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FIRMA VETIS, ODBORNÍK V NAPÁJACÍCH 
SYSTÉMOCH PRE VAŠE KONE ... 

KNOW-HOW
& ODBORNOSŤ
Spoločnosť LA BUVETTE® vyrába zariadenia pre 
chovateľov už 115 rokov. Solídne skúsenosti a francúzske 
know-how zabezpečujú tomuto stredne veľkému 
podniku uznávané postavenie v chovateľskom priemysle. 
Pre všetkých chovateľov, jazdcov a majiteľov jazdeckých 
centier je LA BUVETTE® synonymom spoľahlivosti, 
inovácie a dobrých životných podmienok zvierat. Preto 
spoločnosť LA BUVETTE® vlastní modernú a efektívnu 
továreň v Charleville-Mézières na severovýchode 
Francúzska. Priamo zamestnáva 55 ľudí a je prepojená so 
skupinou 190 zamestnancov. Spoločnosť LA BUVETTE® 
má tisíce predajcov vo Francúzsku a vo viac ako 50 
ďalších krajinách, ktorí zabezpečujú 
dobré geografické pokrytie trhu. S obratom 35 % pri 
exporte sa naša značka stáva každým dňom 
medzinárodnejšou.

VÝSKUM & 
INOVÁCIE 

Vďaka odborným znalostiam, know-how a 
neustálym inováciám môže spoločnosť LA 
BUVETTE ponúknuť chovateľom širokú škálu 
riešení na napájanie, ktoré sú alebo nie sú odolné 
voči mrazu, ale aj široký výber materiálu, ako sú 
kŕmne žľaby, vozíky a kolieska, a dokonca aj 
zariadenia na údržbu. Spoločnosť LA BUVETTE 
je priekopníkom v oblasti solárne poháňaných 
systémov na čerpanie vody od začiatku roku 2000 
(s. 28) a so svojimi prepojenými riešeniami na  
napájanie, BLUE INTELLIGENCE (s. 9) a BLUE 
LEVEL (s. 27) je stále na špičke technologického 
pokroku.

SLUŽBY V CENE!
Záväzky spoločnosti La Buvette idú ďaleko za 
hranice výroby. Spoločnosť La Buvette, ktorá sa 
opiera o sieť miestnych distribútorov, zaručuje 
individuálne poradenstvo a špičkový popredajný 
servis. Na našej webovej stránke labuvette.com je 
používateľom a predajcom k dispozícii množstvo 
nástrojov: špecifikácie, návody na inštaláciu, tipy, 
videá, náhradné diely, zoznam predajných miest...

K VAŠIM SLUŽBÁM NA FB, 
INSTA ATĎ.
Tipy, praktické zábery, ako nainštalovať alebo 
opraviť zavlažovacie systémy, súťaže... čakajú na 
vás na našich stránkach na Facebooku, 
Instagrame a Horsealote, tak sa k nám pripojte!

PODPORA VÁŠHO
VÝKONU KAŽDÝ DEŇ

Každá vášeň prináša svoj podiel potešenia a 
uspokojenia, ale aj jedinečné obmedzenia a 
nebezpečenstvá. Už viac ako sto rokov vyrábame 
chovateľské vybavenie a dobre poznáme problémy 
spojené s vášňou pre kone, či už ide o voľnočasové 
alebo profesionálne záležitosti. Naším cieľom je 
navrhovať riešenia, ktoré vymažú obmedzenia, aby 
sa potešenie z koní zvýšilo na jeho najlepšiu úroveň.

Výsledkom je, že všetky naše riešenia na napájanie 
hospodárskych zvierat - od najjednoduchších až po 
tie najtechnologickejšie - sú navrhnuté tak, aby 
spĺňali základné potreby koní. Tieto evolúcie sme 
však dokázali uskutočniť aj s cieľom poskytnúť 
maximálny komfort zvieratám aj ľuďom. To je 
prípad nášho nového ISOBAR 250 (s. 20), 
inovatívneho izotermického bezmrazového 
napájacieho zariadenia pre lúky a výbehy bez 
prívodu vody alebo elektriny, a nášho pastvinového 
čerpadla AQUAMAT II (s. 31).

Každý deň dávame svoje skúsenosti do služieb vašej 
každodennej práce. Či už ide o poradenstvo, 
vybavenie stajní, senníky, kŕmidlá (str. 32) alebo o 
náhradné diely, naše tímy sú odhodlané poskytovať 
vám tie najlepšie služby. 

Quality 
Made in france
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BLUE 
INTELLIgENCE® 
SOlUTION

Z Á K L A D Y

Objavte prvé
   inteligentné,
    exkluzívné
     LA BUVETTE®
      inovácie 

Napájačky pre
 malé zvieratá 

 Miskové 
  napájačky
 z nehrdzavejúcej
 ocele 

        Jazykové
    napájačky s
  trubkovým

ventilom  

V tomto katalógu nájdete niektoré
QR kódy, ako je tento. Naskenujte
ich pomocou smartphonu alebo
tabletu vybaveného čítačkou QR
kódov, aby ste mali priamy prístup k
doplnkovým produktom, ako sú
pokyny v pdf, videá alebo naše
internetové stránky. 

V záujme neustáleho zdokonaľovania našich výrobkov
môžeme bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť 
ich vlastnosti.

Poradenstvo spoločnosti VETIS
týkajúce sa riešenia pitnej vody pre
kone

P R O T I
M R A Z U

Neelektrické
  mrazuvzdorné
  napájačky  

Štandardné 
  alebo
  elektrické
  misky na pitie 

            Riešenia
 rozvodu vody 

P A S T V I N O V É
N A P Á J A Č K Y

Izotermické
  napájačky   

Solárne
  napájačky a
čerpacie stanice 

C H O V A T E Ľ S K É  
Z A R I A D E N I E

Krmné žľaby 

Vozíky
  a kolieska 

  Stabilné
  náradie

            Pôda
stabilizácia

  a zábrany 

PRÍSLUŠENSTVO

OBSAHLA BUVETTE®, EXPERT IN DRINKING 
SYSTEMS FOR YOUR HORSES…
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RADY OD FIRMY VETIS
RIEŠENIE NAPÁJANIA PRE KONE

Voda je pre vaše zvieratá životne 
dôležitá, nielen prea ich zdravie, ale 
aj na ich produkciu ... musí byť v 
dostatočnom množstve a primeranej 
kvality, na správnom mieste a v 
správnom okamihu. Dospelý kôň 
môže vypiť 20 až 65 litrov denne.
To závisí od viacerých parametrov:

• Množstvo prijatej potravy a jeho
obsah sušiny
• Klimatické podmienky,
• intenzita práce,
• Fyziologický stav (živá hmotnosť,
laktácia),
• Pozícia napájačky,
• Príjem soli.
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ADVICE FROM lA BUVETTE®: 
WATERINg SOLUTIONS FOR HORSES

POKYNY NA NAPÁJANIE KONÍ

• Prispôsobte napájačku koňovi: prietok, obsah a veľkosť musia umožniť optimálne podmienky pitia.
• Napájačku nainštalujte v správnej výške: 55 až 90 cm pre poníky a 100 až 120 cm pre dospelé kone.
• Namiesto toho, aby ste koníkom odopierali piť z dôvodu nedostatku vody, zabezpečte vodu proti zamrznutiu (pozri naše 

riešenia v časti FROST-FREE str. 10). V zimnom období je väčšia pravdepodobnosť, že vodovody zamrznú v dôsledku 
kombinácie chladu a nižšej spotreby. Uzatvorením vody po rozdaní večernej dávky však pripravíte kone o 30 %ich 
spotreby. Táto potreba je v rozpore s blahobytom koní, pretože na druhý deň ráno sú veľmi smädné.

• V boxe sa odporúča nainštalovať napájačku do rohu, aby neprekážala a znížilo sa riziko jej rozbitia.  Pre kone, ktoré sa 
často škrabú na hlave alebo dupú, možno použiť kovovú ochranu. Ochranu je potrebné nainštalovať bližšie ako 5 cm od 
napájačky, aby sa zabránilo tomu, že si žriebä medzi ňu zasekne nohu.

• Pravidelne kontrolujte stav napájačky, jej čistotu a správnu prevádzku.
• Pri koňoch chovaných v skupine zabezpečte aspoň dve miesta na napájanie, aby sa podriadené kone mohli nerušene 

napiť.  Aj z tohto dôvodu by napájadlá nemali byť umiestnené v rohu alebo slepej uličke, ale na otvorených miestach, 
ktoré umožňujú vyhýbanie sa medzi dominantnými a podriadenými koňmi.

• Inštalácia filtra na začiatku vodovodného potrubia (A446 strana 32) je potrebná na zabezpečenie optimálnej prevádzky 
napájačiek.  J e tiež potrebné vyhnúť sa pretlaku, pretože môže ovplyvniť správnu činnosť ventilov a predčasne poškodiť 
opotrebovávané diely.  Ak tlak prekročí 5 barov (72,5 psi), je povinná inštalácia  profesionálneho redukčného ventilu
(A406, str. 32). Ideálny prevádzkový tlak je 3 bary (43,5 psi).

PITNÝ REŽIM KONÍ

• Kôň v boxe sa napije v priemere 12 až 24-krát. Zakaždým
vypije 1,1 až 2,7 litra a denne strávi pitím v priemere len 7
minút.

• Rýchlosť pitia koňa sa pohybuje od 3,5 do 7 l/min. Preto je
dôležité vybrať napájačku s dostatočným prietokom.

• K pitiu dochádza prevažne počas dňa: 80 % príjmu vody sa
uskutočňuje medzi 8. a 20. hodinou.

VÝBER SPRÁVNEHO UMIESTNENIA 
MISKY NA PITIE V BOXE

• V zadnom rohu oproti kŕmnemu žľabu:
+Napájačka pomerne dobre chránená 
predkopaním (pozor na malé boxy!)
-Vizuálna kontrola napájačky je menej
jednoduchá

• V zadnej časti so spoločným prívodom vody:
+ Len jedno prívodné potrubie pre dve napájačky
- Napájačka oproti kŕmidlu je menej chránená

• Vpredu:
+ Napájačka veľmi dobre chránená pred
kopaním
+ jednoduchá vizuálna kontrola
- Riziko vniknutia peliet do napájačky
- Nie na úplne otváracej prednej strane.

MINIMÁLNE FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY
NAPÁJAČKY PRE KONE:

MONTÁŽNA VÝŠKA

VÝBER SPRÁVNEHO MIESTA PRE 
napájadlo na pastvinách

• Vyhnite sa inštalácii napájačiek priamo v tieni, kde sa kone 
v horúčavách tlačia.

• Nikdy neinštalujte napájačky v slepej uličke alebo v rohu
• Ak je potrebných niekoľko napájacích miest, odporúča sa 

umiestniť ich vo vzdialenosti asi desať metrov od seba, aby 
sa znížilo tlačenie a agresívne správanie.
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N A P Á J A Č K A  S  T L A K O V O U  
R Ú R K O U  A L E B O  
L O P A T K O V Ý M  V E N T I L O M E

N A P Á J A Č K A  S  
K O N Š T A N T N O U  
H L A D I N O U

Dostupný objem

Prietok (pri 3 baroch)

> 4,5 liter

> 6 l/min

Prístupný povrch

Hĺbka .

>  2,5 liter

> 10 l/min

>  Priemere 21 až 25 cm

>  10 až 12 cm

POZOR: Pod týmito hraničnými hodnotami hrozí menšia 
spotreba a zhoršenie kvality pitného žľabu.

Dospelé kone:
100 až 120 cm

Poníky:
55 až 90 cm
podľa výšky

Prispôsobte výšku pitnej vody tak, aby:

•

•

Zaručuje ľahký prístup a pohodlie pri pití 
(riziko pri príliš vysokých teplotách) 
Zabráňte tomu, aby si kôň neudrel hlavu 
(riziko pri príliš vysokých hodnotách)

• Znížiť riziko rozbitia žľabu (riziko pri 
príliš nízkej polohe)

• Zníženie znečistenia (slamou, hnojom)
(riziko pri príliš nízkej úrovni)
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BLUE INTELLIGENCE®,
SMART DRINKERS BY lA BUVETTE®

Blue Intelligence® je inovatívny elektronický systém navrhnutý a vyvinutý spoločnosťou LA BUVETTE na 
automatické a centralizované monitorovanie spotreby vody koní a spustenie alarmu v reálnom čase v prípade 
abnormálnej spotreby.

Blue Intelligence® ponúka trénerom, jazdcom a chovateľom dostihových a športových koní bezpečnosť, pohodlie a 
sledovateľnosť.

Blue Intelligence® prichádza s podporou spoločnosti BPI France.
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BLUE INTELLIGENCE® od VETIS : 
inteligentné riešenie napájania 

Patented Innovatio

n

C
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NÁZOR

"Pre stajne, ako je tá moja, je to zdroj
informácií o zdravotnom stave koňa. (...)
Náš veterinár oceňuje, že sme tento
systém nainštalovali. (...) Čoskoro nám
umožní stanoviť spoľahlivé porovnania,
pokiaľ ide o ich pitný režim počas súťaží."
Výňatok z č. 322

Philippea ROZIER
OLYMPIJSKÝ ŠAMPIÓN 
V SKOKOCH.
Jeho prestížne stajne ESPACE 

ROZIER v Bois-le-Roi (77) sú od 
decembra 2016 vybavené systémom Blue 
Intelligence.

4

Zber a
konzultácie 
špecifických 
údajov pre

každého koňa. 

Identita Príjem vody
Sledovanie 

individuálneho príjmu 
vody a pitného režimu 
koní v reálnom čase.

Počasie
Zobrazenie podmienok 

prostredia (teplota a vlhkosť) v 
stajni v reálnom čase.

Upozornenie
Alarmy v prípade 

abnormálneho príjmu vody 
(na tablete a na napájačke).

Rýchly prehľad
kone, ktoré

sú prítomné v
rôznych 

budovách 

Obmedzenie
kontrola vody

množstvo, ktoré je
 koňovi povolené  

vypiť za hodinu 

(voliteľné). 

Obmedzenie

Riadenie
absencie koní
a iné udalosti. 

Konfigurácia
inštalácia
a aplikácie

(heslo
chránené). 

Kalendár

Parametre
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BlUE INTEllIGENCE® BY lA BUVETTE : 
THE SMART DRINKINg SOLUTION
PATENT

Patented Innovatio

n
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000

Meteostanica.

Kompatibilná misa na pitie s 
tlakovou rúrkou alebo 
lopatkovým ventilom.

Elektronický
prietokomer

Elektromagnetický ventil 
(voliteľné príslušenstvo).

Softvér na špecializovanom 
PC tablete, intuitívny a 
mobilný.

Riadiaca jednotka.

BLUE INTELLIGENCE® SYSTÉM 
Systém pozostáva z modulárnej kombinácie niekoľkých prvkov:

ZAZNAMENÁVANIE SPOTREBY VODY, DETEKCIA ANOMÁLIÍ A ALARMOV
Každá napájačka je vybavená elektronickým prietokomerom, ktorý v reálnom čase prenáša údaje do softvérového modulu. Počet 
napájačiek, dátum a čas, trvanie a objem odobratej vody sú prehľadne usporiadané na displeji špecializovaného tabletu. Všetky 
tieto údaje sa ukladajú do denníka, ktorý umožňuje presne zistiť návyky každého koňa. Dáta údajov je možné aj exportovať.

Kôň, ktorý nepije správne, neje správne. 
Blue Intelligence® analyzuje údaje v reálnom čase. Akonáhle systém zistí abnormálny príjem vody koňom, zobrazí alarm na 
napájacej miske (výstražné svetlo) a na tablete.

VAŠA INŠTALÁCIA NA MIERU 
Bezplatný odhad vášho projektu umožní definovať vaše požiadavky a určiť optimálnu inštaláciu v boxoch, ktoré sa majú vybaviť 
(existujúce stajne, nová budova...). Technický tím VETIS sprevádza každú inštaláciu a spolu s našimi partnermi poskytujeme 
služby najvyššej kvality.

PRÍKLAD STAJNE BLUE INTELLIGENCE®
Súprava Blue Intelligence® Counter 
+ Existujúce kompatibilné napájačky
V každom boxe sa na prívod vody do napájačky 
jednoducho pridá sada s elektronickým počítadlom vody a 
svetelným alarmom.

