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Anatomisk udformning af kop

God hygiejne og lavt spild

Drikkeventilen kan justeres

Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen

Ren og rigelig vandforsyning giver  større tilvækst, bedre foder-
udnyttelse og mindre sygdom  

Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring

Stor vandbesparelse ved justérbare ventiler og mindre gylle

DRIK-O-MAT
Den originale drikkekop
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I DRIK-O-MAT® I
DRIK-O-MAT®’ens gennemtænkte design giver en række unikke fordele

Markedets største godstykkelse og lukket ombukket kant giver en meget stærk drikkekop, der holder i mange år. Den ombukkede 
kant forebygger også snavsophobning, og at grisene kan få eventuelle øremærker i klemme. Den afrundede form sikrer, at der 
ingen blinde hjørner er, og den lukkede form foroven forhindrer gødning i drikkekoppen, der dermed holdes konstant ren.
Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen. Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drikkes, og der er intet vand-
spild. Det giver god vandøkonomi og lave gyllemængder. 

Subject to changes in materials and design is reserved.

SPECIFIKATIONER

Betegnelse Til Grise pr. kop Monteringshøjde* 

Mini DRIK-O-MAT® Smågrise 30 12 cm

Standard DRIK-O-MAT® Slagtesvin 30 25 cm

Multi DRIK-O-MAT® 
FRATS og søer 30 smågrise

20 slagtesvin
10 søer

12 cm
12 cm
35 cm 

Maxi DRIK-O-MAT® Søer 10 35 cm

* fra gulv til underkanten af skål. NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.

 VIP-O-MAT 
93500

DRIK-O-MAT® leveres med rustfrit 23x2 mm vandrør med ind-
vendigt gevind og beslag samt ½” justerbar drikkeventil i rust-
frit stål. Der benyttes 6 mm skruer til  montage: 2 stk. til Mini 
og 3 stk. til  Standard, Multi og Maxi.

Nippelrør ½’’, rustfri:

94039  Nippelrør 830 mm med gevind
06902111 Nippelrør 990 mm med gevind
06902112 Nippelrør 1190 mm med gevind
06902113 Nippelrør 1700 mm med gevind

MINI 
93570

STANDARD 
93575

MULTI 
93600

MAXI
93500
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