen de klauwen doordringen, tegelijkertijd lopen
de dieren er veilig over
900
•• Afmeting ca. 200 x 90 x 15 cm (KB200) of 280 x 90 x 15 cm (KB280)
200 l
•• Inhoud 200 l (KB200) of 280 l (KB280)
280 l
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, melkkoeien, schapen

Art.-Nr.

Product omschrijving

150

2000
2800

Verpakkingseenheid

160.0160 Klauwenbad voor Rundvee KB200

1 st.

160.0161 Klauwenbad voor Rundvee KB280

1 st.

Hoek Voerbak Model 210
Voerbak Model 211

art.-nr. 160.0210
art.-nr. 160.0211

•• Voerbak uit hoogwaardig UV-bestand polyethyleen
•• Afgeronde hoeken voor de bescherming van de dieren
•• Naar binnen gebogen randen verhinderen voerverspilling
•• Met afvoerstop voor reiniging
•• Model 210 hoek voerbak (art.-nr. 160.0210)
inhoud 22 l
•• Model 211 voerbak (art.-nr. 160.0211)
inhoud 26 l
GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden

200

200

ø11

250

200

440

70

180

440

met
afvoerstop

180

ø11

200

250

500

Art.-Nr.

90°

Product omschrijving

380

Verpakkingseenheid

160.0210 Hoek voerbak Mod. 210

1 st.

160.0211 Voerbak Mod. 211

1 st.

met
afvoerstop

Liksteenhouder inox

art.-nr. 101.0965

•• Compleet inox
•• Voor likstennen tot 24 cm lengte en 25 kg
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0965 Liksteenhouder inox

Verpakkingseenheid
1 st.
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KALVER-IGLOS
Kalver-Iglo MINI
•• Kalver-Iglo voor kalveren tot de 6e levensweek

130.1401
131.1434

90 x 63 cm

115 cm

146 cm

287 cm

116 cm

m

120 c

MINI met verzinkt hekwerk

Kalver-Iglo MIDI
130.1501

•• Kalver-Iglo voor kalveren tot de 8e levensweek

131.1434

124 cm

98 x 63 cm

183 cm

323 cm

109 cm

m

120 c

MIDI met verzinkt hekwerk

Kalver-Iglo MAXI
•• Kalver-Iglo voor kalveren tot de 8e levensweek

130.1601

131.1633

142 cm

102 x 65 cm

220 cm

142 cm

360 cm

MAXI met verzinkt hekwerk

70

Altijd frisse lucht voor
het kalf:
Met instelbare
beluchtingsschijf in de
achterwand

Extra frisse lucht
toevoer:
Met instelbare dak
beluchting

Uit hoogwaardig polyethyleen
rotatiegietwerk geproduceerd.
Hierdoor zijn de iglos slagvast,
weers- en UV bestendig.

Voor eenvoudige reiniging worden
de iglos eenvoudig omhoog geklapt.
De iglos kunnen hierdoor met een
hogedruk reiniger en reinigingsmiddel
snel en gemakkelijk gereinigt worden.

150

cm

De iglo MINI en MAXI
zijn van 2 ophangogen
voorzien, hierdoor is het
eenvoudig de iglo te
verplaatsen

KALVER-IGLOS
Kalver-Iglos MINI en MAXI
Om kalveren een gezonde levensstart te bieden en de weerstand te versterken, is het
beste om ze een zo schone en natuurgetrouwe omgeving te bieden. In de voor het dier
optimale „twee-klimaat-stand“ beginnen de kalveren eerder met het eten van krachtvoer
en nemen ze de voedingsstoffen beter op
De individuele iglo’s MINI, MIDI en MAXI van SUEVIA maken een optimale scheiding van
de dieren mogelijk en verhinderen zo onderlinge besmettingen. De beproefde stabiele
uitvoering van de iglo’s en de functionele omranding bieden de dieren een gezonde
leefomgeving en de verzorgers een praktisch gebruik!

Hekwerk voor Kalver-Iglos
•• Verzinkt hekwerk, eenvoudige bediening, Lengte ca. 145 cm.
•• Bestaand uit 2 zijhekwerken en fronthekwerk met 2 openingen.
•• MINI en MIDI: Bevestigingsmogelijkheid voor 2 emmers en 1 speenemmer.
•• MAXI: Bevestigingsmogelijkheid voor 2 emmers en 2 speenemmers.
•• Alle hekwerken zijn met wielen uitgevoerd.
•• Inclusief alle schroeven en verbindingsdelen.

Voor verzending stapelbaar!
•• Iglo MINI: max. 10 st./pallet
•• Iglo MIDI: max. 8 st./pallet
•• Iglo MAXI: max. 8 st./pallet

K MET
HEKWER
GEN
2 OPENIN
Toebehoren
zie pag. 73
131.1016

Eenvoudige bediening, de beugel om
het hekwerk te openen is stevig aan het
hekwerk bevestigd

300.0049
300.0288
131.1418
Kalver-iglo MIDI
met toebehoren

Het hekwerk is opklapbaar, hierdoor
gemakkelijk transport en is eenvoudig
instrooien van de iglo mogelijk.