Deskroom

NORMANDY  
Blue Intelligence® napájačka  

 Táto napájačka je vybavená počítadlom vody a 
svetelným alarmom. Voliteľne je možné pridať 

obmedzovací elektromagnetický ventil a elektrickú 
protimrazovú ochranu. 

Riadiaca jednotka 
Na pripojenie 1 až 5 napájačiek je 
potrebná jedna riadiaca jednotka. 
Táto stajňa s 13 boxmi je vybavená 
3 riadiacimi jednotkami.

Bezdrôtové pripojenie  
komunikácia 
Riadiace jednotky sú pripojené k 1 
bezdrôtovému modulu na 
komunikáciu s tabletovým počítačom.

Tablet PC Blue Intelligence®  
Tablet PC určený pre túto aplikáciu spája 
výhody stolného počítača s mobilitou 
tabletu. Umožňuje sledovať celú stajňu 
jediným pohľadom.
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6 MISKY NA  NAPÁJANIE S KONŠTANTNOU 
HLADINOU VODY 

1

2

3

1 2

3

LAC 5
Univerzálna liatinová misková
napájačka s konštantnou hladinou
vody.

          6,5 l / mn pri 3 baroch

Veľká kapacita: 5 litrov

Ochranný kryt ventilov z  nehrdzavejúcej 
ocele

Odtoková zátka,  manipulácia bez náradia

Pripojenie na vodorovnú ¾ ” trubku.
Možno pripojiť na zvislú ½ ”trubku zdola 
pomocou príslušenstva
A829 (pozri PRÍSLUŠENSTVO)

1

2

3 2 3

1

Syntetická misková napájačka s
plavákovým ventilom.

Veľký obsah: 5,5 litra - nastaviteľná

hladina vody.
½ ”pripojenie. 
4 predĺžené pripájacie body.

8 l / min pri 3 baroch

Nový kryt ventilu z nehrdzavejúcej ocele 

Syntetický materiál, pevný a tuhý. 

Odtoková zátka,  manipulácia bez náradia

 LAC 10

KAT.Č    URČENIE     BALENIE

1627      Liatinová misková nap

1622       Rovnaké ako 1627 Kartón

ájačka s plavákovým ventilom            Plastový sáčok 

KAT.Č    URČENIE                                                        BALENIE

3259

 Rovnaké ako 3259 kartón3279

 Syntetická misková napájačka s plavákovým ventilom       6 ks v kartóne

MONTÁŽ LAC 5

15
1 

m
m

5”
 1

5/
16

31
 m

m
1”

 7
/3

2

15
 m

m
 19
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”

23
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 - 
6”

 1
9/

64

310 mm
12”  13/64 148 mm

5” 53/64

272 mm
10” 4564

½” F

A308 A352 A829

KAT.Č    URČENIE  

A308 Výškovo nastaviteľné upevnenie napájačky (pozri stranu 99)

A352 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre misku na napájanie 
LAC 5, LAC 5A a LAC 10. Upevnenie na stenu alebo do rohu.

A829 Mosadzný 55 mm nástavec ½ ”MM pre LAC 5, LAC 5A a LAC 55

DOPLNKY

5 l/mn pri 3 baroch

BABYLAC

Veľmi robustná liatinová misa s 
objemom 2,5 litra. 
Kryt ventilu z nehrdzavejúcej 
ocele. Vypúšťací systém bez 
použitia náradia.
Prívod vody ½" M z pravej 
alebo ľavej strany.

Centre: 110 mm - Ø14 mm.

Univerzálna liatinová miska s konštantnou hladinou pre malé 
zvieratá.
Kompaktné rozmery 26 x 25 x 17 cm 
(10,2" x 9,8" x 6,7"
Ideálne pre shetlandské poníky, 
osly a dokonca aj pre psy.

33 cm 24 cm

Misa na napájanie z HDPE s 
plavákovým ventilom a 
pozinkovaným ochranným rámom.

Veľký obsah: 16 litrov - 
nastaviteľná hladina vody. 

4 predĺžené pripájacie body.

Prívod vody ½" M z pravej 
alebo ľavej strany.

LAC 50

32 l/min pri 3 baroch

Mimoriadne veľký prístup k vode, ideálny pre ťažné kone.

KAT.Č    URČENIE  

            Liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom Plastový sáčok 1660           Napájačka s plavákovým ventilom , integrovaná ochrana

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

2015
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7SYNTETICKÉ NAPÁJAČKY S  
JAZYKOM ALEBO RÚRKOU

1

1

1

2

1

2

700 kg

KAT.Č    URČENIE       BALENIE

3021       Syntetická napájačka s horizontálnym  jazykom- Mosadzný 10ks/kartón
             ¾" ventil

3023     Rovnaké ako 3021 kartón

Vertikálny jazyk na jednoduchšiu údržbu

FORSTAL
Veľká syntetická napájačka 
odolná voči nárazom.

4 predĺžené pripájacie body.

Pripojenie ¾" (20x27) zhora 
alebo zdola.

Syntetická
misa je vyrobená z 
pevného materiálu, 
ktorý je vyskúšaný a 
testovaný už viac 
ako
15 rokov. 

12 l/min pri 3 baroch

Rovnaký mosadzný ¾" ventil ako model F11. 

Široký jazyk, ľahko sa tlačí.

1

1

2

2

KKAT.Č    URČENIE          BALENIE

3022 Syntetická napájačka s vertikálnym pádlom jazykom - 
Mosadzný ¾" ventil

10ks/kartón

3024 Rovnaké ako 3022 kartón

3025 Syntetická napájačka so zvislým lopatkou jazykom- 
Mosadzný ¾" ventil s T-prípojkou pre vodný okruh 10ks/kartón

3026 Rovnaké ako 3025 kartón

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

3027 Syntetická napájačka s hadičkou rúrkou
 - Mosadzný ¾" ventil 

3029 Rovnaké ako 3027 kartón

3028  Syntetická napájačka s rúrkou - Mosadzný ¾" 
ventil - s T-kusom na pripojenie pre vodnýn okruh 10ks/kartón

3030 Rovnaké ako 3028 kartón

 Nastaviteľný prietok. 

Trubica sa veľmi ľahko tlačí

VEDELI STE?

13 l/mn pri 3 baroch

V oblastiach, kde je pravdepodobné zamrznutie, nainštalujte 
geotermálnu sondu alebo vykurovací vodič (str. 13) alebo 
pripojte napájačky k cirkulačnému systému s čerpadlom 
SPEED-FLOW a v prípade potreby s jedným alebo viacerými 
čerpadlami THERMOFLOW (str. 14-15).

A359 A352

KAT.Č    URČENIE

A359 Pripojovacia súprava pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej 
ocele ¾" + otočná spojka

A352      Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre napájačku

DOPLNKY

GEOTERMÁLNA SONDA

1

2

3

2

3

1
¾" prípojka na vodovodné potrubie v 

nezamŕzajúcej hĺbke (-40 cm až -80 cm).

Sonda prenáša geotermálne teplo z hĺbky 
zeme do napájačky.

Izolačný plášť (dodáva sa samostatne).

Ochrana proti zamrznutiu 
bez elektrickej energie pre 
FORSTAL s lopatkou jazykom.
Medená prívodná rúrka vybavená 
geotermálnou sondou na udržanie 
ventilu napájačky bez mrazu.

Účinné až do -15 °C bez elektrickej 
energie.
Geotermálna sonda obsahuje 
teplonosný plyn. Sonda je vložená do 
medenej rúrky a odovzdáva teplo z 
pdy do armatúr pitnej misy, aby sa 
udržala bez mrazu.

MONTÁŽ Z FORSTALU

KAT.Č    URČENIE

A590  
Geotermálna sonda na udržiavanie nezamŕzajúceho 
Forstalu s lopatkou jazykom. Pripojenie ¾"

240 mm - 9”29/64

110 mm - 4”3/8

25
 m

m
 

1”

11
 m

m
 

7/
16

”

71
 m

m
 - 

2”
13

/1
6

12
3 

m
m

 
4”

7/
8

325 mm - 12”13/16

48 mm 
1”57/64

Ø16 mm - 5/8”

10ks/kartón



NEREZOVÉ MISKOVÉ 
NAPÁJAČKY S RÚRKOU

Connected drinkers

See page 4.
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1

2

1

2

Bezšvová napájačka z nehrdzavejúcej ocele, robustná a odolná. 
Miska so zaobleným okrajom, aby sa zabránilo vyliatiu vody. Ventil 
z nehrdzavejúcej ocele s veľkým prietokom odolným voči 
najkyslejšej vode.
Pripojenie ¾ ”zhora. 
4 podlhovasté montážne otvory.

Hladký tlakový ventil, ktorý sa ľahko aktivuje.

Veľká misa mierne naklonená dopredu pre väčšie pohodlie.

F110 INOX

18 l/min pri 3 baroch

MONTÁŽ ZARIADENIA F110 INOX

V oblastiach, kde je 
pravdepodobné zamrznutie, 
nainštalujte vyhrievací vodič 
(str. 15) alebo pripojte misky na 
pitie k cirkulačnému systému s 
čerpadlom SPEED-FLOW a v 
prípade potreby s jedným alebo 
viacerými čerpadlami 
THERMOFLOW (str. 16-17).

NÁŠ TIP

82
 m

m
 - 

3.
2”

25
6 

m
m

 - 
10

.1
”

12
6 

m
m

 - 
5”

13
 m

m
 - 

0.
5”

22
 m

m
 - 

0.
9”110 mm - 4.3”

80 mm - 3.1”

250 mm - 9.8”

258 mm - 10.2”

3/4” M
43 mm - 1.7”

VEDELI STE?
Kone, ktoré nie sú zvyknuté na napájačky s tlakovou rúrkou, 
zvyčajne potrebujú málo času na to, aby sa ich naučili používať. 
Zvyšky vody na dne misky koňa priťahujú. Týmto spôsobom kôň 
aktivuje veľmi plynulý tlačný mechanizmus, ktorý jemne dodáva 
vodu.

A315 / A316 A361 A367

DOPLNKY

KAT.Č    URČENIE

A315 Sada 2 pozinkovaných oceľových držiakov na montáž na rúry do Ø 50 mm (2")

A316  Sada 2 pozinkovaných oceľových konzol na montáž na rúry Ø 50 až 75 mm (2" až 3")

A361 Rohová doska pre napájačku

A367 Pripojovacia súprava pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾" samec

KAT.Č    URČENIE

3209 Nerezová misa na napájanie - Nerezový ¾" ventil
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NEREZOVÉ MISKOVÉ 
NAPÁJAČKY S RÚRKOU

1

2

1

2

3

3

3

F130 INOX
Bezšvová napájačka z nehrdzavejúcej ocele, 
robustná a odolná. Nerezový ¾" ventil s viacerými 
prípojnými bodmi, nastaviteľným prietokom a 
hladkou tlakovou trubicou.

Napájačka z nehrdzavejúcej ocele s 4 podlhovastými 
montážnymi otvormi.

Hladký tlakový ventil, ktorý sa ľahko aktivuje.

Veľká misa mierne naklonená dopredu pre väčšie pohodlie. 

Montážna doska z nehrdzavejúcej ocele navrhnutá tak, aby zabraňovala usadzovaniu nečistôt.

18 l/min pri 3 baroch

Pohľad z vrchu

Viacero 
bodov 

pripojenia

A315 / A316 A361 A367

DOPLNKY

KAT.Č    URČENIE

A315 Sada 2 pozinkovaných oceľových držiakov na montáž na rúry do Ø 50 mm (2")

A316  Sada 2 pozinkovaných oceľových konzol na montáž na rúry Ø 50 až 75 mm (2" až 3")

A361 Rohová doska pre miskovú napájačku

A367 Pripojovacia súprava pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾" samec

KAT.Č    URČENIE

3217          Nerezová misková napájačka - Nerezový ¾" ventil s T-prípojkou

NÁŠ TIP
Ak je voda kyslá a chcete pripojiť  miskové napájačky do 
cirkulačného systému, odporúčame model F130 INOX.
V regiónoch, kde je pravdepodobné zamrznutie, pripojte 
napájačky k cirkulačnému systému s čerpadlom SPEED-FLOW 
a v prípade potreby s jedným alebo dvoma ďalšími čerpadlami 
THERMOFLOW (pozri strany 16-17).

Misa je veľká, odolná a veľmi 
      bezpečná pre naše kone 

NÁZOR UŽÍVATEĽA

      V súčasnosti je našich 15 boxov vybavených 
napájačkami F110 a sme s nimi veľmi spokojní, 
pretože misky sú veľké, odolné a pre naše kone veľmi 
bezpečné, čo znamená, že sa nemôžu zraniť. Prívod 
vody je pre kone, ktoré vypijú 30 až 40 litrov vody 
denne, nevyhnutný. Preto je kvalita miskových 
napájačok veľmi dôležitá. Pri ďalšom rozširovaní 
našich stajní a inštalácii nových boxov s cieľom 
ponúkať ustajnenie budeme testovať novú miskovú 
napájačku F130 Inox s napojením na vodu z 
viacerých strán. 
     Misková napájačka LA BUVETTE sú technické, 
spoľahlivé a dokonale prispôsobené našim potrebám, 
čím zvyšujú pohodu našich koní, ktoré z nich môžu 
bezpečne piť.
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LIATINOVÉ NAPÁJAČKY S 
JAZYKOM ALEBO RÚRKOU

1

1

1

2

1

2

KAT.Č    URČENIE

3051 Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - mosadzný 
¾" ventil s T-šroubením Plastový sáčok

3053 Rovnaké ako 3051 Kartón

3296 Liatina s polykarbonátom - Nerezový ¾" ventil s T Plastový sáčok

18 l/mn pri 3 baroch

Mosadzný ventil alebo 
ventil z nehrdzavejúcej 
ocele.

Hladká tlaková rúrka.

Liatinová misková napájačka, hlboká a široká.
Na aktiváciu ventilu stačí sila 600 g (1,32 lbs) pri tlaku 
3 bary (42 psi).

Misa kráľovskej veľkosti: Dĺžka 319 x šírka 260 x výška 
178 mm. Pripojenie ¾" (20x27).

F11 F30

KAT.Č    URČENIE

3001
Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - Syntetické 
horizontálne lopatky - mosadzný 3/4" ventil Plastový sáčok

3005 Rovnaké ako 3001 Kartón

3003
 Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - horizontálne 
lopatky z nehrdzavejúcej ocele - mosadzný 3/4" ventil Plastový sáčok

3007 Rovnaké ako 3003 Kartón

Horizontálny lopatky jazyk zo zliatiny alebo nehrdzavejúcej ocele. 

Liatinová misková 
napájačka s mosadzným ¾" 
ventilom. Spoľahlivosť 
vyskúšaná a testovaná viac 
ako 20 rokov.

4 upevňovacie body. 
Pripojenie ¾" (20x27) 
vnútorné koleno.

                   12 l/min pri 3 baroch

Viacero 
bodov 

pripojenia

1

2

1

2

2

A331 
A337

A352 A359 A367 A373

A315 / A316 A336

NOVÝ

MONTÁŽ F11
110 mm
4”/¾

240 mm
9”½

14 mm
9/16”

65
,5

 m
m

2”
½

10
7 

m
m

4”
15

/6
4

26
,5

 m
m

1”
3/

64 29,5 mm
1”5/32”

304 mm
12”

DOPLNKY

110 mm
4”3/8

250 mm
9”7/8

22
 m

m
7/

8”

14 mm
½”

319 mm
12”9/16

25
 m

m
1”

18
1 

m
m

7”
1/

8

¾”

76
.5

 m
m

3”

MONTÁŽ F30

KAT.Č    URČENIE

3002
Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - Vertikálne 
lopatky - mosadzný 3/4" ventil Plastový sáčok

3006 Rovnaké ako 3002 Kartón

3008
 Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - Vertikálne 
pádlo - mosadzný 3/4" ventil s T-prípojkou Plastový sáčok

3009 Rovnaké ako 3008 Kartón

12 l/mn pri 3 baroch

 Syntetické vertikálne pádlo. 

K dispozícii aj s T-úpravou.

