
 

DRIKKEKOPPERDRIKKEKOPPER
Til alle typer grise
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4 størrelser - til små- og slagtegrise, FRATS og søer

Udformning der forhindrer gødning i koppen

Intet vandspild

Rustfrit stål

Specielt udviklet til pattegrise

Højdejusterbar drikkeventil

Rustfrit stål

Minimalt vandspild

Pattegrisene lærer hurtigt at aktivere ventilen

NN DRIKKEKOPPER

DRIKKEKOP TIL PATTEGRISE



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5, DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com 
www.egebjerg.com               MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk •  Tel. +45 9744 6677

19
0 

m
m

12
0 

m
m

20 mm

110 mm

65 mm

DRIKKEKOPPER
Drikkekopper ti l  alle typer grise

B-8030-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.

NN DRIKKEKOPPER
Drikkekoppens 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 drikkekop-
pen. Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end 
der drikkes, og der er intet vandspild.
Det giver god vandøkonomi og lave gyllemæng-
der. 

DRIKKEKOP TIL PATTEGRISE
Master Tradings drikkekop specielt designet til pattegrise. Den specielle drikkenippel aktiveres med et let tryk fra pattegrisene, hvilket gør 
indlæringen nemmere. 
Drikkekoppens afrundede form, uden blinde hjørner, sikrer, at koppen nemt holdes ren, dermed sikres tophygiejne.
Den justerbare drikkenippel kan placeres tæt på bunden af skålen, hvilket medfører hurtigere indlæring og mindre vandspild. Det giver god 
vandøkonomi. 
Drikkekoppen er lavet af rustfrit stål, hvilket sikrer lang levetid og særk holdbarhed. Alt i alt - den optimale løsning til pattegrise i farestier.

Drikkekop til pattegrise, 
med højdejusterbar  
drikkeventil

Højde på drikkenip-
pel kan reguleres ved 
hjælp af en skrue.

Drikkenippel for drikkekop
Justerbar
Varenr. 12100108

Ingen skarpe hjørner =
mindre akkumulering af
snavs og bedre hygiejne.

MINI
560120

STANDARD
560130

MULTI
560140

MAXI
560160

SPECIFIKATIONER

Betegnelse Til Grise pr. kop Monteringshøjde (gulv til 
underkant skål)

Dimensioner, cm
(B x H x D)

Mini Smågrise 30             12 cm         15 x 21 x 9

Standard Slagtegrise 30             25 cm         18 x 27 x 11
Multi FRATS og søer 30 smågrise

20 slagtegrise
10 søer

            12 cm
            12 cm
            35 cm 

        21 x 29 x 13 

Maxi Søer 10             35 cm         22 x 30 x 15

VANDMÆNGDE
afhænging af indstilling (2,2 - 2,5 Bar)

Max åben - 7,0 l/min
Halvt åben - 5,5 l/min
Min åben  - 3,0 l/min

◄▼ LANGT ELLER KORT RØR
Drikkekoppen kan bestilles med 
langt eller kort rør
Langt rør: 2100625 
Kort rør: 2100622