Art.-Nr.

Om de uitloop van een bezette kalver-iglo af te
mesten, kan het uitneembaar voorhek direct voor
de iglo geplaatst worden om zo het kalf in de iglo
te houden. Hierna kan het zijhekwerk opgeklapt
worden, zodat er gemakkelijk uitgemest kan worden.

Product omschrijving

VPE

130.1401 Kalver-Iglo MINI

1 st.

130.1501 Kalver-Iglo MIDI

1 st.

130.1601 Kalver-Iglo MAXI

1 st.

131.1434 Hekwerk voor Kalver-Iglo MINI en MIDI, verzinkt,
inclusief fronthekwerk voor 2 emmers en wielen

1 st.

131.1633 Hekwerk voor Kalver-Iglo MAXI, verzinkt,
inclusief fronthekwerk voor 2 emmers en wielen

1 st.

131.1416 Hekwerk-deur, voor 2 emmers, verzinkt, voor MINI/MIDI/MAXI

1 st.

300.0038
300.0013

Functioneel hekwerk, met grote wielen,
hierdoor gemakkelijk te verplaatsen!
TOEBEHOREN:
Hekwerk-Deur, voor als het kalf
zonder uitloop gehouden wordt in de iglo
voor MINI, MIDI, MAXI

131.1416
Hekwerk-deur
voor 2 emmers,
verzinkt
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KALVER-IGLOS
COMFORT Hekwerk voor Iglo MINI

art.-nr. 131.1436

•• Maakt het mogelijk het kalf met de iglo te verzetten:

130.1401

124 c

m

131.1436

Hekwerk af

sluitbaar!

284 cm

MINI met COMFORT hekwerk
1. Het complete hekwerk wordt langs de iglo
naar achter verschoven, om het kalf in de
iglo op te sluiten. Hierdoor kan de plaats
ervoor eenvoudig uitgemest worden.

3. Voor het reinigen of uitmesten
van de lege iglo, wordt de iglo
omhooggeklapt. De grote
wielen zorgen voor een
comfortabele rit naar
de wasplaats!

2. Om in een gebruikte iglo het stro te
vernieuwen, wordt de iglo eenvoudig van
achter opgetild en met het meelopende kalf
naar voren geschoven. De stromat kan zo
eenvoudig vernieuwd worden.
130.1501

COMFORT Hekwerk voor Iglo MIDI

art.-nr. 131.1536

131.1536

cm

Hekwerk af

sluitbaar!

124

321 cm

MIDI met COMFORT hekwerk
Art.-Nr.

TOEBEHOREN:
Hooi- en Krachtvoerhouder
geschikt voor COMFORT Hekwerk
(art.-nr. 131.1419)
•• Het hekwerk wordt naar achter
geschoven, hierdoor kan het kalf door
het naar links of rechts opende fronthek
behandeld worden.
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Product omschrijving

Verpakkingseenheid

130.1401 Kalver-Iglo MINI

1 st.

131.1436 COMFORT Hekwerk, verzinkt, voor Iglo MINI

1 st.

130.1501 Kalver-Iglo MIDI

1 st.

131.1536 COMFORT Hekwerk, verzinkt, voor Iglo MIDI

1 st.

131.1419 Hooi- en Krachtvoerhouder, voor COMFORT Hekwerk

1 st.

•• Om in een bezette iglo het stro te vernieuwen,
wordt de iglo eenvoudig van achter opgetild en met
het meelopende kalf naar voren geschoven.

•• Goede grip bij het optillen door
de bij het COMFORT hekwerk
meegeleverde handvaten.

KALVER-IGLOS

R-IGLOS
E
V
L
A
K
“
SUEVIA
erkamer

Toebehoren voor Kalver-Iglos

de „Kind
De gezon
!
kalveren
voor uw

Het omvangrijke pakket biedt een ideale samenstelling voor de verzorging van de
dieren en kan door elke gebruiker individueel naar wens samengesteld worden. Zo kan
bijvoorbeeld ruwvoeder, dat vanaf de achtste levensdag ter beschikking moet zijn, met
hooiruifen en water met drinkemmers in de iglo of aan het hekwerk aangeboden worden.

Art.-Nr.

300.0013

300.0049

131.1015

300.0038

Ovale kalverspeenemmer,
afgevlakt, 8 l

Ovale deksel voor
kalver speenemmer,
afgevlakt 8 l

Houder voor de
ovale speenemmer,
verzinkt

Emmer van
kunststof, 12 l

300.0288
Voerschaal
van kunststof,
5l

131.1016

300.0632

Houder, verzinkt
voor 12 l Emmer
of voerschaal 5 l

Kalverdek
Standaard, grijs,
ruglengte 67 cm

NIEUW!
K a lv e rd e k 6
a7
zi e p a g in

m

31 c

55 cm

30 c

m

Art.-Nr.