KAT.Č    URČENIE

A315 Sada 2 pozinkovaných oceľových držiakov na montáž na rúry do Ø 50 mm (2")

A316  Sada 2 pozinkovaných oceľových konzol na montáž na rúry Ø 50 až 75 mm (2" až 3")

A331 Montážny držiak pre napájačky na stĺp Ø 102 mm (4") a "Trèfle"

A336 Montážna konzola na stĺpik v tvare H (bez vŕtania ; šírka 100-200 mm)

A337 Montážny držiak pre napájačky na stĺp Ø 140 mm (5"½) a "Trèfle"

A352 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre miskovú napájačku F30, F30A

A359 Pripojovacia súprava pre vodný okruh s otočnou spojkou pre F11 s T-fitingom

A367 Pripojovacia súprava pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾" samec

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 st.st. rúrky ¾" M
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ELEKTRICEKÉ PROTIMRAZOVÉ 
NAPÁJAČKY

1

2

3

4

1

4

3

2

F130 EL 24V/30W or 80W

KAT.Č    URČENIE

3246        Misková napájačka s vykurovacím telesom 30 W - 24 V

3247        Misková napájačka s vykurovacím telesom 80 W - 24 V pre severné krajiny

Nerezová misková napájačka s vonkajším plášťom zo smaltovanej liatiny 
a predinštalovaným 30 alebo 80 W / 24 V vykurovacím telesom na 
ochranu proti mrazu.
Robustná, hlboká, nerozlievateľná a kompaktná.
Pripojenie ½" (15x21) samica zhora/dole. 
4 upevňovacie body Ø14 mm.

Potrebný aj transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne.

18 l/min pri 3 baroch

Misa a ventil zo sv. ocele.
Tlaková rúrka s prúdovým spínačom 
dodáva vodu bez rozstrekovania.

Vypúšťacia zátka.

Vykurovacie teleso pre F130 EL 
obklopuje misu aj ventil.ng.

334 mm - 13,2”

25
1 

m
m

 - 
9,

9”

269 mm - 10,6”

135 mm - 5,3”

11
5 

m
m

 - 
4,

5”
20

 m
m

 - 
0,

8”

½” F
14 mm - ½”

½” F

MONTÁŽ MODELU F130 EL

A532 A354 C162

DOPLNKY

TRANSFORMÁTORY

Transformátory (230/24 V) 
typu shell. Európska norma EN 60.742.

KAT.Č    URČENIE

A532
Diaľkový termostat pre beznámrazové elektrické napájačky: na automatické zapnutie/
vypnutie s vonkajším senzorom - vo vodotesnej skrinke (max. podporovaný výkon 1200 W))

A354 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre F130 EL

A319 Sada 2 pozinkovaných oceľových konzol pre F130 EL

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

KAT.Č    URČENIE

A505 Transformátor 50 VA pre 1 napájačku 50 W

A504 Transformátor 100 VA pre 2 napájačky 50 W alebo 1 napájačku ≤ 100 W 

A503 Transformátor 200 VA pre 4 napájačky 50 W alebo 2 po 100 W alebo 1 napájačku ≤ 100 W 

A501 Transformátor 300 VA pre 6 napájačiek 50 W alebo 3 po 100 W alebo 1 napájačku ≤ 300 W

A502 Transformátor 400 VA pre 8 napájačiek 50 W alebo 4 po 100 W alebo 1 napájačku ≤ 400 W 

•

•

Vykurovacie teleso modelu F130 EL 
obklopuje misu aj ventil.
Model F130 EL je možné pripojiť k 
cirkulačnému systému.

• Ventily z nehrdzavejúcej ocele 
zabezpečujú dlhšiu životnosť.

VEDELI STE?

• F130 EL možno namontovať
na stenu alebo do rohu s 
ochranným rámom A354 
(voliteľné príslušenstvo).
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NÁSTENNÉ NAPÁJAČKY

1

2

3

4

1

1

3
4

2

Kompaktná napájačka z HDPE s tlakovou rúrkou alebo 
konštantnou hladinou. 
4 upevňovacie body na stenu.

Nastaviteľná konštantná hladina alebo veľmi ľahko ovládateľná tlačná rúrka. 

Kryt ventilu z nehrdzavejúcej ocele a hrana proti preliačeniu.

Veľké prístupové dvierka na pripojenie vody a inštaláciu súpravy proti zamrznutiu.

 Vypúšťanie vody bez použitia náradia.

NORMANDY

KAT.Č    URČENIE            BALENIE

1716 NORMANDY s tlakovým ventilom Kartón

1717 NORMANDY s plavákovým ventilom - Nekompatibilné s               Kartón
Blue Intelligence 

Veľmi pevná bezšvová konštrukcia z rotačne tvarovaného HDPE, 
bezpečná pre potraviny a odolná voči UV žiareniu. Horné alebo spodné 
pripojenie na vodovodné potrubie: Pripojenie je jednoduché pomocou 
predinštalovanej ¾" (20x27) opletenej hadice z nehrdzavejúcej ocele. Veľká 
misa, rýchle a jednoduché čistenie. 

8 l/mn pri 3 baroch

13 l/mn pri 3 baroch

A358

A576

DOPLNKY

KAT.Č    URČENIE

A576  Stojan z HDPE s výplňou z PU peny - výška 560 mm

A358          Kovový ochranný profil z pozinkovanej ocele - užitočný rozmer. D. 750 x Š. 60 x H. 75 mm.

Kovová ochrana na ochranu vodovodného 
potrubia. Vhodné pre rúrky s izolačným 
penovým plášťom.

Izolovaný stojan z HDPE s dvojitou stenou 
vyplnenou PU penou na ochranu 
prívodných vodovodných potrubí zospodu. 
Veľmi vysoká odolnosť proti nárazom. 
Montáž na stenu na úsporu miesta.
Možno rozrezať na 2 
časti. 
Pomocou jedného stojana 
A576 môžete nainštalovať 
2 napájačky 
NORMANDY 
(pozri naše rady).

A532

A396

C162

A504

OCHRANA PROTI MRAZU

KAT.Č    URČENIE

A396 Súprava proti zamrznutiu s výkonom 80 W/24 V na ochranu misy a ventilu.

A504 100 VA transformátor pre 1 NORMANDY s A396 a C162

C162 Vykurovací vodič 22 W/24 V - dĺžka 3 m pre prívod vody

A532
Diaľkový termostat na automatické zapnutie/vypnutie s vonkajším senzorom - 
vo vodotesnej skrinke (max. podporovaný výkon 1200 W)

Napájacia súprava proti zamrznutiu 24 V/80 W na inštaláciu pod misu 
NORMANDY. Chráni ventil aj misku pred zamrznutím až do -20 °C.

Indikátor prevádzky.

Potrebný transformátor 230/24 V,  
predáva sa samostatne (pozri nižšie).

Vykurovací vodič 24V/22W pre vodovodné 
potrubie do dĺžky 1,5 m. Uzavretá slučka 
pripojenia k napájaniu Normandie  
(predáva sa samostatne).

MONTÁŽ NORMANDY

61
8 

m
m

 - 
24

.3
”

351 mm 
13.8”

386 mm 
15.2”

20
0 

m
m
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RIEŠENIE NAPÁJANIA VO VÝBEHU NAPÁJAČKAMI 
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE A POLYETYLÉNU
PATENTOVANÉ FR2994794, FR2995177 ET EP2534944

1

2

3

4

5

2

2

3

4

5

1

MICHIGAN DUO
Dvojitá napájačka so žľabom z nehrdzavejúcej ocele a základňou
 z HD polyetylénu. 
Koncepcia STAINLESS 
STEEL + PE optimalizuje 
odolnosť voči chladu 
( rôzne kombinácie, aby 
voda nezamrzla)

Ideálne na výbehoch a v 
"aktívnych stajniach".

72 l/min. pri 3 baroch

Nerezový žľab s objemom 52 litrov spájajúci robustnosť a  zdravotnú nezávadnosť. 
So zošikmeným dnom na jednoduchšie čistenie.

 Systém rýchleho vyprázdňovania "suché ruky": PE kryt umožňuje prístup bez toho, aby ste si museli namočiť ruky. Na zátku Ø 100 mm nemá vplyv mráz.

Ventil je chránený proti koníkom izolačným dvojstenným HD-polyetylénovým 
krytom, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

Ventil s prietokom 72 l./min (meraný prietok pri 3 baroch) s uzatváracím kolíkom 
vody. Nastaviteľná hladina vody bez použitia náradia. Otočný fitting ¾" s 2 vstupmi: 
možno pripojiť k obehovému čerpadlu SPEED-FLOW (str. 20) bez ďalšieho 
príslušenstva.

5 fixačných bodov na betónovom podklade s minimálnou výškou 20 cm.

A532

C162

A501/A502

A401 / A402

A395

OCHRANA PROTI NAMRAZE

Vyžaduje sa 
transformátor 
230/24V (dodáva sa 
samostatne).

•  Súprava proti zamrznutiu žľabu: 1 
vykurovacie teleso 24 V / 175 W nalepené 
pod žľabom. Súprava sa odporúča pre 
regióny s rizikom vysokých mrazov.

• Súprava proti zamrznutiu ventilu: 
Odporúča sa pri riziku nízkych (samostatne) 
alebo vysokých mrazov (v kombinácii so 
súpravou proti zamrznutiu žľabu).

Súprava proti zamrznutiu pre prívod vody 
24 V - 22 W vykurovací vodič na ochranu až 1,50 
m potrubia (pripojenie slučky).

KAT.Č    URČENIE

A401 Napájacia súprava pre MICHIGAN DUO - 24 V / 175 W

A402 Napájacia súprava pre bAÏKAL230 - 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

A501 Transformátor 230/24 V - 300 VA pre MICHIGAN DUO s napájacími súpravami

A502 Transformátor 230/24 V - 400 VA pre bAÏKAL230 s napájacími súpravami

A532
Diaľkový termostat na automatické zapnutie/vypnutie s vonkajším senzorom - 
vo vodotesnej skrinke (max. podporovaný výkon 1200 W)

BAÏKAL 230

KAT.Č    URČENIE

2430             Napájací žľab MICHIGAN DUO - 52 l - 72 l/min (3 bary)

Napájačka s dĺžkou 2,30 m, žľabom z nehrdzavejúcej ocele a 
podstavcom z HD polyetylénu pre skupinu koní. 

KAT.Č    URČENIE

2432            Napájací žľab bAÏKAL 230 - 112 litrov ; 72 l/min (3 bary)

Rovnaké špecifikácie ako MICHIGAN DUO so 
112 litrovým žľabom a 7 fixačnými bodmi na 
betónovom podklade s minimálnou výškou 20 cm.
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NEZAMŔZAJÚCE NAPÁJAČKY 
NA STOJANE
PATENTOVANÉ EP3479689

1

2

3

1

2

3

LAKCHO 2 24V/50W or 80W
Nezamŕzajúca napájačka z HDPE s 
plavákovým ventilom.
Objem 5,5 litra. Misa Ø 390 mm.  
Prístup k vode: 320 x 200 mm.

10 l/mn pri 3 baroch

Bezšvová konštrukcia HDPE

Zjednodušený montážny systém

Okraj a kryt z nehrdzavejúcej ocele, vypúšťacia zátka 
odmontovateľná bez použitia náradia, kontrolka prevádzky 

KAT.Č    URČENIE

1640 Misa s konštantnou hladinou vody a vykurovacím telesom 24 V - 50 W

1840 Rovnako ako 1640 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1730 Rovnako ako 1640 bez vykurovacieho telesa

Elektrický systém ochrany proti mrazu, účinný až do -20 °C. 
½" vnútorná armatúra s 1 m opletenou hadicou z nehrdzavejúcej 
ocele. Potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa samostatne.

BIGCHO 2 24V/50W or 80W
Nezamŕzajúca nevylievacia napájačka s 
plavákovým ventilom. 
Misa s objemom 5,5 litra Ø390 mm. Prístup: 275 x 
200 mm. Neodporúča sa pre podkuté kone.

8 l/min. pri 3 baroch

KAT.Č    URČENIE

1639  Nevylievacia  napájačka z nehrdzavejúcej ocele,s konštantnou hladinou vody, s vykurovacím 
telesom 24 V - 50 W

1839 Rovnako ako 1639 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1712  Rovnaké ako 1639 bez vykurovacieho telesa

KAT.Č    URČENIE

1642          

LAKCHO 2      24V/180W

Veľká polyetylénová 180 W vykurovacia 
miska s vlastnou reguláciou na dodávku 
ohriatej vody (15 °C).
Rovnaké parametre ako LAKCHO 2. 

           10 l/min pri 3 baroch

Vnútorný termostat je súčasťou dodávky.

Potrebný transformátor 230/24V, dodáva sa samostatne

Ohriata
voda

Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne (str. 10).

NÁŠ TIP
Použite elektrický kábel s vhodným priemerom pre výkon 
zariadenia. Pozrite si tabuľku s montážnymi pokynmi.
Inštalácia poistky na primárnom (230 V) a pomocnom 
napájacom vedení transformátora (24 V) je povinná.

1

2

3

1

2

3

BIGSTAL 2 24V/50W alebo 80W

STALCHO 2 24V/50W alebo 80W

13 l/mn pri 3 baroch

Rovnaký ako LAKCHO 2, s jazykovým ventilom.

Bezšvová konštrukcia HDPE

Zjednodušený montážny systém

Hrana a jazyk z nehrdzavejúcej ocele, 
vypúšťacia zátka odmontovateľná bez použitia 
náradia, kontrolka prevádzky

KAT.Č    URČENIE

1641 Napájačka s jazykom z nehrdzavejúcej ocele a vykurovacím telesom 24 V - 50 W

1841 Rovnako ako 1641 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1731 Rovnaké ako 1641 bez vykurovacieho telesa

Potrebný transformátor 230/24V, dodáva sa samostatne

Beznámrazová nevylievacia napájačka  
s jazykom z nehrdzavejúcej ocele.
Rovnaké špecifikácie ako BIGCHO 2 s 
jazykom z nehrdzavejúcej ocele. 
Prístup do vody: 215 mm.

Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva 
samostatne (str. 10).

Ø280 mm - 11” Ø390 mm - 15”½

HDPE-STAND

H 740 mm H 600 mm H 400 mm

Dvojitá polyetylénová stena je vyplnená izolačnou polyuretánovou penou, 
ktorá zabezpečuje dokonalú tepelnú izoláciu.
Naše stojany sú vybavené otvorom na vypúšťacie hadice (vypúšťacia zátka je 
súčasťou dodávky).

Prierez.

Stojan z PE s penovou izoláciou. Robustný a ľahko sa inštaluje.
Vhodný pre napájačky BIGCHO 2, BIGSTAL 2, LAKCHO 2, STALCHO 2.

KAT.Č    URČENIE

1643 Nevylievacia napájačka z nehrdzavejúcej ocele,  jazyk z nehrdzavejúcej 
ocele, vykurovacie teleso 24 V - 50 W

1843 Rovnako ako 1643 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1713  Rovnaké ako 1643 bez vykurovacieho telesa

Základňa:
408 x 408 mm
(16" x 16")
Hrúbka: 40 mm
(1"½)  

KAT.Č    URČENIE

A573 Výška 740 mm na pripevnenie k podlahe ; Špeciálne navrhnuté pre kone.

A572 Výška 600 mm na upevnenie k podlahe ; Pre veľké poníky a malé kone

A570 Výška 400 mmna pripevnenie k podlahe ; Určené pre poníky a žrebce

Napájačka s konštantnou hladinou vody a vykurovacím telesom 
24 V - 180 W s vnútorným termostatom (na dodávku vlažnej vody)
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VYHRIEVACIE KÁBLE NA OCHRANU 
VODOVONÉHO POTRUBIA

1

2

3
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4

KÁBEL NA VYHRIEVANIE 
PRIPRAVENÝ NA 
ZAPOJENIE 230V

Vyhrievací kábel 230 V pripravený na pripojenie so 
zabudovaným termostatom aktivovaným pri 6 °C. 
Ideálny na ochranu povrchových vedení v 
existujúcich inštaláciách 
(9 dĺžok od 2 do 48 m ; nemožno rezať).

Výkon: 16 W/m

Diferenciálny obvod
istič 30 mA
povinný, dodávaný
samostatne (A520). 

3

Účinné vyhrievanie až do -45 °C.

Zástrčka 230 V a 2 m dlhý napájací 
kábel.

