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VDL Agrotech drinksystemen

Positie?

   Nippeldrinksystemen zijn leverbaar voor alle soorten pluimvee

   Systemen kunnen geleverd worden met of zonder dripcups

   Makkelijk en grondig te reinigen en te desinfecteren

   Nauwkeurige waterafgifte regeling door middel van het watercontrolepaneel

   Elke drinklijn is afzonderlijk te regelen

   Toevoegingen aan het drinkwater mogelijk d.m.v. doseerpomp

Dealer

Dosatoren
Doseerpompen kunnen ingezet worden voor de toevoeging van vloeibare stoffen zoals medicijnen, vitaminen, 

mineralen, zuren etc. aan het drinkwater op veehouderijbedrijven. Het gaat hier over het algemeen om kost-

bare toevoegingen, waarbij een juiste dosering van zeer groot belang is. Een investering in een nauwkeurig en 

betrouwbaar doseerapparaat verdient zich dan ook zeker terug. VDL Agrotech heeft zowel mechanische- als 

electronische doseerpompen in het programma.

Aantal dieren/ nippel met dripcup

Vleeskuikens

Opfok legdieren

Opfok ouderdieren

Scharreldieren

Eenden

Aantal dieren/ nippel

< 16 weken

> 16 weken

< 16 weken

> 16 weken

12 - 15 15 - 16

15 - 16

  6 -   8

15 - 16

  6 -   8

  8 - 10

  6 -   8
Genoemde waarden zijn indicatief. Waarden zijn o.a. afhankelijk van waterdruk, nippeltype en externe factoren.
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Drinknippels Eindset

Eindset
  Eindset bestaat uit een ontluchting voor de drinklijn, inclusief 

doorspoelkraan
 Waterdruk is op de ontluchtingsbuis af te lezen 

Kuikendrinker
 De kuikendrinkers van 3- of 5 liter zijn opgebouwd uit twee 

polyethyleen delen en zijn uitermate geschikt voor  

eendags-kuikens 

Sowa ronddrinker
 Onderhoudsvrij kunststof product, zowel geschikt voor  

vleeskuikens, opfokhennen, leghennen als moederdieren.
 Goede watertoevoer door de aanvoerslang van ø10 mm 

voorkomt verstoppingen
 Door vormgeving en materiaalkeuze gemakkelijk en hygiënisch 

te reinigen. 

Watercontrolepaneel
 Compleet met watermeter, drukregelaar met manometers, filter 

en by-pass
   Aansluitmogelijkheid voor doseerpomp

Dubbele anti-opzitdraad

Drinknippelsystemen
 Voor elke toepassing is een specifieke nippel leverbaar
 Dikwandige vierkante kunststof drinkbuis waardoor een solide 

en juiste nippelpositionering is gewaarborgd
 Drinklijn leverbaar met aluminium profiel, gegalvaniseerde 

bovenbuis (ø25,4mm) of gegalvaniseerde zitstokbuis (ø33,7mm)
 Keuze uit 12, 15, 18, 21 of 24 nippels per sectie (3,65 m) 

Afwijkend aantal nippels per sectie op aanvraag
 Het drinksysteem is oplierbaar
 Montagemogelijkheid voor anti-opzitdraad

Dripcups
 Afhankelijk van het nippeltype wordt gebruik gemaakt van  

dripcups
 Dripcups voorkomen watervermorsing bij nippels met extra 

hoge capaciteit, waardoor strooisel kwaliteit gewaarborgd blijft
 Makkelijke toegankelijkheid door het één-armige ontwerp 

Automatische spoelset
 Zorgt voor vers en koel drinkwater
 Houdt het systeem schoon
 Bediening door middel van een electronische regelunit 

Waterdrukregelaar   
   Voor drinklijnen langer dan 65 meter is er een middenlijn  

drukregelaar verkrijgbaar 
 Garandeert een juiste waterdrukregeling en waterafgifte 

 

Hét drinksysteem voor uw pluimvee!

Sowa ronddrinker

Kuikendrinker

Drinknippel met dripcup

Enkele anti-opzitdraad

Drukregelaar en spoelset

Zitstokbuis

Watercontrolepaneel 

Sowa ronddrinker

Nippel zonder kogel met 360° 

wendbare pin

Nippel met kogel en 360° 

wendbare pin