131.1418

131.1002

131.1403

300.0044

131.1404

Hooi- en krachtvoerhouder, voor
standaard-hekwerk. Kunststof met
eenvoudig opklapbare deksel. Het
bovenste deel dient als hooiruif (inox
spijlen). In de onderste voederschaal kan
voor de dieren als gewenning krachtvoer
aangeboden worden. Speciale uitvoering
voor COMFORT-hekwerk zie pag. 72)

Afdekluik compleet
met as en sluiting (de
uitsparing dient zelf op
de gewenste plaats te
worden uitgesneden)
vergemakkelijkt het
verzorgen van de kalveren
- voor MINI en MAXI

Hooiruif voor
verstrekking van
hooi in de iglo,
verzinkt (gebruik
van afdekluik
geadviseerd) - voor
MINI en MAXI

Emmer
van kunststof, 5 l

Dubbele emmerhouder voor 5 l emmer,
voor gebruik in de iglo,
verzinkt, zonder emmer
(gebruik van afdekluik
geadviseerd) - voor MINI
en MAXI
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KOEBORSTELS
SUEVIA Koeborstel
Schoon, gezond en zeker!
Koeien hebben de eigenschap zich te schuren, hierdoor reinigen ze zichzelf en ontdoen
zich van vuil. Het borstelen stimuleerd de bloedsomloop van de koeien. De inzet van een
SUEVIA koeborstel leverd een grote bijdrage voor het vergroten van het koecomfort
en is daarbij een fundamentele voorwaarde voor een hogere melkgift. De dieren worden
rustiger, hierdoor wordt hun welzijn verbeterd. Het tijdrovend borstelen van de dieren met
de hand wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Koeborstel PROFICOW-ONE
230 V, 50 Hz

art.-nr. 130.5000

•• Unieke borstelvorm
•• Borstel van hoogwaardig speciaal kunststof
•• Aandrijving via onderhoudsvrij, duurzaam loopwerk met geharde tandwielen
•• Door de schuine ophanging voor alle koeien geschikt, hierdoor is geen hoogteverstelling noodzakelijk
•• Borstel schakelt in als de dieren er zijdelings tegen aan drukken
•• Draairichting van de borstel wisselt bij elke inschakeling, daardoor slijt de borstel
gelijkmatig af. Looptijd ingesteld: ca. 2 min.
•• Weerstand instelbaar. Bij verhoogte weerstand, bijvoorbeeld door een opgedraaide
staart, stopt de borstel automatisch en wisselt dan van draairichting
•• Geschikt voor gebruik in de stal
•• Eenvoudige montage aan de wand, spant of paal
Technische specificaties:
Art.-nr.
Electromotor
Motorvermogen
Borstelsnelheid
Afmeting (H x B x D)
Gewicht

420
350

130.5000
230 V, 50 Hz
370 W
34 U/min
1200 x 650 x 850 mm
ca. 90 kg

170

470

Art.-Nr.

Product omschrijving

130.5000 Koeborstel PROFICOW-ONE, 230 V, 50 Hz
170

1200

470

170

18
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Verpakkings
eenheid
2 st./pallet

KOEBORSTELS
Koeborstel KRAZZMAXX
230 V, 50 Hz

art.-nr. 130.5002

•• Voorzien van een getailleerde horizontale en verticale borstel
•• Borstel van hoogwaardig speciaal kunststof
•• Aandrijving via onderhoudsvrij, duurzaam loopwerk met geharde tandwielen
•• Spatwater- en stofdichte motor
•• Borstel wordt compleet aansluit klaar geleverd
•• Door de pendelende ophanging voor zowel grote als kleine dieren geschikt
•• Het geheel kan ca. 25 cm omhoog gedrukt worden
•• De borstel wordt ingeschakeld als de dieren deze omhoog duwen.
•• Omhoog geduwd loopt de borstel continue. Als de borstel terug is op de beginpositie
loopt deze nog ca. 20 sec. na.
•• Weerstand instelbaar. Bij verhoogde weerstand, bijvoorbeeld door een opgedraaide
staart, stopt de KRAZZMAXX automatisch en wisselt dan van draairichting
•• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
•• Eenvoudige montage aan de wand, spant of paal

Art.-Nr.

130.5002
230 V, 50 Hz
370 W
60 O/min
1150 x 400 x 1085 mm
ca. 130 kg

Product omschrijving

130.5002 Koeborstel KRAZZMAXX, 230 V, 50 Hz

905 mm

Technische specificaties:
Art.-nr.
Electromotor
Motorvermogen
Borstelsnelheid
Afmeting (H x B x D)
Gewicht

Verpakkings
eenheid
2 st./pallet
340 mm
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BORSTELS EN TOEBEHOREN
Borstel TWISTER		
•• Vrijhangende, pendelende borstel, zonder electrische aandrijving
•• Biedt de dieren de ideale mogelijkheid om te schuren en borstelen
•• Ideaal afleidingsmateriaal voor de dieren.
•• Door pendelende ophanging ook geschikt voor verschillende grootte dieren, geen
hoogteverstelling nodig.
•• Druppelvormige borstel, 75 cm lang.
•• Stevige borstelharen van hoogwaardig kunststof.
•• Eenvoudige montage
•• Afhankelijk van de hoogte van de stal is de borstel op te hangen aan het plafond of
spant met behulp van de montagestang (lengte 75 cm, art.-nr. 131.4151). Bij hogere
bevestigingspunten kunnen meerdere montagestangen, of een ketting gebruikt
worden. Als alternatief kan de borstel ook aan een muur of spant bevestigd worden
door middel van een verzinkte muursteun (art.-nr. 131.4152) De muursteun en
montagestangen zijn apart bij te bestellen.
•• Geschikt voor binnen en buiten gebruik
GESCHIKT VOOR:
Rundvee, Kalveren, Geiten en Paarden
Art.-Nr.