Termostat na umiestnenie proti 
vodovodnému potrubiu.

V blistrovom balení s návodom na 
inštaláciu.

3

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

C140 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 2 m Blister

C141 Vyhrievací kábel230 V - dĺžka 4 m Blister

C142 Vyhrievací kábel230 V - dĺžka 8 m Blister

C143 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 12 m Blister

C144 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 14 m Blister

C145 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 18 m Blister

C146 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 24 m Blister

C147  Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 36 m Blister

C148 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 48 m Blister

NÁŠ TIP

Vyhrievací vodič LA BUVETTE proti zamrznutiu sa nesmie 
skracovať ani predlžovať. Nepoužité konce môžu byť navinuté 
na vodovodnom potrub (so vzdialenosťou medzi závitmi 
špirály najmenej 15 mm).
DÔLEŽITÉ: Syntetické rúrky musia byť pred inštaláciou 
vyhrievacieho vodiča LA BUVETTE pokryté hliníkovou 
lepiacou páskou (ref. C175). Chráni rúrku a rozvádza teplo.

A520
C175

C180

A358

VYHRIEVACÍ KÁBEL PRE 
PRÍVOD VODY 24V/22W

KAT.Č    URČENIE

C162           Vyhrievací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

Vyhrievací vodič 24 V / 22 W s dĺžkou 3 m, 
špeciálne navrhnutý na zásobovanie pitnou vodou. 
Hliníková páska je súčasťou dodávky.

NKYDOPL

KAT.Č    URČENIE

C175 Hliníková páska na rolke s dĺžkou 50 metrov (54 yardov)

C180 Výstražné štítky pre drôty predávané na meter, povinné 
(1 každých 5 metrov (16'))

A358
 

Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele - užitočné 
dim. D. 750 x Š. 60 x H. 75 mm

A520 Diferenciálny istič, 30 mA pre jednofázové napätie 230 V s vodotesnou skriňou

POVINNÉ:

Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne (str. 10).

INŠTALÁCIA
Pripravené na pripojenie vykurovacieho kábla

Dodávka vody
Podlaha

Káblový 
pásik

Nevyhrievaná
časť (2 m) 

Izolovaný
plášť 

A358

Hliníková páska C175 (na pozíciu
na syntetických rúrach)

Zásuvný vyhrievací vodič sa rovnomerne zahrieva po celej svojej 
dĺžke, akonáhle termostat indikuje teplotu nižšiu ako 6 °C. Nie je 
možné ho prerezať.

Zásuvný vykurovací drôt 
je možné navinúť na 
vodovodné potrubie, ak 
medzi jednotlivými 
závitmi špirály 
ponecháte aspoň 15 mm. 
Prekrývanie drôtu nie je 
povolené.

Je dôležité nainštalovať snímač termostatu proti 
vodovodnému potrubiu v jeho najchladnejšom bode.

A520
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SPEED-FLOW
Výkonné čerpadlo (230 V / 550 W), ktoré udržiava okruh  miskovej 
napájačky bez námrazy vďaka cirkulácii vody vysokou rýchlosťou.
Určené pre okruh napájačiek do 125 m do a 125 m späť s podzemným 
vedením.
Jednoduché a bezpečné používanie.
Je možné pridať vizuálny a zvukový alarm na prevádzku  
SPEED-FLOW môže byť plne automatická (pozri príslušenstvo).

Vodotesná, ľahko použiteľná riadiaca jednotka

Napájanie z vodovodnej siete (≥2 bary). Povinný filter A446, objednať samostatne. 

Vodovodné potrubie z nehrdzavejúcej ocele so spätnými ventilmi ¾"

Bezpečnostné prvky: Prietokový spínač, ukazovateľ teploty a automatický odvzdušňovací ventil. 
Kompletná zostava sa dodáva na pozinkovanom ráme.
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NÁŠ TIP

Na zabezpečenie optimálnej účinnosti bez plytvania energiou 
je potrebné použiť PE rúry Ø 25 mm (3/4") a zakopať ich čo 
najviac do zeme, aby absorbovali teplo z pdy. Nad zemou 
izolujte potrubia 13 mm penovým plášťom a chráňte ich pred 
zvieratami pozinkovaným ochranným rámom A358. Ak 
hrozí silný mráz, pridajte k inštalácii jeden alebo viacero 
systémov THERMOFLOW. Zapnú sa len v prípade potreby.

Na ochranu prívodu vody pred mrazom nainštalujte 
SPEED-FLOW v miestnosti, kde nemrzne, alebo použite 
vyhrievací drôt (pozri stranu 15).

A557

A558

A446 A520 A556

DOPLNKY

KAT.Č    URČENIE

A556
Prídavné čerpadlo 230 V / 550 W, prípojka ¾" (20 x 27), 
automatický odvzdušňovací ventil súčasťou dodávky

A557 Automatizačná súprava pre SPEED-FLOW vyrobené po 12/2014

A558 Alarm nastavený pre SPEED-FLOW vyrobené po 12/2014

A446 Visi-Filter VF6, 100 mikrónov - 6m3/h - povinný

A552
Dodatočný automatický odvzdušňovací ventil, ktorý sa má nainštalovať na 
každom vysokom bode zariadenia

A520 Diferenciálny istič, 30 mA pre jednofázové napätie 230 V s vodotesnou skriňou

Automatizačná súprava A557: Automatické 
spustenie SPEED-FLOW hneď, ako teplota 
klesne na 3 °C (automatické vypnutie pri 10 °C).

Súprava alarmu A558: 
Vizuálny a zvukový 
alarm pri zastavení 
SPEED-FLOW.

Filter 100µ
Diferenciálny
istič
30mA / 230V 

POVINNÉ:

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

1669            Nemrznúce výkonné čerpadlo s vysokým prietokom - 
230 V / 550 W

Kartón

OBVODOVÝ PLÁN

Optimalizovaný systém s napájačkami s ¾" ventilmi a izolovaným a zakopaným 
vodovodným potrubím PE s minimálnym Ø 25 mm (3/4" - prípojky 20x27).

Miestnosť 
bez mrazu

Izolovaný
plášť  

Zásobovanie vodou
(≥ 2 bar) 

PE rúry Ø25 mm (¾")

Podlaha

230 V

FORSTAL 
+ A359

Napájací okruh do dĺžky 125 m 
(137 yd) prívod + 125 m spiatočka.

Pozemné teplo

A520

A446

SPEED-FLOW

Alarm 
A558

Sada 
A557

F130 INOX 
+ A367

F30
+ A367
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AUTONÓMNY OHRIEVAČ
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THERMOFLOW
Prídavný programovateľný ohrievač 1500 W pre SPEED-FLOW alebo 
iný cirkulačný systém.
Funkcia automatického zapnutia/vypnutia v závislosti od 
naprogramovanej teploty vody pre riadenie spotreby.

1500 W vykurovacie teleso. Nerezová oceľ a hliník: 
bez hrdze, bez usadzovania vodného kameňa.

Meranie teploty vody v okruhu.

Jednoduché nastavenie počiatočnej teploty. 
Kontrolka prevádzky.

Príslušenstvo 1"½ samec a samica s otočnými maticami. 

HDPE kryt.

Kompaktné zariadenie sa dodáva kompletne nainštalované na 
pozinkovanom ráme. Inštaláciu uľahčuje 6 montážnych otvorov so štrbinami.

THERMOFLOW je vhodný pre obvody s povrchovými vedeniami.

Pri extrémnych podmienkach je možná sériová inštalácia viacerých 
zariadení THERMOFLOW (pozri NAŠE PORADENSTVO).
Nezávislé napájanie 230 V.

385 mm

152 mm
33

0 
m

m

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A301  Prídavný programovateľný ohrievač s výkonom 1500 W 230 
V jednofázový - pripojenie 1"½. Povinný diferenciálny istič 
30 mA, samostatne k dispozícii (pozri nižšie)

Kartón

DOPLNKY

NÁŠ TIP
THERMOFLOW je vhodný pre všetky napájacie 
okruhy vybavené cirkulačným čerpadlom. 
Zlepšuje jeho protimrazový výkon len vtedy, keď to 
vyžadujú klimatické podmienky. THERMOFLOW je 
nezávislý, možno ho nainštalovať kdekoľvek chcete.

V závislosti od požadovaného výkonu proti 
zamrznutiu, LA BUVETTE odporúča použiť jeden 
alebo viacero systémov THERMOFLOW.

A358 A367-A365A359 A373 A520 A551

KAT.Č    URČENIE

A358  Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele - Užitočné dim. 
D. 750 x Š. 60 x H. 75 mm

A359
Pripojovacia súprava pre vodný okruh (FORSTAL, str. 7): 2 rúrky z 
nehrdzavejúcej ocele ¾" + otočná spojka

A367
" Pripojovacia súprava pre vodný okruh vhodný pre napájačku s ¾

T: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾"

A365 Rovnako ako A367 s T pre ventil s ½" pripojením

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 rúrky z nehrdzavejúcej 
ocele ¾" M

A520
Diferenciálny istič, 30 mA pre jednofázové napätie 230 V s vodotesnou 
skriňou

A551
Poistný ventil 7 barov - odporúča sa pre každý okruh s vykurovacím 
systémom

Zásobovanie vodou
(≥ 2 bar)  

Podlaha

230 V

OBVODOV PLÁN

Príklad inštalácie s čiastočným podzemným 
vedením. V prípade, že celý váš okruh 
pozostáva z povrchového vedenia, ktoré sú 
vystavené silnému chladu, môžete môžete 
pridať jeden alebo viacero zariadení 
THERMOFLOW. 

Miestnosť,
kde 
nemrzne

Izolačný
plásť 

Izolačný plášť 

PE rúry Ø25 mm (¾")

FORSTAL

Pozemné teplo

A520

A446
A358

THERMOFLOW

SPEED-FLOW 
(alebo iný 

cirkulačný systém)

Alarm 
A558

Sada
A557

F30F130 INOX 
+ A367



5

❞

❝

P
R

O
T

IM
R

A
Z

O
V

É
 P

R
O

D
U

K
T

Y
18

NEMRZNÚCE NAPÁJAČKY BEZ
ELEKTRINY 
PATENTOVANÉ FR2834613; US6732674; CA1385911

Prečo si vybrať 
THERMOLAC™?

Bestseller spoločnosti LA BUVETTE má 4 hlavné výhody:

Francúzsky 
kvalitný
produkt 

Patentovaná 
stránka

inovácie od
1988 

5 rokov záruky 
na všetky 

výrobné chyby

LA BUVETTE
poradenstvo a

servis 

5

5

6

3 4

2

1

THERMOLAC™ 40GV & 75GV
Neelektrické  nemrznúce napájačky, ideálne na 
vonkajšie aj vnútorné použitie.  Fungujú na princípe 
termosky: dvojitá stena z HDPE  zdravotne nezávadná 
je izolovaná polyuretánovou penou. Voda sa udržiava 
pri teplote 3 - 5 °C v zime a 10 - 12 °C v lete. 
Jednoduchá verzia (40) pre 15 koní alebo dvojitá (75) 
pre 30 koní.

34 l/min pri 3 baroch

Against all manufacturin
g d

ef
ec

ts
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KAT.Č    URČENIE

1671 Nemrznúca neelektrická napájačka 75 l s 2 loptami, plavákový ventil pre štandardný 
tlak

1672 Nemrznúca neelektrická 40 l napájačka s 1 loptou, plavákový ventil pre štandardný 
tlak

1680 Nemrznúca neelektrická napájačka 180 l so 4 loptami, plavákový ventil pre štandardný 
tlak

Nemrzne až do -30 °C vďaka kvalitnému izolačnému materiálu. 
Čerstvá voda počas leta.

Lopty TERMOLAC™ sú navyše  napustené izolačnou polyuretánovou penou.  Veľmi 
ľahko ich stlačia kone alebo poníky. Voda je chránená proti komárom a divým zvieratám.

34 l./min (pri 3 baroch) plavákový ventil. Nastaviteľná hladina vody bez použitia náradia.

Predmontovaná ½" opletená hadica z nehrdzavejúcej ocele, izolačný plášť a izolácia zeme 
dodávané s napájačkou (pohľad zdola).

Majú veľké izolované vypúšťacie zátky - Ø100 mm (4") umožňujú čistenie bez nutnosti 
demontáže krytu.

Rýchle a úplné otvorenie patentovaného systému.

NÁŠ TIP

Ak chcete kone naučiť piť, 
spustite plavák do spodnej 
polohy.  Zníženie hladiny vody 
bude stimulovať vaše kone, aby 
tlačili loptu. Nechajte kone, 
aby si na ňu zvykli niekoľko 
dní, a potom hladinu zvýšte.

Tlačenie lopty sa pre vaše kone 
rýchlo stane skutočnou hrou.

K dispozícii je aj: 
THERMOLAC™ 180: 4 lopty pre veľké stádo (do 60 
koní).

Dospelé kone aj
 žriebätá si na ne zvyknú

 veľmi rýchlo 
Emmanuel Rialland , od Haras

NÁZOR UŽÍVATEĽA

de Hus * v Petit Mars , Francúzsko

*Emmanuel Rialland, manažér Haras de Hus v Petit 
Mars (viac ako 400 skokových, drezúrnych a chovných koní 
(žrebce, kobyly, žriebätá a mladé kone) na 200 ha neďaleko 
Nantes (Francúzsko)).

V stajniach sme nainštalovali 8 napájačiek Thermolac 
75 GV pre kobyly v žrebčíne a 25 napájačiek Thermolac 
40 GV vonku vo výbehoch a na pastvinách a sme s nimi 
veľmi spokojní. Pôvodne sme ich kúpili len na ochranu 
vody pred zimnými mrazmi.

Nakoniec sme si uvedomili, že majú ešte dve ďalšie 
výhody: voda zostáva chladná aj v horúcom letnom 
počasí a zostáva veľmi čistá po celý rok. Dospelé kone aj 
žriebätká si na ne veľmi rýchlo zvyknú.
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NEMRZNÚCE NAPÁJAČKY BEZ ELEKTRINY 
PATENTOVANÉ FR2834613; US6732674; CA1385911

VEDELI STE?

NÁŠ TIP

Závitový koniec 
½" alebo ¾" 
po okraj 
základne.

Shim

Povinná polotuhá 
polyetylénová 
hadica.

Nie je 
dodávaný 
dodatočný 
plášť, ktorý sa 
umiestni okolo 
celej rúrky 
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SCHÉMA:
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DOPLNKY

THERMOLAC™ 40B & 75B
Model "B" s 1 alebo 2 miskami pre 
15 alebo 30 koní.

Nezamrzne až do -15 °C 
(5°F) v závislosti od počtu 
zvierat.

KAT.Č    URČENIE

1677 Nemrznúca neelektrická 40 l napájačka s 1 miskou, 
plavákový ventil pre štandardný tlak

1676 Nemrznúca neelektrická napájačka 75 l s 2  miskami, 
plavákový ventil pre štandardný tlak

 Krmivo môže
odstrániť pomocou 
otočením o štvrtinu. 

Rovnaké špecifikácie ako pri modeli GV.

Against all manufacturin
g d

ef
ec

ts

KAT.Č    URČENIE

A613 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrý) pre gravitačné zásobovanie vodou 
(<1 bar (14,5 psi))

A456  Extra izolačný plášť s dĺžkou 1 m (39,4").

ERMOLAC™Inštalácia : TH

Vysoký prietok
plavákový ventil 
so zarážkou.  

Plomba.

1 m (39")
izolácia
plášť je 
súčasťou 
dodávky

60 cm (24")
dlhý s.s.
opletená hadica
je súčasťou 
dodávky. 

Rýchle otváranie krytu
(patentovaný systém).

Dvojité tesnenie.

Izolácia
pena (PU), do
do 13 cm (5")
hrúbky.

H.D.P.E.
steny.

Izolácia podlahy
tesnenie je 
súčasťou dodávky.

Betónový základ.

Otvor v podstavci Ø 300 mm.
Zásobovanie
vody.  

Extra izolačný plášť
(dodáva sa samostatne). 

Čistá pitná voda počas celého roka.

