Drikkekar, Standard

Til de hårde belastninger
Poda drikkekar er specielt konstrueret til belastningerne i
marken. Drikkekarrene er rotationsstøbte og er forsynet med
forstærkningsprofiler og en kraftig ombukket kant, der gør karrene ekstra robuste og holdbare.
Derfor kan de tåle større belastninger fra både dyr og maskiner.
Alle Poda drikkekar er desuden
forsynet med bundprop, som
letter rengøring og håndtering i
dagligdagen.
Miljøvenligt
Materialet er en stærk og sej
polyethylen plast (PE), der er
modstandsdygtig overfor solens
nedbrydende virkning. Standard
drikkekarrene fra Poda er særligt mijøvenlige da de delvist er

fremstillet af genbrugt plastgranulat. Ved forbrænding udvikler
polyethylen desuden kun vand
og CO2.
Godkendt til fødevarebrug
Til forskel fra andre kar og baljer er Poda drikkekarrene godkendt til fødevarebrug og er fri
for tungmetaller og stoffer, der
bl.a. mistænkes for at have hormonforstyrrende virkninger.
Automatisk vandpåfyldning
De sorte 2017 Standard drikkekar kan eftermonteres med
en svømmerventil, der fås i
2 udgaver. En lavtryksudgave
med integreret svømmer samt
en udgave til undervandsmontering med separat svømmer.
Undervandsventilen sidder godt
beskyttet og udmærker sig des-

uden ved at være lydsvag og
ikke at forstyrre vandspejlet og
dyrene.
Standard drikkekarrene leveres i
3 størrelser på hhv. 400, 600
og 1.000 liter. Karret på 400
liter er særlig lavt og derfor velegnet til får og geder.
Se desuden Super drikkekarrene
fra Poda.

Med disse robuste svømmerventiler
(ekstraudstyr) er du sikret problemfri,
automatisk opfyldning af dine drikkekar. Varenr. 7000 og varenr. 70001.
Forbehold for produktændringer samt trykfejl
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Tekniske specifikationer
Materiale: Fødevaregodkendt polyethylen (HDPE)
Dimensioner, 400 liter drikkekar, Standard:
Diameter: Ø130cm
Højde: 40cm
Dimensioner, 600 liter drikkekar, Standard:
Diameter: Ø140cm
Højde: 60cm
Dimensioner, 1.000 liter drikkekar, Standard:
Diameter: Ø170cm
Højde: 60cm

Svømmerventil, varenummer 7000
Svømmerventil med separat svømmer. Ventilen monteres nede i
karret så dyrene ikke kan beskadige den. Lydsvag vandpåfyldning
under overfladen sikrer et roligt vandspejl og forskrækker ikke
dyrene.
Tryk: 0,3-10 bar.
Ydelse: Op til 300l/min.
Svømmerventil, varenummer 70001
Lavtryksventil til systemer med lavt vandtryk, såsom påfyldning
fra mobil vandtank. Med indbygget svømmer, til montering i
vandoverfladen.
Ydelse: Op til 200l/min.

Varenumre
Drikkekar
70400		

Drikkekar, Standard, 400 liter

70500		

Drikkekar, Standard, 600 liter

701000		

Drikkekar, Standard, 1.000 liter

Tilbehør
7000		

Svømmerventil (Undervandsmodel med separat svømmer)

70001		

Svømmerventil (Lavtryksmodel med indbygget svømmer)
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