Product omschrijving

131.4153 Koeborstel Twister
ø20

131.4151 Montagestang met aangelaste schakels,
Lengte 75 cm
430 500

131.4152 Muursteun, verzinkt

Verpakkings
eenheid
10 st./pallet
1 st.
10 st./pallet

250
300

NIEUW!

Kalverdek Standaard, grijs

•• Ondersteunt bij koud weer de stofwisseling van het kalf en zorgt juist in de eerste
levensdagen voor een bijdrage aan een sterker immuunsysteem.
•• Het gebruik van een kalverdek kan bijdragen aan een dagelijks verhoogde
gewichtstoename.
•• Voorzien van een duurzame waterafstotende laag van licht en vochtbestendig
polyester.
•• Isolatielaag voorzien van hoogwaardig polyfill, onderste laag van geweven ademde
stof.
•• Ideale pasvorm, flexibel instelbaar
•• Voorzien van stevige nylon riemen en klittenband
•• Machine wasbaar tot 30°C
•• Ruglengte 67 cm
•• Geschikt voor kalveren in eenlingboxen, gedurende de eerste levensweken

Art.-Nr.

Product omschrijving

300.0632 Kalverdek Standaard, grijs
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art.-nr. 300.0632

Verpakkings
eenheid
1 st./zakje

BREEKTANKS
SUEVIA Breektanks
•• Voor het rechtstreeks aansluiten van drinkbakken op het waterleidingnet.
•• Volgens EN 1717 en EN 13077 richtlijnen.
•• BELGAQUA gekeurd.
•• Voorzien van vlotter om waterbuffer te houden.
•• Inclusief pomp voor drukverhoging.
•• Een vlotteraansturing in de breektank, zorgt ervoor dat de voorraad water in de tank
constant blijft en opent bij een lagere waterstand automatisch de drinkwaterleiding.
•• Is het voorraadwater voldoende bijgevuld, schakelt de drinkwater toevoer automatisch
uit. De geïntegreerde drukpomp zorgt voor voldoende druk op het bedrijfswater. Zakt
de druk in het bedrijfswater, dan schakelt de pomp automatisch in en zorgt voor de
constante toevoer van water. Bij het bereiken van de maximale druk, schakelt de
pomp automatisch weer uit.
•• Het juiste type breektank is afhankelijk van de behoefte van uw bedrijf, hiervoor is
het belangrijk rekening te houden met piekmomenten. Neem voor meer informatie of
advies contact op met uw SUEVIA dealer.

NIEUW!

Breektank BASIC
10 l

Technische specificaties:
Breektank
BASIC
Geschikt voor

Breektank
SEMI

Breektank
PROFI

Aansluiten van drinkbakken op het drinkwaterleidingnet.

Inhoud

10 l

57 l

270 l

Aansluiting
Drinkwaterzijde

¾"

¾"

¾"

Aansluiting
zuigzijde

¾"

¾"

1"

Wandmontage

ja

nee

nee

Bodemmontage

nee

ja

ja

Stroombehoefte

230 V, 450 W

230 V, 550 W

230 V, 1550 W

Veiligheidsklasse

IP54

IP54

IP65

Aansturing

2 Punt-sturing
(aan/uit)

2 Punt-sturing
(aan/uit)

frequentiegestuurde motor
(~60% - 100%)

Inschakeldruk

1,5 bar
(niet instelbaar)

2,2 bar
(niet instelbaar)

instelbaar
(standaard: 3 bar)

Uitschakeldruk

4 bar
(niet instelbaar)

4,5 bar
(niet instelbaar)

instelbaar
(standaard: 5 bar)

Afgifte
(in m³/h)

0,3 m³/h (4 bar)
2,4 m³/h (1,8 bar)

1 m³/h (4 bar)
4,5 m³/h (1,5 bar)

1 m³/h (7 bar)
8 m³/h (2,2 bar)

(in l/min)

5 l/min (4 bar)
40 l/min (1,8 bar)

17 l/min (4 bar)
75 l/min (1,5 bar)

17 l/min (7 bar)
133 l/min (2,2 bar)

Afmetingen (ca.)

50 x 30 x 66 cm

50 x 30 x 115 cm

60 x 50 x 190 cm

15 kg

26 kg

58 kg

101.2305

101.2310

101.2315

Gewicht (leeg)
Art.-Nr.

Breektank SEMI
57 l

PROFI-TIP!

Bij drinkwater in gevarenklasse 5, waarin ook de drinkwatervoorziening voor vee valt, is in de drinkwatervoorziening een scheiding tussen het waterleidingnet en het bedrijfswater verplicht. Deze scheiding moet
plaatsvinden door een atmosferische onderbreking met vrije uitloop, type AA of AB, volgens het DIN EN 1717
werkblad.
Door het gebruik van een SUEVIA Breektank voldoet u aan de scheiding van het drinkwater en het bedrijfswater
volgens de AB onderbreking DIN EN 1717.