- Vďaka tomu, že voda je v lete chladná, je menej 
pravdepodobné, že je infikovaná mikroorganizmami.
- Voda sa udržiava čistá: žiadne listy, žiaden riasy, žiaden 
vtáčí trus, žiadny kontakt s voľne žijúcimi zvieratami
(1 alebo 2  loptové  modely).
- Aj počas tuhých zím zostáva voda k dispozícii bez 
akéhokoľvek zásahu z vašej strany. Upozorňujeme,
že verzie B s miskou (miskami) môže byť zablokovaná 
snehom.

Na zabezpečenie ľahkého pitia a pohodlia koňa musí 
byť THERMOLAC™ nainštalovaný na betónovom 
podklade s výškou od 20 do 35 cm.



NOVÝ

 NEMRZNÚCE IZOTERMICKÉ NAPÁJAČKY

Kone chované vonku potrebujú 
prístup k čistej vode v každom 
ročnom období. Či je mráz alebo 
horúčava, vždy potrebujú pitnú 
vodu. Na zabezpečenie zdravej pitnej 
vody v každom ročnom období 
spoločnosť LA BUVETTE použila 
princíp termosky na pitie. Tieto 
izotermické nemrznúce napájačky 
THERMOLAC a ISOBAR 250 sú v 
zime odolné voči mrazu (bez 
elektrického ohrevu) a v lete udržujú 
vodu chladnú.

Napájačky THERMOLAC, ktoré sú už viac ako 30 rokov 
veľmi obľúbené, potrebujú prípojku na vodu. Pracujú pod 
štandardným tlakom (2 až 4 bary) alebo nízkym tlakom (< 1 
bar) a ich hrubé steny vyplnené vysoko izolačnou penou 
chránia vodu pred zamrznutím v zime a udržiavajú ju 
chladnú v lete. Kryt a lopty, ktoré sú tiež izolačné, chránia 
vodu pred teplom, mrazom, slnkom, rastom rias, lístím, 
divými zvieratami, komármi...

Naša inovácia ISOBAR 250 patentovaná v roku 2020 je 
ideálnym riešením pre miesta bez vodovodného systému. 
Rovnako ako napájačky THERMOLAC, aj napájačky 
ISOBAR 250 majú hrubé steny vyplnené tepelno izolačnou 
penou, ktorá v zime chráni vodu pred zamrznutím a v lete 
udržiava vodu chladnú. Izolačný plávajúci kryt a jeho tiež 
izolačný pohyblivý disk chránia vodu pred teplom, mrazom, 
slnkom, rastom rias, lístím, divými zvieratami, komármi...

Pozri str. 22. Pozri str. 21.
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VONKAJŠÍ  NAPÁJACÍ SYSTÉM: 
čistá VODA v každom ročnom období

Kvalita bezpečná 
pre potraviny 

Obmedzuje
rast rias  

Jednoduché
učenie 

Chladná voda v lete, 
mrazuvzdornosť v 

zime

Francúzska 
kvalita 

Patentovaná 
inovácia

Chráni vodu
pred voľne žijúcimi 

živočíchmi

AUTOMATICKÉ PLNENIE: 
NAPÁJAČKA THERMOLAC

RUČNÉ PLNENIE: 
ISOBAR 250
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ISOBAR 250

OUTDOOR WATERING SYSTEM:
CLEAN WATER IN ALL SEASONS

Izotermický nemrznúci žľab proti zamrznutiu bez elektrickej 
energie, ideálny na napájanie 1 až 3 koní v miestach bez 
vodovodu. ISOBAR 250 sa plní ručne.
Plávajúci kryt chráni vodu bez ohľadu na zostávajúcu hladinu. 
Nezamŕza až do -15 °C bez elektrickej energie.

 Schéma 
ISOBAR 250:

Izolácia 
plávajúceho

kyrtu

Prístup k vode 
chránený mobilným 
diskom.

Izolačná pena  
(PU) s hrúbkou 

do 11,5 cm.

Vypúšťanie 
Ø100 mm 

(4”).

191 litrov 
(50 USG).

Steny
H.D.P.E. 

Plochý terén.
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IZOTERMÁLNA NÁDOBA NA NAPLNENIE, 
NEMRZNÚCA, BEZ ELEKTRINY
POŽIADAVKA NA PATENT

Vyrobené z kvalitného HDPE odolného voči UV žiareniu a bezpečného pre 
potraviny. Na rozdiel napríklad od betnu je tento materiál neutrálny, do vody sa 
nedostávajú žiadne chemické zlúčeniny. 

Dvojité steny vyplnené vysoko izolačnou polyuretánovou penou. Zabraňuje 
zamrznutiu vody až do -15 °C v zime a udržiava vodu chladnú v lete.

Kôň ľahko zatlačí na disk v strede plávajúceho  krytu, aby sa napil, a potom sa 
automaticky vráti na svoje miesto.

Lepšia hygiena:  
Voda je chránená pred slnkom (riasy), divými zvieratami, jesenným lístím... Veľký 
odtok  Ø100 mm s izolačnou zátkou.

Bezpečnostný držiak, ktorý zabraňuje koňom zdvihnúť kryt.

Vnútorná konštrukcia bez nerovností na rýchle a efektívne 
čistenie.  Plávajúci kryt sa dá odstrániť bez použitia náradia.

Kompaktný a ľahko prenosný. Na inštaláciu na tvrdom a 
rovnom teréne. Môže byť pripevnený k podlahe.

180 l (47 USG)* = zásoba vody na 1 týždeň pre jedného koňa (v 
zime.

* MAXIMÁLNA KAPACITA s krytom: 191 litrov (50 USG)
(270 litrov bez krytu).
Rozmery: Ø100,5 x h.65 cm (Ø39,4" x h. 25,6")

KAT.Č    URČENIE

1751            Izotermický žľab s plávajúcim krytom ISObAR 250



1

2

3 4 5

5

6

1

2

3

4

5

6

N
A

 P
A

ST
V

IN
Á

C
H

34 l/mn pri 3 baroch

Všetky naše tipy na výučbu a montáž napájacích žľabov 
THERMOLAC nájdete na strane 19.
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SCHÉMA 
THERMOLAC:

22 IZOTERMICKÉ NAPÁJAČKY

THERMOLAC™ 40GV & 75GV
Izotermické nemrznúce napájačky bez elektrickej energie, ideálne na 
napájanie koní v miestach s vodovodom. 
Napájačky THERMOLAC vyžadujú prívod vody pod tlakom (2 až 5 
barov). Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii nízkotlakový ventil (< 
1 bar).
Plavák udržiava stálu hladinu vody. Hladina vody je nastaviteľná. 
Verzia s jedným prístupom (40) pre maximálne 15 koní s dvojitým 
prístupom (75) pre maximálne 30 koní.

Rýchlo otvárateľný kryt 
(patentovaný systém).

Dvojité tesnenie.

Izolačná pena
(PU), do
do 13 cm (5")
hrúbky. 

Steny 
H.D.P.E.

Izolácia podlahy
tesnenie je súčasťou 
dodávky.

Vysoký prietok
plavákový ventil 

so zarážkou.  

Plomba.

1 m (39")
izolačný
plášť 
je súčasťou 
dodávky.

60 cm (24")
dlhý s.s.
opletená hadica
je súčasťou 
dodávky. 

Otvor v podstavci Ø 300 mm.
Zásobovanie
vody  

Betónový základ.
Prídavný izolačný 
plášť (dodáva sa 
samostatne). 

Kvalitná tepelná izolácia systému THERMOLAC udržiava vodu v lete chladnú 
(10-12 °C) a v zime nezamŕza až do -30 °C. (Výkon sa líši v závislosti od frekvencie 
pitia.)

Izolačné  lopty systému THERMOLAC™ chránia prístup k vode. Sú ľahké na 
tlačenie pre kone a poníky a automaticky sa vracajú na miesto. Voda je chránená 
pred komármi a divými zvieratami.

34 l./min (pri 3 baroch) plavákový ventil. Nastaviteľná hladina vody bez použitia 
náradia.

Predmontovaná ½" opletená hadica z nehrdzavejúcej ocele, izolačný plášť a zemná 
izolácia dodávané s napájačkou (pohľad zdola).

Ich veľké izolované vypúšťacie zátky - Ø100 mm (4") umožňujú čistenie bez nutnosti 
demontáže krytu.

Rýchle a úplné otvorenie patentovaného systému.

KAT.Č    URČENIE

1671   Izotermická napájačka 75 l s 2  loptami, plavákový ventil pre štandardný tlak

1672   Izotermická 40 l napájačka s 1 loptou, plavákový ventil pre štandardný tlak

DOPLNKY

KAT.Č    URČENIE

A613 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrý) pre gravitačné zásobovanie vodou 
(<1 bar (14,5 psi))

A456  Extra izolačný plášť s dĺžkou 1 m (39,4").
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PREBAC 70L
Dvojitá napájačka s konštantnou hladinou 
vody 70 litrov, vyrobená z HDPE Polychoc™ 
na napájanie koní vonku aj vo vnútri.  Záruka 
10 rokov na všetky výrobné chyby.

32 l/mn pri 3 baroch

Veľmi pevný vnútorný okraj.

Vrátane plavákového ventilu s vysokým alebo nízkym tlakom.  

Veľký obdĺžnikový rýchlovýpust "VIDE-VITE". 

Dva kotviace body na podlahe alebo na betónový základ.

A
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PREBAC R
Žľaby PREBAC sú nedeformovateľné, robustné, 
praktické a ľahké vďaka špeciálnemu materiálu, z 
ktorého sú vyrobené: POLYCHOC™.  Tento čistý 
polyetylén s vysokou hustotou je  hygienicky 
nezávadný, odolný voči UV žiareniu a recyklovateľný. 

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617).
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23
VEĽMI ROBUSTNÉ OBDĽŽNIKOVÉ 
POLYCHRÓM™, POLYETYLÉNOVÉ ŽĽABY

Priestor pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou 
vodovodného potrubia. 

Veľký obdĺžnikový rýchlovýpust "VIDE-VITE".

Viacero kotviacich bodov.

200 l. Model R, špeciálny pre poníky: výška 44 cm

A603 A617

A622

KAT.Č    URČENIE

A603
32 l/mn (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREbAC. (max. tlak: 6 barov) - ½" 
mosadzné koleno s vonkajším uzáverom je súčasťou dodávky.

A617 Rovnaký ako A603, ale nízkotlakový (<1bar-14,5psi) (modrý) 
pre gravitačné zásobovanie

A622  
 Vkladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre PREBAC na ochranu 
voľne žijúcich zvierat

KAT.Č    URČENIE

2237  Polychoc bS 190 L R žľab - d. 90 x š. 64 x v. 66 cm - d. 35,4" x š. 25,2" x v. 26"

2231  Polychoc bS 200 l. R  žľab- d. 160 x š. 46 x v. 44 cm - d. 63" x š. 18.1" x v. 17.3"

2235  Polychoc bS 400 l. R  žľab- d. 165 x š. 66 x v. 66 cm - d. 65" x š. 26" x v. 26"

DOPLNKY
32 l/min pri 3 baroch

Úsporná súprava proti utopeniu A622: 
Chráni voľne žijúce zvieratá aj hygienu vody. 
Navrhnuté v spolupráci s prírodovedcom J-
F. NObLET. Patent Fr.1052046.

KAT.Č    URČENIE

2219 

2217  Rovnaké ako 2219, ale pre nízky tlak (<1bar-14,5psi) (modré) 
  pre gravitačné napájanie

Polychoc 70 l žľab - D. 106 x Š. 37 x V. 31 cm -
Vrátane plavákového ventilu - Pripojenie ½" (15x21)

Záruka je účinná pre všetky faktúry 
PREBAC vystavené od 1. septembra 2017.
•Napájacie žľaby PREbAC musia byť správne naplnené 

vodou, aby sa zabránilo poškodeniu žľabov zvieratami (toto 
poškodenie je vylúčené zo záruky). Odporúčame používať 
aj so súpravou A603 alebo A617.

•Na napájačky PREbAC sa nevzťahuje záruka na poškodenie 
spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnou 
inštaláciou (na nerovnom teréne) alebo nevhodným 
používaním, iným ako na napájanie hospodárskych zvierat.

Záručné nároky na PREBAC je potrebné zaslať vášmu predajcovi 
LA BUVETTE spolu s faktúrou za nákup a fotografiami 
poškodeného žľabu a najmä jeho dátumovou pečiatkou (pozri 
obrázok nižšie).

Ak bude vaša reklamácia uznaná, váš predajca vám poskytne 
poukaz na jeho pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-10 % 
ročne).

ZÁRUKA 10 ROKOV

NÁŠ TIP

Obdĺžnikové žľaby PREBAC je potrebné pevne ukotviť k 
stene. Každý model má niekoľko montážnych bodov.
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 Najlepšie napájacie žľaby, 
Viem !

NÁZOR UŽÍVATEĽA

PREBAC 400>1500L
Oválne žľaby s objemom 950, 550 a 400 litrov, ktoré 
sa ľahko nakladajú a prepravujú na palube vozidla. 
Vyrobené z čistého polyetylénu POLYCHOC™.

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617).

PREBAC 400>1500L
Kruhové žľaby z materiálu Polychoc™ HDPE na 
napájanie stád koní na pastve (nie sú vhodné na 
použitie v interiéri).
Značková kvalita už viac ako 25 rokov. 
Záruka 10 rokov na všetky výrobné chyby.

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617).

400 litrov, Ø 108 cm.

600 litrov, Ø 130 cm.

800 litrov, Ø 150 cm.

1000 litrov, Ø 160 cm. 

1200 litrov, Ø 180 cm. 

1500 litrov, Ø 200 cm.

Špeciálne pre poníky: 
Výška 40 cm (16")    

24
VEĽMI ROBUSTNÉ, OVÁLNÉ A KRUHOVÉ 
POLYETYLÉNOVÉ ŽĽABY Polychoc™

KAT.Č    URČENIE

2221 Žľab Polychoc bS 400 L - Ø 108 x v. 60 cm (Ø 42,5" x v. 23,6")

2223 Žľab Polychoc bS 600 L - Ø 130 x v. 60 cm (Ø 51,2" x v. 23,6")

2225 Žľab Polychoc bS 800 L - Ø 150 x v. 60 cm (Ø 59,1" x v. 23,6")

2227 Žľab Polychoc bS 1000 L - Ø 160 x v. 60 cm (Ø 63" x v. 23,6")

2261 Žľab Polychoc bS 1200 L - Ø 180 x v. 60 cm (Ø 70,9" x v. 23,6")

2263 Žľab Polychoc bS 1500 L - Ø 200 x v. 60 cm (Ø 78,7" x v. 23,6")

Paul Goldsteyn , zo žrebčína Lewit z *
(Nemecko )

*Paul Goldsteyn, manažér žrebčína Lewitz (Paul 
Schockemöhle) (Nemecko) (3500 koní, 500 žriebät/rok).

Počas letnej sezóny majú naše kone k dispozícii 3000 
hektárov pasienkov. Používame niečo vyše sto modelov 
PREBAC 600 a 800 litrov. Ich pevnosti a odolnosti sa 
nedá nič vytknúť. Sú to najlepšie napájačky, aké 
poznám! Ich kvalita je nesporná. V skutočnosti 
plánujeme tento rok kúpiť ďalších 50 až 70 žľabov 
PREBAC.

Tieto robustné žľaby si zachovávajú svoj tvar aj po naplnení. 

Priestor určený pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou 
ochranou prívodného vodovodného potrubia.

Ľahko sa nakladajú a prepravujú na palube vozidla.

Veľký obdĺžnikový rýchlovýtok "VIDE-VITE".  Rýchle a jednoduché 
čistenie. 

Možnosť ukotvenia do zeme (so súpravou B121, predáva sa samostatne).

Dátum výroby.

A603 A617 B121

DOPLNKY
32 l/min pri 3 baroch

KAT.Č    URČENIE

2269 Polychoc 400 l žľab - D. 147 x Š. 105 x V. 40 cm (D. 57,9" x Š. 41,3" x V. 15,7”)

2275 Žľab Polychoc 550 l - d. 147 x š. 105 x v. 60 cm (d. 57,9" x š. 41,3" x v. 23,6")

2278 Polychoc 950 l žľab - d. 203 x š. 115 x v. 60 cm (d. 79,9" x š. 45,3" x v. 23,6")

KAT.Č    URČENIE

A603
32 l/mn (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREbAC. (max. tlak: 6 barov)  
Súčasťou dodávky je mosadzné koleno ½".

A617 Rovnaký ako A603, ale nízkotlakový (<1bar-14,5psi) (modrý) 
pre gravitačné zásobovanie

B121 Kotviaca súprava pre žľab PREBAC

A622 Vkladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre PREBAC 
na ochranu voľne žijúcich zvierat
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INTERBAC 600>1500L
Kruhové žľaby z HDPE na napájanie 
stád koní na pastve. (Nevhodné na 
použitie v interiéri). A

ga inst all m a n u facturing d
ef

ec
ts

VEDELI STE?

OVAL INTERBAC
Oválne žľaby z HDPE na napájanie stád  
koní na pastve. (Nevhodné na použitie v interiéri).

Ľahko sa nakladajú a prepravujú na palube vozidla 

A
ga inst all m a n u facturing d

ef
ec

ts

DOPLNKY
26 l/mn pri 3 baroch

25
OVÁLNE A KRUHOVÉ ŽĽABY Z POLYETYLÉNU

1

2

3

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

2695      INTERBAC OVAL 600 L - D. 170 x Š. 104 x V. 63 cm (67" x 41" x 25") 5kusov

2696     INTERBAC OVAL 900 L - D. 209 x Š. 114 x V. 63 cm (82" x 45" x 25") 5kusov

Miesto pre voliteľný ventil s konštantnou hladinou (A623). 

Závitová vypúšťacia zátka Ø50 mm s úložnou polohou.

Špeciálna konštrukcia pre lepšiu stabilitu.

KAT.Č    URČENIE

A623 Plávajúca sada pre INTERBAC. Dodáva sa s krytom z nehrdzavejúcej ocele.
Pripojenie ½".

A622 Vkladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre koryto na pastvinách na 
  ochranu voľne žijúcich zvierat

•

•

Napájacie žľaby INTERBAC musia byť správne naplnené 
vodou, aby sa zabránilo poškodeniu žľabov zvieratami (toto 
poškodenie  sa nevzťahuje záruka). Odporúčame používať 
aj so súpravou A623.
Na napájačky INTERBAC sa nevzťahuje záruka na 
poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, 
nesprávnou inštaláciou (na nerovnom teréne) alebo 
nevhodným používaním, iným ako na napájanie 
hospodárskych zvierat.

Záručné nároky na INTERBAC je potrebné zaslať vášmu 
predajcovi LA BUVETTE spolu s nákupnou faktúrou a 
fotografiami poškodeného žľabu a najmä jeho dátumovou 
pečiatkou.
V prípade uznania vašej reklamácie vám predajca poskytne 
poukážku na jej pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-33 % 
ročne).

ZÁRUKA 3 ROKY

1

2

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

2697 INTERBAC 600 L - Ø 140 x v. 60 cm (Ø 55,1" x v. 23,6") 5 kusov

2698 INTERBAC 1000 L - Ø 170 x v. 60 cm (Ø 66,9" x v. 23,6") 5 kusov

2699 INTERBAC 1500 L - Ø 210 x H. 60 cm (Ø 82,7" x H. 23,6") 5 kusov

Miesto pre voliteľný ventil s konštantnou hladinou (A623). 

Závitová vypúšťacia zátka Ø50 mm s úložnou polohou.

PREBAC INTERBAC
Čistý HDPE (zdravotne nezávadný) áno áno

Ošetrený proti UV žiareniu áno áno

Záruka 10 rokov 3 roky

Zahnutá hrana dovnútra áno nie

Plochý spodok áno/nie áno

Vypúšťanie VIDE-VITE® Ø 50 mm (19,7")

Voliteľný ventil

Chránené krytom

32 l/mn (3 bary)
alebo nízky tlak. 26 l/mn (3 bary)

Voliteľná kotviaca súprava áno nie

Balenie za 1 za 5
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EKOLOGICKÉ ŽĽABY 400>1500L

POZINKOVANÉ ŽĽABY
. Kónické žľaby zo žiarovo pozinkovanej ocele pre kone na pastve 

(Nevhodné na použitie v interiéri).  
Žľaby sa dajú ľahko stohovať pri preprave.
Predávajú sa v stohu po 10 kusov. 

PLAVÁKY LACABAC
Plavákový ventil z nehrdzavejúcej ocele 10/10 na montáž na všetky 
typy napájacích žľabov. Veľké montážne konzoly.

Syntetický ventil, odolný voči korózii, bez 
ohľadu na kvalitu vody.  
Výšku plavákových ventilov možno 
nastaviť bez použitia náradia. 
Individuálne uzatváranie vody bez 
ďalšieho uzatváracieho ventilu.

72 l/mn pri 3 baroch

26 l/mn pri 3 baroch

15 l/mn pri tlaku 0,2 bar

E
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ABLIS HED

P
E
R

FOR MAN
C
E

L./min

VENTILY S VYSOKÝM PRIETOKOM
Spoľ ahlivý a odolný ventil zo syntetickej a nehrdzavejúcej ocele, odolný proti 
korózii, určený na plnenie napájací ch žľabov alebo nádrží v rekordnom 
čase. Merané prietoky: 72 a 100 litrov za minútu od 3 barov. 
(19 a 26,4 USG/mn od 43,5 psi). Nastaviteľ ná hladina vody bez použ itia 
náradia.

310 mm225 mm
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Štandardné tlakové modely:       

26 l/mn pri 3 baroch

Model s vysokým prietokom (štandardný tlak):

PATENTOVANÉ

26
KRUHOVÉ ŽĽABY Z POZINKOVANÉHO PLECHU 
Z POLYETYLÉNU A PLAVÁKOVÝCH VENTILOV 

Model s nízkym tlakom (<1bar):

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A601
26 l./mn Model pri 3 baroch (7 USG/mn pri 40 psi)  
Dlhé konzoly z nehrdzavejúcej ocele (zelený rámček) - Pripojenie ½". kartón

A610 Rovnako ako A601 s 60 cm dlhou (23,6") nerezovou opletenou hadicou ½"

A605 Rovnaké ako A601. Krátke montážne konzoly (žltý rámček) kartón

A608
 Rovnaký ako A601.NÍZKY TLAK (<1 bar / 14,5 psi) (4 USG/mn pri 3 
psi) (červený rámček) kartón

A672
Veľmi vysoký prietok: Krátke montážne držiaky: 72 l/mn pri 3 
baroch (19 USG/mn pri 40 psi) Pripojenie ¾". kartón

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A628 Ventil VGD 72 l./mn (sivá tryska). ½" (15x21) samec Blister

A629 Ventil VGD 100 l./mn (zelená tryska). ½"(15x21) samec Blister

1

2

3

Hrana zo zváranej rúrky: pevná a bezpečná.

Mosadzný priehradový odtok s väčším hrdlom pre väčšiu tesnosť. 

Možnosť stohovania.

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

G101 380 L pozinkovaný ED TROUGH - Ø113 x H. 39 cm 10 kusov

G103 600 L pozinkovaný ED TROUGH - Ø 138 x v. 53 cm 10 kusov

G105 1000 L pozinkovaný ED TROUGH - Ø 162 x H. 62 cm 10 kusov

G106 1350 L pozinkovaný ED TROUGH - Ø 174 x H. 64 cm 10 kusov

Čiastočne recyklované okrúhle žľaby pre kone na voľnom priestranstve.  
(Nevhodné na použitie v interiéri).
Predávajú sa v stohu po 10 kusov.

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

E101 ECO žľab 400 l - Ø 130 x v. 40 cm (pre poníky) 10 kusov

E102 ECO žľab 600 l - Ø 140 x v. 60 cm 10 kusov

E103 ECO žľab 1000 l - Ø 170 x v. 60 cm 10 kusov

E104 ECO žľab 1500 L - Ø 210 x H. 60 cm 10 kusov
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BIGLAC 55T

BLUE LEVEL

Dvojitý hlboký napájací žľab pre nádrž na vodu, v H.D.P.E. s 
konštantnou hladinou vody. Nízkotlakový plavákový ventil (pracuje 
od 0 do 1 baru (14 psi)). Vhodné pre 20 koní. 
Objem 55 litrov. 

15 l/mn pri tlaku 0,2 bar

Dve vypúšťacie zátky,  odmontovateľné 
bez náradia.  Priamo pripojené ku kovovému 
výpustu nádrže pomocou skrutky. Možno 
namontovať aj na nádrž na hnojovicu pomocou 
adaptéra (B201).

NÁDRŽE NA VODU
Nádrže vyrobené z jedného kusu 100% čistého polyetylénu vhodného 
na potraviny a ošetreného proti ultrafialovému žiareniu. 

Objem od 140 do 4000 litrov.  Na 
skladovanie vody (hustota 1).

Vodotesný ultrazvukový senzor CE s krytím IP67. Svoje merania 
komunikuje niekoľkokrát denne prostredníctvom nízkorýchlostnej siete 
(pozri "NAŠE PORADENSTVO").

Jednoduchá inštalácia na všetky typy nádrží do odvzdušňovacieho 
otvoru alebo špeciálne vyvŕtaného otvoru. 

Obsahuje 2 ľahko vymeniteľné batérie LR03, lebo samotná batéria 
nemôže byť predinštalovaná.

25 - 400 cm 
0.8 - 13.12 ft

min 20 cm 
8” 12

0 
m

m
 

x 
Ø

60
 

m
m
 

- 
4.

7”
 

x 
Ø

2.
4”

Pripojený hladinomer pre nádrž na pastve s alarmom 
prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.
Ultrazvukový snímač vhodný pre všetky nádrže: valcové, obdĺžnikové 
alebo kubické, kovové alebo polyetylénové, na kolieskach alebo 
stacionárne.

Inštalácia a aktivácia zaberú len niekoľko minút. Presne meria 
hladinu vody a teplotu okolia. Kompletne navrhnuté a vyrobené vo 
Francúzsku. 
Vhodné aj pre palivo a iné kvapaliny.

Už žiadny stres, môžete si vopred naplánovať, kedy doplniť nádrž. 
Je možné spravovať niekoľko meradiel s pripojením BLUE-
LEVEL so zobrazením každej nádrže na mape.

Pozinkovaná verzia: 
GALVALAC 65T 
(Ref. G100)

27
NAPÁJAČKA NA PASTVINY, NÁDRŽE S 
PRIPOJENÝM HLADINOMEROM
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 Skrutkovacie viečko s vonkajším závitom, Ø400 mm (15"3/4) (Ø 130 
mm (5"1/8) na 140 l, 270 l a 450 l), na jednoduché čistenie a odstraňovanie 
nečistôt.

Plniaci uzáver Ø 130 mm (5"1/8) na nádržiach 1800 l, 2900 l, 4000 l a 
5600 l. 

PPVC štvrťotočný ventil na dne:  DN 20 mm (¾") pre 140 l, 270 l a 450 l. 
DN 40 mm (1"½") pre 650 l a 1200 l. DN 50 mm (2") pre 1800 l, 2900 l, 
4000 l, 5600 l. ¾" zátka na úplné vyprázdnenie alebo na pripojenie 
príslušenstva (napájačka atď.).

Konštrukcia proti kolísaniu.

Je možné namontovať plavákový ventil s vysokým prietokom, A628 alebo 
A629.  Pozri naľavo. (okrem modelov 450, 270 a 140 l).

KAT.Č    URČENIE H M O T N O S Ť D ĺ ž k a  
( m m )

Š í r k a  
( m m ) 

B220 140 l tank 11 800 520 630

B227 270 l tank 15 1000 610 800

B221 450 l tank 23 1100 650 800

B222 650 l tank 34 1520 760 840

B223 1200 l tank 57 1700 900 1050

B224 1800 l tank 80 2200 1170 1250

B225 2900 l tank 130 2550 1300 1350

B228 4000 l tank 190 2400 1680 1665

V ý š k a  
( m m ) 

KAT.Č    URČENIE

1650          Dvojitý žľab v H.D.P.E. s nízkotlakovým ventilom pre nádrž na vodu

Kompatibilné so všetkými počítačmi, smartfónmi a tabletmi.

Na prvý pohľad: Aktuálna hladina vody, zostávajúce dni do 
naplnenia, priemerná spotreba, sledovanie spotreby...
Upozornenia prostredníctvom SMS/e-mailu zasielané podľa vašich 
pokynov. (v cene je zahrnutých 5 SMS správ mesačne, neobmedzený 
počet upozornení e-mailom)

NÁŠ TIP

Ako si vybrať komunikačný systém BLUE LEVEL?
V závislosti od geografickej polohy vášho meradla 
vyberte sieť s najlepším pokrytím:

  Pozrite si pokrytie LoRa:  
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/.

  Pozrite si pokrytie Sigfox: https://
www.sigfox.com/en/coverage

KAT.Č    URČENIE

AE30 Pripojené meradlo + 1 rok komunikácie s LORA®

AE31 Pripojené meradlo + 1 rok komunikácie so SIGFOX®



29

30

30

30

N
A

 P
A

ST
V

IN
Á

C
H Na základe technologického 

know-how LA BUVETTE®, 
SOLAR-FLOW™ od roku 2003 
autonómne solárne napájačky a 
čerpacie stanice uspokojujú vaše 
potreby vody ďaleko od farmy.
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lA BUVETTE®  Solar R

ange

+ 15 rokov 

skúsenosti

*Odporúčaná kapacita. Batéria nie je súčasťou tejto súpravy.

55 Wp  12 V 85 Ah*
1200 l/deň 

(125 l/h)

5 dní na 

1200 l/deň

 25  
kone

160 Wp  24 V -
3500 l/deň 

(360 l/h)
 -

 75  
kone

80 Wp  12 V 110 Ah
2200 l/deň 

(250 l/h)

10 dní pri 

1200 l/deň

 40  
kone

160 Wp  24 V 110 Ah
3500 l/deň 

(360 l/h)

10 dní pri 

2500 l/deň

 75  
kone

80 Wp  12 V 110 Ah
2200 l/deň 

(250 l/h)

10 dní pri 

1200 l/deň

 40  
kone

160 Wp  24 V 110 Ah
3500 l/deň 

(360 l/h)

10 dní pri 

2500 l/deň

 75  
kone

SOLAR-BASIC 
Ref. 2200

SOLAR-FLOW 
"Solárne 
napájaný" 
Ref. 2203

28
VONKAJŠÍ NAPÁJACÍ SYSTÉM: 
SOLÁRNE ČERPADLÁ

LA BUVETTE® SOLAR RANGE, 
VYBERTE SI NAJLEPŠIU ČERPACIU SÚPRAVU:
Maximálny výkon v optimálnych podmienkach:

SOLAR-FLOW 
"Všetko v jednom" 

900 L Ref. 2201 

SOLAR-FLOW 
"Všetko v jednom" 

1500 L Ref. 2202

SOLAR-FLOW 
"napájanie" 
12V Ref. 2285 

SOLAR-FLOW 
"napájanie"
24V Ref. 2287

Výtlak vody
Tlačenie 10 m

(32,8 stôp) 

Vzdialenosť
25 m

(27,3 yardov) 

 Jedno
miesto na pitie 

Výtlak vody
Tlačenie 50 m

(164 stôp) 

Vzdialenosť
500 m

(547 yardov) 

Niekoľko
miest na pitie 

Výtlak vody
Tlačenie 20 m

(65,6 stôp) 

Vzdialenosť
50 m

(55 yardov) 
 Jedno

miesto na pitie 

Výtlak vody
Tlačenie 50 m

(164 stôp) 

Vzdialenosť
50 m

(55 yardov) 

 Jedno
miesto na pitie 

Výtlak vody
Tlačenie 20 m

(65,6 stôp) 

Vzdialenosť
200 m

(219 yardov) 
Niekoľko

miest na pitie 

Výtlak vody
Tlačenie 50 m

(164 stôp) 

Vzdialenosť
500 m

(547 yardov) 
Niekoľko

miest na pitie 
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Možnosť Ref. 4140180.

Až 1200 l/deň Do 5 dní
bez slnka 

OUTDOOR WATERING SYSTEM:
SOLAR PUMPINg

SÚPRAVA ČERPADIEL 
       NA SOLÁRNY POHON

SOLAR-BASIC
Samostatná súprava čerpadiel na solárny pohon, ktorá dokáže 
pokryť letné špičky v spotrebe vody až pre 25 dospelých koní.
SOLAR-BASIC pomáha chrániť brehy riek a rybníkov.
Spoľahlivé, výkonné a jednoduché na inštaláciu.