Breektank PROFI
270 l
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DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN

Drinkbakken voor schapen en geiten
Vervolgens willen wij u een kijkje laten nemen in het SUEVIA drinkbak programma voor schapen en geiten. In deze rubriek vindt u
drinkbakken, waarvan de schalen uit hoogwaardig gietijzer of uit kunststof bestaan. Voor buitenstallen bieden wij u een keuze uit
verwarmbare of vorstbeschermde drinkbakken. Ook voor de weide vindt u uiteenlopende systemen.
Onze gietijzeren drinkbakken worden voorzien van een hoogwaardige emaille, die jarenlang een optimale, hygiënische oppervlaktebescherming biedt. De door ons gebruikte kunststoffen worden zorgvuldig uitgezocht voor het gebruik met dieren en voortdurend
gecontroleerd.
Voor het gebruik bij schapen en geiten willen wij u in het bijzonder wijzen op onze drinkbakken Model 370 en 375. Voor een gezonde
groei van uw jonge dieren is het noodzakelijk dat deze zo snel mogelijk zelfstandig voldoende water opnemen. Daarvoor is bij Model 370
en 375 achter het staafventiel een lokwater drempel ingebouwd. Jonge dieren die nog niet geleerd hebben een drinkbak te bedienen,
drinken eerst het restwater uit de drinkschaal. Vervolgens willen ze het water uit de lokwater drempel drinken. Daarbij bedienen ze
automatisch het lichtlopend staafventiel en leren de functie. Een vroegtijdige, toereikende wateropname wordt daardoor gewaarborgd.
Als alternatief kunnen vlotter drinkbakken zoals ons Model 125, Model 130P, Model 340 of Model 350 ingezet worden. Bij deze
drinkbakken is er altijd een vast waterpeil, zonder dat de dieren een mechaniek hoeven te bedienen. Ook in dit geval is er de keuze
tussen een kunststof drinkbak Model 130P en Model 130P-N (voor lage druk), de geëmailleerde, gietijzeren uitvoering Model 340,
Model 350 en Model 125 aluminium gepoedercoat.
Ook voor de inzet in buitenstallen bieden wij u oplossingen, die uw dieren zelfs bij extreme temperaturen onder nul betrouwbaar
van water voorzien. Daarvoor heeft u de keuze tussen verwarmbare drinkbakken Model 43A, Model 46, Model 130P-H en de
ISO-drinkbak Model 6620 (met ingebouwde verwarming), of de thermo-quell drinkbakken, die geen stroomaansluiting nodig
hebben.
Voor vorstbescherming van bovengrondse leidingen bieden wij een
grote keuze aan thermokabels en
warmwatercirculatieunits voor
ringleiding systemen aan.

Schapen
Geiten
Geiten

Dagelijkse melkafgifte
in liters
–
–
2

Wateropname in liters per
dier / dag
1,5 – 4
2–4
6–7

Montagehoogte drinkbak
in cm
30 – 40
30 – 40
30 – 40

Bij de in de tabellen genoemde montagehoogten gaat het om een richtlijn. Een individuele
aanpassing moet ter plekke per dier en per doeleinde bekeken worden.
De wateropname is zeer sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur, melkgift, etc.
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DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN
Drinkbak met lokwater-drempel
Model 370 met messing-ventiel ½"

art.-nr. 100.0370

•• Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
•• Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
•• Lichtlopend staafventiel
•• Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
•• Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
•• Aansluiting ½" bu.dr. van boven
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek,
90°
35
aan de muur of aan standpalen
½"
TOEBEHOREN:
•• 1 Bevestigingsbeugel (art.-nr. 131.0152)
voor de bevestiging aan standpalen 1" – 1½"
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

235

Product omschrijving

131.0152

ø12

60
90

65

120

TIP!

190

Drinkbakken met leerhulp
schapen, geiten, kalveren en honden
Voor een gezonde groei van uw jonge dieren is het
noodzakelijk dat de dieren zo snel mogelijk zelfstanding
voldoende water leren drinken. Daarvoor wordt bij Model
370 en 375 achter het staafventiel een lokwaterdrempel
ingebouwd. Jonge dieren, die nog niet geleerd hebben hoe
ze een drinkbak moeten bedienen, likken eerst het restwater
uit de drinkschaal. Vervolgens willen ze het water uit de
lokwaterdrempel drinken. Daarbij bedienen ze automatisch
het lichtlopend staafventiel en leren de werking ervan. Een
vroegtijdige, toereikende wateropname wordt daarmee
gewaarborgd

60

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden

Art.-Nr.

Lokwater-drempel

117
190

Verpakkingseenheid

100.0370 Drinkbak Mod. 370-MS½"

1 st./doos

131.0152 Bevestigingsbeugel M10 1" – 1½", verzinkt

1 st./zakje

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

1 st.

Drinkbak met lokwater-drempel
Model 375 met inox-ventiel ¾"

T VOOR
GESCHIK INGEN
RINGLEID

art.-nr. 100.3759

•• Schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd, gemakkelijk te reinigen
•• Altijd vers en zuiver water – geen vuil water zoals bij de vlotterdrinkbak
•• Lichtlopend ventiel ook bij hoge druk tot 6 bar
•• Ventiel bediening van alle kanten mogelijk
•• Lokwaterdrempel achter het staafventiel als leerhulp voor jonge dieren
•• Rustige watertoevoer door het staafventiel
•• Aansluiting ¾" bi.dr. van boven en onder geschikt voor ringleiding!
•• Waterafgifte traploos instelbaar van buitenaf d.m.v. een stelschroef
•• Ideale bevestigingsmogelijkheid in een 90° hoek,
90°
aan de muur of aan standpalen

Lokwater-drempel

¾"

TOEBEHOREN:
•• 2 Bevestigingsbeugel (2x art.-nr. 131.0169)
voor de bevestiging aan standpalen 1½" – 2"
•• Ringleiding aansluit set ¾", inox
(art.-nr. 103.1983), voor eenvoudige aansluiting
op een ringleiding
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox,
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

76

210

Ø12

135

¾"

105
76

240

200

131.0169
°C

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, schapen, geiten, honden

131.0169

103.1983
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.3759 Drinkbak Mod. 375-VA¾"

1 st./doos

131.0169 Bevestigingsbeugel M12 1½" – 2", verzinkt

1 st./zakje

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox
103.1983 Ringleiding aansluit set ¾"

1 st.
1 st./zakje

TIP!

Ideaal voor aansluiting op ringleidingen in combinatie met
een SUEVIA warmwatercirculatieunit Mod. 300 - 317
(pag. 28 – 31)
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DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN
Vlotter-Drinkbak
Model 125 (aluminium, gepoedercoat) 		

art.-nr. 100.1250
230

•• Drinkschaal uit aluminium, gepoedercoat
•• Afneembare vlotterbeschermkap polyethyleen
•• Geen scherpe kanten – geen verwondingsgevaar!
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
•• Met afvoerstop voor snelle lediging
•• Aansluiting ½" bu. dr, links of rechts

½"

135

72

ø9

70

36
101

TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr. (art.-nr. 102.0352)

225
250

GESCHIKT VOOR:
Schapen, geiten, honden, kalveren, huisdieren
met afvoerstop
Art.-Nr.
102.0352

Product omschrijving

100.1250 Drinkbak Mod. 125
102.0352 Haakse koppeling, ½"bi.dr. x ½" bi.dr,
met afdichting

Verpakkingseenheid
1 st./doos
1 st.

Vlotter-Drinkbak
Model 130P (kunststof) tot max. 5 bar		
Model 130P-N (kunststof) tot max. 1 bar
•• Grote schaal uit robuust AQUATHAN kunststof
•• Vlotter met hoge waterafgifte
•• Afneembare inox vlotterbeschermkap
•• Geen scherpe kanten - geen verwondingsgevaar
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
•• Met afvoerstop voor snelle lediging
•• Mod. 130P + 130P-N: aansluiting ½" bu.dr, links of rechts
•• Mod. 130P-N: voor lage druk tot 1 bar
met afvoerstop

102.0352

art.-nr. 100.0131
300

GESCHIKT VOOR:
Schapen, honden, kalveren, paarden
Product omschrijving

Verpakkingseenheid

100.0130 Drinkbak Mod. 130P

1 st.

100.0131 Drinkbak Mod. 130P-N

1 st.

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

1 st.

102.0352 Haakse koppeling, ½"bi.dr. x ½" bi.dr,
met afdichting

1 st.

ø13

115

130

½"

40
95

TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr. (art.-nr. 102.0352)
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

Art.-Nr.

80

art.-nr. 100.0130

136
260

150

DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN
Vlotter-Drinkbak
Model 340 (gietijzer, geëmaillieerd) tot max. 5 bar
•• Grote schaal uit gietijzer, zwart geëmailleerd
•• Vlotter met hoge waterafgifte
•• Afneembare inox vlotterafdekking
•• Geen scherpe kanten - geen verwondingsgevaar
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
•• Aansluiting ½" bu.dr, rechts

art.-nr. 100.0340
310
ø14

115

130

150

½"
50
100

TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr.
(art.-nr. 102.0352) voor aansluiting van boven of onder
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm (art.-nr. 101.0433)

136
260

GESCHIKT VOOR:
Schapen, geiten, honden, reewild, kalveren, paarden, rundvee

Vlotter-Drinkbak
Model 350 (gietijzer, van binnen geëmaillieerd) 5 bar
•• Schaal uit gietijzer, binnenkant geëmailleerd
•• Vlotter met hoge waterafgifte
•• Afneembare vlotterafdekking
•• Geen scherpe kanten - geen verwondingsgevaar
•• Constante waterstand – eenvoudige instelling
•• Aansluiting ½" bu.dr, links of rechts

102.0352

art.-nr. 100.0350

235
80

ø14

85

½"
50
85

TOEBEHOREN:
•• Haakse koppeling ½" bi.dr. x ½" bi.dr.
(art.-nr. 102.0352) voor aansluiting van boven of onder
•• Gereedschaploze hoogteversteling inox
Verstelbereik 50 cm, in stappen van 10 cm
(art.-nr. 101.0433)

110

136
270

GESCHIKT VOOR:
Schapen, geiten, honden
Art.-Nr.