Autonómia: Solárny systém Solar-Basic dokáže čerpať 1200 l/deň počas 5 
dní bez slnka*. Ľahko premiestniteľná súprava, ktorá sa inštaluje v 
blízkosti miesta čerpania (maximálne 25 m).
Kompatibilná so všetkými typmi žľabov a nádrží.

SCHÉMA 
SOLAR-BASIC

12V ponorné čerpadlo ; Prietok: 200 ~ 300 l/h v závislosti od hĺbky 
ponorenia.

Solárny panel 12 V / 55 W dodávaný so zemnou oporou.

Predpripravený regulátor: chráni batériu pred úplným vybitím .

Úložný box na batériu* a regulátor.

Snímač hladiny vody v žľabe na zastavenie čerpadla.

Dodáva sa všetko potrebné príslušenstvo na hydraulické a elektrické 
pripojenie. Súčasťou dodávky je aj 25 m kábel a 25 m hadica.

*Batéria sa nedodáva. Použite gélovú batériu s kapacitou 
85 Ah, maximálne rozmery: 280 x 175 x 190 mm.

Minimálny priemer jamky: 120 mm (5") 
Maximálne vertikálny výtlak: 10 m (32,8 stôp) 
Maximálna hĺbka ponorenia čerpadla:  5 m (16 stôp)

max 1200 l/deň

N
A

 P
A

ST
V

IN
Á

C
H

29

KAT.Č    URČENIE

2200           SOLAR-BASIC: 12V solárna čerpacia súprava

NÁŠ TIP

Pripojte ponorné čerpadlo SOLAR-BASIC k fixnému bodu 
pomocou drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Tým sa zabráni 
pôsobeniu škodlivých síl na napájací kábel a jeho vodotesné 
pripojenie.
Snímač hladiny chráňte pred zvieratami pomocou krytu z 
nehrdzavejúcej ocele (ref. 4140180).
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Minimálny priemer jamky: 120 mm (5") 
Maximálne vertikálny výtlak: 20 a 50 m (65/164 ft) 
Maximálna hĺbka ponorenia čerpadla: 20 m (65 ft

Minimálny priemer jamky: 120 mm (5") 
Maximálne vertikálny výtlak:  50 m (164 ft) 
Maximálna hĺbka ponorenia čerpadla: 20 m (65 ft)
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lA BUVETTE® Solar R
ang
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       SOLAR-FLOW™ ALL-IN-ONE
Autonómna solárna napájačka s jednou batériou. Čerpadlo je napájané 
z batérie, ktorá sa dobíja zo solárneho panelu.
Riešenie pre chovateľov, ktorých kone sa pasú v stádach.
Model Solar-Flow™ 900 L prečerpá počas hlavnej sezóny až 2200 litrov za 
deň.  Tento systém je navrhnutý tak, aby pokryl spotrebu skupiny 
40 dospelých koní.  
Model Solar-Flow™ 1500 L prečerpá až 3500 litrov/deň.

Jedna 12V solárna batéria umožňuje 
autonómiu 10 dní bez slnka s dennou 
spotrebou 1200 l/deň (približne 25 dospelých 
koní).
Montážne rozmery:
Model 900 L: Ø160 x v. 300 cm (63" x 10 ft) 
Model 1500 L: Ø200 x v. 300 cm (79" x 10 ft)

SOLAR-FLOW™ NA SOLÁRNY POHON

Súprava SOLAR-FLOW™ 

SOLAR-FLOW™ MODULAR

Súpravy solárnych čerpadiel bez 
batérie: Čerpadlo sa aktivuje hneď, ako 
je svietivosť dostatočná. 
Ideálne riešenie na naplnenie veľkej 
nádrže umiestnenej hore a zásobovanie 
viacerých pozemkov vodou pomocou 
gravitácie*.
Model Solar-Flow™ poháňaný slnečnou 
energiou prečerpá počas hlavnej sezóny 
až 3500 litrov za deň. Pokrýva spotrebu 
stáda 75 dospelých koní.

Kompletná autonómna súprava 
solárneho čerpadla s batériami. 
Batérie akumulujú energiu, len čo 
je svietivosť dostatočná. 
Senzory hladiny vody aktivujú a 
zastavujú čerpadlo, aby sa 
zabránilo pretečeniu.

Rovnaký výkon ako  napájacie 
systémy SOLAR-FLOW™ typu 
"všetko v jednom" (ref. 2201 a 
2202 oproti).
Žľaby a nádrže sa predávajú 
samostatne, pozri str. 18 a 22.

K dispozícii je solárny  napájací systém na mieru: Kontaktujte nás, 
prosím.  Mob: 0918/514 114

Veľmi výkonné ponorné čerpadlo: Čerpadlo vytlačí vodu do výšky 50 
m vertikálne, viac ako 500 m horizontálne a dodáva 160 až 360 l/h 
(závisí od hĺbky nasávania).

*: Žľaby a nádrže sa predávajú samostatne, pozri str. 18 a 22

30
SOLÁRNE  NAPÁJAČKY  & SÚPRAVY 
SOLÁRNYCH ČERPADIEL

KAT.Č    URČENIE

2203
 Súprava solárnych čerpadiel 24 V "SOLAR-POWERED" 
s dvoma 80 Wp panelmi, ponorným čerpadlom, stĺpom a podperami, 1 
24 V posilňovačom, 50 m hadicou, armatúrami a elektrickými káblami

KAT.Č    URČENIE

2285
Súprava solárneho čerpadla 12 V "Storage": S jedným 80 Wp panelom, ponorným 
čerpadlom, stĺpom, podperou, skrinkou, 12 V batériou, elektrickými káblami a 25 m 
nerezovým káblom, 25 m hadicou a vodováhou sensors

2287
Súprava solárneho čerpadla 24 V "Storage": S dvoma 80 Wp panelmi, ponorným 
čerpadlom, stĺpom, podperou, skrinkou, dvoma 12 V batériami, elektrickými káblami 
a 50 m káblom z nehrdzavejúcej ocele, 50 m hadicou a snímačmi hladiny vody 

900 alebo 1500 l žľab z HDPE Polychoc™  
(rovnaký ako PREBAC s. 19) Ø 1,60 alebo 2,00 
m. Záruka 10 rokov. Rýchle vypúšťanie vody
"Vide-Vite".

Snímače hladiny vody vo vnútri žľabu iniciujú 
funkciu spustenia a zastavenia čerpadla.

+ 15 rokov 

skúsenosti

Veľmi výkonné ponorné čerpadlo: Vodu vytlačí do výšky 20 m vertikálne 
(50 m pre model 1500 L) viac ako 200 m horizontálne (500 m pre model 
1500 L) a dodá 160 až 360 l/h (závisí od hĺbky nasávania a modelu). 
Čerpadlo chráni snímač hladiny v studni.

Centrálny priestor uzamknutý kľúčom chráni batérie a ich regulátor nabíjania.

Solárne panely 80 Wp, stĺp a držiak, s maticami proti krádeži.

KAT.Č    URČENIE

2201 Kompletné balenie - Solárne čerpadlo - Dva 450-litrové (900-litrov) 
napájacie žľaby - Jedna 12 V batéria a jeden solárny panel 80 Wp

2202 Kompletné balenie - Solárne čerpadlo - Dve 750-litrové (1500 litrov) 
napájacie žľaby. Dve 12 V batérie a dva solárne panely 80 Wp

NÁŠ TIP

Ušetrite peniaze len za 1 alebo 2 sezóny so SOLAR-
FLOW ! Vypočítajte si sumu peňazí, ktorá sa 
každoročne premrhá odvozom vody, a zistite, ktorý 
SOLAR-FLOW vám môže pomôcť ušetriť peniaze. 
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AQUAMAT™ II
Pastvinové čerpadlo s veľmi ľahko ovládateľným mechanizmom, 
ktoré je vyskúšané a testované už viac ako 20 rokov, vhodné pre kone. 
Čerpá do hĺbky 7 m (23') alebo dĺžky 70 m (76 yardov).

Prietok 0,5 l 
(0,13 USG)/výtlak.

INŠTALÁCIA: AQUAMAT™ II A II NC

20 až 
40 cm 

Odporúčané minimálne nastavenie:

Minimálne 200 cm

AQUAMAT™ II NC
Totožný s AQUAMAT™ II s 
integrovanou miskou pre žriebä, 
špeciálne navrhnutý pre chovnú 
kobylu.

DOPLNKY

Integrovaná edukačná miska pre mladé žriebä.

Dizajn zabraňujúci žriebäti vložiť nos medzi tlačný prút a žľab.

31ČERPADLÁ NA PASTVINÁCH 

Žľab z polyetylénu: Odolné voči korózii, UV žiareniu a nárazom.

Proces učenia uľahčuje malá zásoba vody viditeľná na dne misky.

Tlačidlo obklopuje mechanizmus, aby sa zabránilo nehodám.

Spoľahlivé a robustné: Ø 12 mm (0,5").

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

2209 Samotné čerpadlo s príslušenstvom 1" MM (26x34 mm)

2213 Čerpadlo so sitkom + 2 drážkované armatúry Kartón

2214 Čerpadlo so sitkom + 2 skrutkové spojky + sacia hadica 7 m Kartón

NÁŠ TIP

a 

Na ochranu čerpadla a pomôcť 
zvieratám naučiť sa piť z neho, 
môžete vedľa čerpadla a za ním 
nainštalovať drevené zábrany, 
ktoré budú vymedzovať ich 
prístup k nemu zpredu.

Uistite sa, že je pevne 
zaistené  čerpadlo 
AQUAMAT™ k zemi alebo 
k podperám.

KAT.Č    URČENIE

2215 Čerpadlo (samotné), pre chovnú kobylu

2216 Čerpadlo pre chovnú kobylu so sitkom + 2 skrutkovacie armatúry

2207 Čerpadlo pre chovnú kobylu so sitkom + 2 skrutkovacie spojky + sacia hadica 7 m

KAT.Č    URČENIE

B105 Mosadzné a nerezové sitko so spätným ventilom

B106 Závitové spojenie M26x34 (1") pre flexibilnú hadicu (s vnútorným Ø 32 mm (1,25"))

B107 Závitové kovanie MM 26X34 (1")

B110 Sacia súprava, kompletná (7 m (23') hadica + sitko + príslušenstvo)



DRÁŽKA NA PNEUMATIKU
Polyetylénový žľab na umiestnenie pneumatiky s rozmerom 
175/14" a viac (nie je súčasťou dodávky).

Rozmery: Ø 335 x v. 195 mm. 
Objem: 15,5 litra.

Veľmi robustný dvojstenný 
polyetylénový kŕmny žľab. 

Rozmery: Ø 610 x v. 240 mm 
(24" x 9"½)
Objem: 21 litrov.

Šírka: 800 mm - Hĺbka: 400 mm - Výška: 570 až 750 mm

MONOBLOKOVÉ ŽĽABY PREMIUM
Kŕmne žľaby pre kone v interiéri a exteriéri. 
Monobloková vanička vyrobená zo 100 % čistého 
polyetylénu odolného voči pH-kyslosti siláže.
Na naše HDPE vane sa vzťahuje záruka 8 rokov 
na všetky výrobné chyby. 
Veľmi dobrý pomer ceny a kvality.
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KŔMNE ŽĽABY HDPE
1 alebo 2 metre dlhé kŕmne žľaby, ktoré sa inštalujú na podlahu. 
Vyrobené z HDPE na potraviny, veľmi robustné. Vhodné na 
vysokotlakové čistenie.
Ploché dno pre vyššiu stabilitu. 
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32 KŔMNE ŽĽABY

KAT.Č    URČENIE

D238          1 m HDPE kŕmny žľab - 16,6 l

D239         2 m HDPE kŕmny žľab - 36,7 l.

KAT.Č    URČENIE

D158  Zásobník na pneumatiky - 15,5 litra

KŔMIDLO PRE PASTVINY

KAT.Č    URČENIE

D167          Krmný žľab pre pastviny - 21 litrov

KAT.Č    URČENIE

D218 Dĺžka 3 m - objem 620 litrov

D219 Dĺžka 4 m - objem 845 litrov

D220 Dĺžka 5 m - objem 1070 litrov
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ZVON NA SENO

ZVON NA SENO 
Podávač sena s dnom alebo bez dna pre okrúhle balíky Ø160 cm. 
Vyrobené z HDPE, odolné voči hnilobe a UV žiareniu. 
Dokonale obopína balík pre optimálnu ochranu sena a menšie 
rozsypávanie.
Tento ľahký a pohodlný podávač sena sa dá ľahko prenášať ručne.

Spodná  časť  pre podávač sena.
Vyrobené z HDPE, odolné voči hnilobe a UV žiareniu.  
Zabraňuje zvyšovaniu vlhkosti kapilárnym pôsobením.

Chráni seno pred vlhkosťou pôdy.

Rozmery: Ø180 x 150 cm. (5,9 x 4,9 ft)

DOPLNKY

33
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4

Bezšvový HDPE, odolný voči UV žiareniu, ľahký, robustný a 
bezúdržbový

4 otvory s rozmermi 80 x 34 cm (31,5 x 13,4"), chránené proti 
zatekaniu pomocou žľabov 

Spodný okraj vysoký 40 cm (15,7") na zamedzenie rozsýpania. 

4 kotviace body

Zdvíhacie oko

KAT.Č    URČENIE

D230  Zvon na seno z HDPE pre okrúhle balíky Ø160 cm

KAT.Č    URČENIE

D229          Spodná časť pre senný zvon.

Uistite sa, že ste zvon na seno pevne pripevnili k zemi. 

Jedno kŕmidlo je určené pre 1 až 10 koní.

NÁŠ TIP
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KŔMIDLÁ PRE BOXY

ROHOVÉ KŔMIDLÁ

NÁSTENNÉ KŔMIDLÁ

Rohové krmítko s objemom 22 l z 
polyetylénu s nevylievacím 
okrajom. 

22 l  žľab z HD polyetylénu s nevylievacím okrajom. 

D. 490 x š. 400 x v. 285 mm.
Vypúšťacia zátka.

D. 490 x š. 400 x v. 285 mm.
Vypúšťacia zátka.

34

11,5 l nástenný žľab.
Dĺžka 310 x šírka 280 x výška 385 mm.

13,5 l. závesné kŕmidlo.

Dĺžka 290 x šírka 290 x výška 260 mm.

KAT.Č    URČENIE

D168   Krmítko - vyrobené z polyetylénu - 22 litrov

KAT.Č    URČENIE

D151        Nástenný žľab - 11,5 litra

KAT.Č    URČENIE

D152         Závesné kŕmidlo - 13,5 litra

Prémiové rohové kŕmidlo s okrajom proti vysypaniu, z polyetylénu. 
Kovový okraj zabraňujúci okusovaniu, vypúšťacia zátka.

KAT.Č    URČENIE

D169     Rohové krmítko - Vyrobené z polyetylénu - 22 litrov

D163: 17 litrov 
Š. 518 x V. 250 x H. 395 mm.
D164: 23 litrov 
Š. 566 x V. 250 x H. 447 mm.

Pevná montáž na stenu v 6 bodoch pomocou 2 platničiek z 
nehrdzavejúcej ocele (sú súčasťou dodávky). 

SELEKTÍVNE KRMÍTKA

KAT.Č    URČENIE

D163         Rohové krmítko- Vyrobené z čistého polyetylénu - 17 litrov

D164         Rohové krmítko - Vyrobené z čistého polyetylénu - 23 litrov

KAT.Č    URČENIE

D162           Krmítko pre žriebä - vyrobené z polyetylénu - 6,5 litra

Polyetylénové krmítko pre 
žriebätká s nevylievacím 
okrajom. 

Nastaviteľný prístup  ku 
krmivu. Objem: 6,5 litra. L. 
280 x V. 190 x H. 230 mm. 
Vypúšťacia zátka.
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Výhody našich vystužených 
plastových ráfikov:

•Veľmi robustný a odolný: 
naše syntetické ráfiky sú 
odolné voči korózii a možno 
ich umývať vysokotlakovým 
prúdom.