Product omschrijving

102.0352
Verpakkingseenheid

100.0340 Drinkbak Mod. 340

1 st./doos

100.0350 Drinkbak Mod. 350

1 st.

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

1 st.

102.0352 Haakse koppeling, ½"bi.dr. x ½" bi.dr,
met afdichting

1 st.

Gereedschaploze hoogteverstelling inox

art.-nr. 101.0433

50 cm

73 cm

•• Compleet inox
•• Lengte 75 cm, verstelbereik 50 cm, in 10 cm-stappen
•• Maakt het mogelijk de hoogte van de drinkbak zonder gereedschap te verstellen
•• Geschikt voor Model: 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375
•• De aansluiting van de drinkbak met een inox flexibele aansluitslang
Art.-Nr.

Product omschrijving

101.0433 Gereedschaploze hoogteverstelling inox

Verpakkingseenheid

Gereedschaploze hoogteverstelling
met Model 130P

101.0433

1 st.
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DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN
Weidedrinkbakken
Model WT200

art.-nr. 160.0103

p. 60

art.-nr. 160.0102 Model WT30
art.-nr. 160.0106 Model WT30-N

Model WT80
Model WT80-N

art.-nr. 160.0030
art.-nr. 160.0031

p. 59

Borstel TWISTER voor geiten

Watertank 500 l
Watertank 1300 l

•• Vrijhangende, pendelende borstel,
zonder electrische aandrijving
•• Specificaties zie pagina 76

p. 61
•• Inhoud 500 l :
Afmetingen (H x B x D) 91 x 80 x 120 cm
•• Inhoud 1300 l :
Afmetingen (H x B x D) 131 x 120 x 130 cm
•• Specificaties en verdere toebehoren zie
pagina 61

p. 59

art.-nr. 160.0305
art.-nr. 160.0310

TIP!
p. 76

Om te voorkomen dat
de schapen bij het
doordrijven niet over het
klauwenbad springen
en om de werking te
verhogen, worden in de
praktijk vaak 2 klauwenbaden achter elkaar
gelegd.

Klauwenbad voor schapen KB150

art.-nr. 160.0150
570

•• Uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
•• Door de compacte bouwwijze gemakkelijk te verplaatsen.
•• Met bodemprofiel voor het veilig overlopen van de dieren
•• Afmeting 154 x 57 x 14 cm
•• Inhoud 90 l
140

90 L

1540

GESCHIKT VOOR:
Schapen
Art.-Nr.

Product omschrijving

160.0150 Klauwenbad voor schapen KB150

Drinkbak inox 2,1 m
voor schapen en geiten

Verpakkingseenheid
1 st.

art.-nr. 130.6155
2095

NIEUW!

•• Drinkbak voor wandbevestiging
275
•• Compleet inox
½"
150
•• Voor 50 – 80 schapen/geiten
•• Voorzien van vlotter, constante waterstand
155
•• Waterafgifte tot 5 l/min
•• Aansluiting ½" bu.dr. rechts of links mogelijk.
•• Met afloopstop voor snelle reiniging
•• Inhoud 13 liter
Art.-Nr.

Product omschrijving

130.6155 Drinkbak 2,1 m inox, voor schapen en geiten
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Verpakkingseenheid
1 st.

Bohrbild:
2055

ø14

45
45

DRINKBAKKEN VOOR SCHAPEN EN GEITEN
Verwarmbare drinkbakken
Model 46 met messing-ventiel ½"
Model 46 met inox-ventiel ¾"

art.-nr. 100.0046
art.-nr. 100.1469

•• Bijzonder geschikt voor schapen
•• Vorstvrij tot -15°C. Het restwater in de schaal zal niet
bevriezen!
•• Door inbouw van een ventiel-verwarming (24 V, 5 W, art.-nr.
101.1405) tot -35°C vorstvrij!
•• Een drinkbak geschikt voor 20 – 30 schapen
•• Specificaties en verdere toebehoren zie pagina 21 – 27

Model 43A (80 W verwarmingselement)
art.-nr. 100.0043
Model 43A-SIBIRIA (180 W verwarmingselement) art.-nr. 100.1043
•• Bijzonder geschikt voor schapen, geiten, reewild en ook kleine dieren met
een gevoelige neus.
•• Vorstvrij tot -20°C
•• Een drinkbak geschikt voor 30 – 40 schapen of geiten
•• Specificaties en verdere toebehoren zie pagina 23 – 27

p. 19

p. 23

Ventiel-Verwarming 24 V, 5 W
101.1405

Drinkbak met ingebouwd verwarmingselement
Model 130P-H
art.-nr. 100.1305

p. 17 •• Door het ingebouwde

verwarmingselement
(24 V, 20 W), blijft de drinkbak
tot -10°C vorstvrij		
(in bereik van de vlotter)
•• Technische specificaties en
verdere toebehoren zie
pagina 17 – 27

Thermo-Buis 400 mm
art.-nr. 101.0344
•• Voor de montage van
drinkbak 43 A
•• Details zie pagina 23
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p. 28 – 31

p. 25 – 27

Vorstvrije Drinkbakken
ISO-Drinkbak met vlotter, twee drinkplaatsen

Thermo-Quell

Model 850 met een drinkplaats
Model 860 met twee drinkplaatsen
•• Vorstvrij tot -10°C, zonder stroomgebruik!

art.-nr. 130.0850
art.-nr. 130.0860

p. 33

Model 6620 (180 W, tot -20°C)
Model 6620-SIBIRIA (380 W, tot -30°C)

art.-nr. 130.6620
art.-nr. 130.6621

•• Vorstvrij tot -20°C met 180 W verwarmingselement
•• Model 6620-SIBIRIA met 380 W			
verwarmingselement tot 				
-30°C vorstvrij!

p. 51

Gereedschaploos
openen van de
beschermkap
Afvoerstop in de
drinkschaal
inclusief pantserslang en
thermokabel 24 V

•• voor 35 – 50 schapen/geiten •• voor 75 – 100 schapen/geiten
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DRINKBAKKEN VOOR BIGGEN

Mod. 70

100.0709

100.0090

Mod. 90

100.0909

Mod. 140P

100.0140

Mod. 92R-VA

100.0149

100.0929

Mod. 93-VA

Mod. 170P-VA
100.0179

100.0939

Mod. 99

100.0099

Mod. 72

Mod. 240

Mod. 290

100.0728

130.0290

Mod. 899

160.0240

130.0899

DRINKBAKKEN VOOR VLEESVARKENS

Mod. 95S-VA

Mod. 74

100.1959

100.0748

DRINKBAKKEN VOOR ZEUGEN EN BEREN

102.0255

Mod. 96-VA

Mod. 76

100.0969

Mod. 20-VA½"

100.0768

100.0209

DRINKBAKKEN VOOR ZEUGEN EN BIGGEN IN HET KRAAMHOK
131.0152

131.0169

131.0169

102.0255

102.0262

Mod. 370-VA½"

Mod. 20-VA½"

100.0379

100.0208

100.0209

Mod. 940
130.0940

130.0940

131.1965

Mod. 910
Mod. 502

Voor productdetails zie de VARKENS
catalogus en op
www.suevia.com
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130.5020

100.0208

ZEUGEN IN
GROEPEN

130.9100

VERWARMBARE DRINKBAKKEN

50 W
101.0322

24 V
2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

Mod. 43A

101.0344

100.0043

Mod. 304

Mod. 41A

101.0389

/ VLEESVARKENS

100.0041

/ ZEUGEN EN BEREN

Mod. 305

180.0304

Mod. 559

180.0559

Mod. 1294

Mod. 895

180.1294

180.0895

Mod. 890

Mod. 326

180.0293

180.0890

180.0326-1

Mod. 1292

Mod. 544

Mod. 1295

180.1292

BIJTNIPPEL

STIFTVENTIELEN

Mod. 530

180.0329

Mod. 293

Mod. 1290

/

180.0530

Mod. 329

180.0324

180.1290

SPROEINIPPEL

180.0306

Mod. 324

Mod. 323

/

Mod. 306

180.0305

180.0323

20 cm

40 cm

101.1099

VOOR BIGGEN

40 cm

400 W
200 W
100 W 101.0390 101.0392
101.0380

180.1295

Mod. 1177

180.0544

Mod. 332

180.1177

101.0332

Mod. 349

101.0349

TOEBEHOREN

Mod. 529
101.0529

Mod. 535
101.0535

103.0910
103.0934
103.0912

Mod. 563
Mod. 564

Mod. 594
Mod. 595

101.0563
101.0564

101.0594
101.0595

Mod. 528

101.0528

Mod. 525
101.0525

102.0657
103.1976

103.1975

103.1953

103.1972
103.1971
FITTINGE

103.1945

103.1947
103.1946
103.1954

160.0200

SD80

160.1086

Mod. 72U
100.0727

Mod. 74U
100.0747

Mod. 76U
100.0767

Mod. 95U
100.2959
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Op verzoek sturen wij u andere catalogussen!
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NL

Voor meer informatie bezoekt u onze website:

www.suevia.nl
www.suevia.com

Digitale versie
verkrijgbaar via
QR code.

Belgiё, Nederland:
SUEVIA BN bv
Brouwer 4
5521 DK Eersel NL
Tel +31 (0) 497 515586 · Fax +31 (0) 497 518153
www.suevia.nl · info@suevia.nl
Uw SUEVIA dealer:

Internationaal:
SUEVIA HAIGES GmbH
Drinksystemen voor de veeteelt
Max-Eyth-Str. 1 · 74366 Kirchheim/Neckar
Duitsland
Tel +49 (0) 7143 971-0 · Fax +49 (0) 7143 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com
Levering volgens onze leveringsvoorwaarden, die wij uw graag laten toekomen
04/2016 · Technische veranderingen voorbehouden. Alle informatie is onder voorbehoud van zet en drukfouten. · Art.-Nr. 104.0653