• Žiadne prepichnutie spôsobené opotrebovaním: Kovové 
ráfiky môžu časom zhrdzavieť. Ostré čiastočky hrdze, ktoré 
sa objavujú medzi ráfikom a pneumatikou, môžu spôsobiť 
prepichnutie.

• Ráfiky sa hodia k zosilneným pneumatikám s priemerom 
400 mm s vnútornou dušou a jazdia na guľôčkových 
ložiskách pre maximálne pohodlie pri ovládaní. 

VEDELI STE?

Pozinkovaná oceľová rukoväť. Veľmi praktické na tlačenie fúrika na 
dvoch predných kolesách na prekonanie prekážok na zemi.

DOPLNKY

Ergonomické vozíky s objemom 140 a 340 litrov s integrovanými 
rukoväťami.
Tieto vozíky sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.
Tieto vozíky prechádzajú cez dvere široké 60 cm (veľké 80 cm) a malé 
schody sa dajú ľahko prekonať. Dokonca aj v 80cm širokých priechodoch 
sa dajú ľahko otočiť na vlastnej náprave. Prechádzajú pod podávacím 
žľabom s dľžkou 1 m.

KONTAJNERY NA OBILIE
Kontajner na obilie z polyetylénu: 
odolné proti škodcom a vodotesné.
Rozmery:  
300 L : 1255 x d. 750 x v. 850 mm 
500 L : 1255 x d. 750 x v. 1200 mm

35
FÚRIK NA KRMENIE BARROWS 
A KONTAJNERY NA OBILIE

FÚRIK NA KŔMENIE

Pevná a odolná: polyetylénová vaňa s vysokou hustotou a dvojitým švom 
na kovovom ráme.

Dobre vyvážená a ľahko sa s ňou manipuluje: Kolesá s priemerom 400 mm s 
pneumatikami a guličkovými ložiskami na pohodlnú manipuláciu.

Dve kolieska na hladkú manipuláciu.

Vyššia verzia (+15 cm) na ľahšie dosiahnutie dna vane s pneumatikami 
na otočných kolesách na väčšie pohodlie a stabilitu v nerovnom teréne.

Voliteľná HDPE priečka a kryt (pozri príslušenstvo).

KAT.Č    URČENIE

D181 140 litrový fúrik- d. 768 x š. 560 x v. 912 mm (d. 30" x š. 22" x v. 36")

D180
 140 litrový vyvýšený fúrik s otočnými kolesami na pneumatikách,
d. 768 x š. 560 x v. 1062 mm (d. 30" x š. 22" x v. 42") 

D182 340 litrový fúrik - d. 1200 x š. 750 x v. 912 mm (d. 47" x š. 29,5" x v. 36")

KAT.Č    URČENIE

A790  Pozinkovaná oceľová rukoväť pre 140 l fúrík

D171
Naberačka na krmivo v plastovom obale. Kalibrácia na 1/2 litra (0,13 USG) 
Maximálna kapacita: 3 litre (0,79 USG) - D 265 x Š 175 mm (D 10,5" x Š 7")

D176 HDPE kryt pre 140 l fúrik

D177 HDPE priečka pre 140 l fúrik s upevňovacími uhlami

D178 HDPE kryt pre 340 l fúrik

D179 HDPE priečka pre 340 l fúrik s upevňovacími uhlami

KAT.Č    URČENIE

D346 Kontajner na obilie - objem 300 l.

D347 Kontajner na obilie - objem 500 l.

NÁŠ TIP

Polyetylénové veko (D176 alebo D178) chráni krmivo 
pred hlodavcami a vtákmi.
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METLY NA HNO

LOPATA
OKRÚHLA METLA

LOPATA NA OBILIE

Metly s kefovými hlavami z PVC 
vystuženého vláknami a 
syntetickými vlasmi.
1,50 m dlhá buková násada (59").

Syntetické vidly na piesok, piliny a 
hobliny.
Hliníková rukoväť.

Veľmi pevné, spoľahlivé a odolné 
polypropylénové lopaty na čistenie. 
Bukové násady s dĺžkou 1,45 m (57 cm).

Okrúhla polyetylénová metla s 
nastaviteľným poistným krúžkom. 
1,90 m dlhá buková násada (74,8").

Vystužená lopata na obilie z 
ABS. 1,70 m dlhá jaseňová 
násada (67")..

Nastaviteľný poistný krúžok

Automatické pripojenie 
rukoväte zabraňujúce otáčaniu.

METLA Z CIROKU
Asi tridsať centimetrová metla  z prírodnej 
cirokovej slamy, s dĺžkou 50 cm.
1,42 m dlhá buková násada (55,9").

5 očiek

36 POTREBY PRE MAŠTAL

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A701 Metla s kefovou hlavicou, 32 cm (12,6") 6 ks/balík

A702 Metla s kefovou hlavicou, 55 cm (21,7") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE     BALENIE

A703           Okrúhla metla - dĺžka 1,90 m (74,8") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A712         Metla z cirokovej slamy - dĺžka 1,42 m (55,9") 10 ks/balík

Kombinovaná súprava lopaty 
z umelej hmoty a kovových 
hrablí na hnoj.
Oceľové rukoväte.

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A707        Syntetické vidly - dĺžka 1,45 m (57") 5 ks/balík

A709 Kombinovaná súprava lopaty a hrablí na hnoj
s dĺžkou 1,10 m (43,3")

5 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A705          Lopata na čistenie, 53 cm (21") 6 ks/balík

A706          Lopata na čistenie, 66 cm (26") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A704           Lopata na obilie - dĺžka 1,70 m (67") 6 ks/balík
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Dokonale vyvážený 
a robustný!

NÁZOR UŽÍVATEĽA

330L VÝKLOPNÝ FÚRIK
Vyklápací vozík s objemom 330 litrov.
Pri manipulácii s fúrikom znáša náprava celý náklad.  HDPE vaňa 
sa ľahko vyklápa po celej dĺžke. Jej čisté línie zaručujú jednoduché 
plnenie a čistenie.

Rozmery: D. 1746 x Š. 830 x V. 857 mm (D. 68" x Š. 32" x V. 34")

600L VÝKLOPNÝ FÚRIK
Vyklápací vozík s objemom 600 litrov.
Väčší objem pre menej ciest!  
Rovnaké špecifikácie ako model s objemom 330 l.

Rozmery: 
D. 2033 x Š. 1010 x V. 1055 mm
(D. 81" x Š. 39" x V. 37").
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37VÝKLOPNÝ FÚRIK

Vanička z polyetylénu s vysokou hustotou a zváraným dvojstenným okrajom, 
ktorý zaručuje odolnosť za každých okolností.  Špecifický tvar navrhnutý na 
jednoduché plnenie.

Robustný rám z pozinkovaných oceľových rúrok. Veľmi odolná a dobre vyvážená 
konštrukcia na zníženie zaťaženia ramien.

Možnosť naklonenia o viac ako 90° (od zeme) na jednoduché a úplné vyprázdnenie. 

Ochrana proti opotrebovaniu z nehrdzavejúcej ocele.

Skrutkový rám s rukoväťami.

Pásy proti opotrebovaniu.

Bezpečnostný zámok na zabránenie náhodnému prevráteniu.

Zosilnené pneumatiky Ø 400 mm, ráfiky uložené na guľôčkových ložiskách.

KAT.Č    URČENIE

D186 330 litrov (87 USG) výklopný fúrik

KAT.Č    URČENIE

D187 600 litrov (158 USG) výklopný fúrik

*Kévin Baud je inštruktorom jazdenia v l'Etrier 
Ardennais, a stredisku schválenom École 
Française d'Équitation (Francúzska škola 
jazdenia) Riding School), ktoré ponúka kurzy na 
všetkých úrovniach, ustajnenie, skoky súťaže a 
výcvik koní (www.etrier-ardennais.ffe.com).ch

Po 6 mesiacoch používania sme s týmto 330-litrovým 
vozíkom naozaj spokojní. Dokonca aj plne naložený 
zostáva taký ľahký a ľahko ovládateľný, že ho môže 
používať každý. Používam ho aj na prepravu mokrej 
podstielky pre dva kone s emfyzémom. Je dokonale 
vyvážený a robustný! Pre nové stajne, ktoré sú vo 
výstavbe, uvažujeme o kúpe druhého fúrika, ale 
tentoraz s objemom 600 litrov.
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4-KOLESOVÝ VOZÍK
Robustný vozík so žiarovo pozinkovaným oceľovým rámom a 
protišmykovou  vrchnou časťou z bakelitovej preglejky.

Rozmery: 
-Vrchná časť: D. 240 x Š. 98 x V. 49,5 cm (94,5" x 38,6" x 19,5")
-Vozík: D. 275 x Š. 98 x V. 125 cm (108,3" x 38,6" x 49,2").

Bočné diely A793 možno 
inštalovať horizontálne, aby 
sa zväčšila dĺžka plošiny.
Jeden alebo dva bočné diely 
možno umiestniť vpredu 
alebo vzadu. 

Spojka A794 pre 
kompatibilný traktor.

DOPLNKY

VOZÍK NA BALÍKY
Ideálny na prepravu objemných nákladov. Robustná 
konštrukcia pre dlhú životnosť. Veľmi funkčný na 
každodenné používanie. 
Prípustné zaťaženie: 200 kg. 
Vozík sa dodáva po jednom kuse, kompletne 
zmontovaný.

Rozmery:  
Celkové rozmery: Dĺ žka 1,68 x d 0,86 x v 0,86 m (66,14" x 
33,86" x 33,86") dno: D 0,82 x d 0,86 m (32,28" x 33,86")  
D 0,48 x d 0,86 m (18,90" x 33,86")

38
VOZÍK SO 4 KOLESAMI A 
VOZÍK NA BALÍKY 

Žiarovo pozinkovaný oceľový rám. Veľký priemer hlavných rúr: (Ø 34 mm). 
Veľmi odolné a dobre vyvážené na zníženie zaťaženia ramien.

Pásy proti opotrebovaniu.

Rukoväte "Grip".

Zosilnené pneumatiky Ø 400 mm, ráfiky uložené na guľôčkových ložiskách.

KAT.Č    URČENIE

D188 Vozík na balíky sa dodáva kompletne zmontovaný

Navrhnuté tak, aby uniesli hmotnosť balíka s vysokou hustotou 

Odpružená oje, 1,25 m od zeme.

Smerová náprava bez dorazu.

4 zosilnené pneumatiky Ø400 mm, ráfiky namontované na  guľôčkových 
ložiskách.

Bočné diely z hrubej rúry, na inštaláciu v strede alebo vedľa seba v 
horizontálnej alebo vertikálnej polohe (voliteľné).

KAT.Č    URČENIE

D183  4-kolesový vozík, holý (bez bočnej časti)

KAT.Č    URČENIE

A793          Sada 2 bočných dielov v tvare U

A794   Spojka pre kompaktný traktor, ktorá sa montuje na oje
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MRIEŽKY STABILIZÁCIU PÔDY
Systém na stabilizáciu a posilnenie štruktúry pôdy a zlepšenie jej prirodzených 
vlastností.

•  Nosnosť: hmotnosť zvieraťa sa rozloží na všetky mriežky pod 
kopytami:1 m² (10 m²) namiesto 1,80 m² (28 m²) (4 kopytá x 45 cm² (7 
m²)).

•  Priepustnosť: pôda nie je stláčaná kopytami, ale zostáva priepustná, a to 
tak pre zrážkovú vodu, ako aj pre moč a výkaly.

• Filtrácia: filtračná schopnosť pôdy a bylinnej vrstvy je zachovaná vďaka 
úplnému alebo čiastočnému obnoveniu okolo miest na napájanie a 
kŕmenie.

Pre najviac pošliapané oblasti. Mriežky  sa dajú ľahko zošikmiť.

Nová konštrukcia s 
vyššou schopnosťou 
odvádzania vody. 
Výška: 55 mm.

39
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595 mm - 23.4”

Mriežková štruktúra rovnomerne 
rozkladá hmotnosť zvierat a chráni 
spodnú vrstvu.

2~3 cm

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou zemného krytu LA BUVETTE® a 
pred začatím prác musí byť povrch dostatočne suchý 
a musí mať sklon 1 až 3 % podľa zloženia pôdy.

Položte priepustnú vrstvu zo štrkodrvy veľkosti 
30/50, potom povrch vyrovnajte vhodným strojom. 
Umiestnite 1 až 2 cm hrubú poslednú vrstvu štrku 
veľkosti 2/8.

Prvú dlaždicu (D250) položte do rohu tak, aby háčiky 
smerovali do smerom k zakrývanej ploche a pokračujte 
diagonálne. Medzi okrajom a vonkajšími dlaždicami 
nechajte dilatačnú škáru 2 až 3 cm. Dlaždice (D250) 
ihneď po inštalácii vyplňte priepustným materiálom 
(štrk 2/8). Zabezpečte trochu dodatočného výplňového 
materiálu na kompenzáciu zhutnenia pôdy počas prvých 
týždňoch po inštalácii (1 až 2 cm).

DÔLEŽITÉ : Stabilizovanú oblasť obklopte 
ohraničením, aby sa vonkajšie mriežky nemohli 
pohybovať. Ak sú okraje vystavené intenzívnemu 
používaniu, vonkajšie mriežky sa môžu ukotviť 
pomocou základových skrutiek.

1-3%

1-3%

1-3%

Suť  
30/50.

Dlaždice 
D250

Štrk  
2/8.

Okolité hranice. 

Štrk  
2/8.

bez s

39VYSTUŽENIE PÔDY & MRIEŽKY Z 
POLYETYLÉNU

Stabilizačné mriežky sú 
zarastené trávou.

Geomembrána (voliteľná).

Dilatačná škára.

KAT.Č    URČENIE

D250         4 stabilizačné mriežky (1 m2)

NÁŠ TIP

• Inštalujte stabilizačné mriežky na silne udupaných
miestach: pred budovou, okolo napájačiek a kŕmnych
stojanov a na prístupových cestách.

• Plocha, ktorú treba pokryť, závisí od dĺžky zvierat. V
prípade hovädzieho dobytka a koní sa odporúča inštalovať
aspoň 3 m dlaždíc okolo zberných miest (napájačky,
stojany na krmivo...) V prípade oviec a kôz postačia
približne 2 m.

•  Na ílovitých pôdach alebo ak chcete obmedziť obnovu
vegetácie na stabilizovanej ploche, najprv na dno
umiestnite geomembránu a až potom ju zasypte sutinou. 
Upozorňujeme, že sa tým zabráni hlbokému zakoreneniu.
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SÚPRAVY NA PRIPOJENIEPRE NEMRZNÚCE NAPÁJAČKY

OCHRANA

FILTRÁCIA

MEDIKÁTORY

SS. PLETENÉ HADICE

REDUKCIA TLAKU

MONTÁŽNE KONZOLY

A505 Transformátor 50 VA pre 1 napájačku 50 W

A504 Transformátor 100 VA pre 2 napájačky 50 W alebo 1 napájačku ≤ 100 W 

A503
Transformátor 200 VA pre 4 napájačky 50 W alebo 2 po 100 W alebo 1 napájačku ≤ 100 W

A501 Transformátor 300 VA pre 6 napájačiek 50 W alebo 3 po 100 W alebo 1 napájačka ≤ 300 W 

A502 Transformátor 400 VA pre 8 napájačiek 50 W alebo 4 po 100 W alebo 1 napájačka ≤ 400 W 

A532    Diaľkový termostat pre  nemrznúce elektrické napájačky: Automatické zapnutie/
vypnutie podľa teploty (3 °C). Vodotesná skriňa. Maximálny výkon: 1200 W

A456 Izolačný plášť, 35 mm pena. Dĺžka 1 m (39,4").

A352
Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre F11, FORSTAL, F30, F130, LAC 5, 
LAC 10 Montáž na stenu alebo do rohu - rozmery.: D 366 x Š 334 x V 235 mm (14,4" 
x 13,1" x 9,3")

A354
Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre F130 EL  Montáž na stenu alebo 
do rohu - rozmery.: D 379 x Š 353 x V 271 mm (14,9" x 13,9" x 10,7")

A358 Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele - užitočné dim.
D. 750 x Š. 60 x H. 75 mm.

A446       6 m3/h - Filtrácia 100 mikrónov - Šnúra 26 x 34 mm (1")

A445      Filtračná vložka 100 mikrónov

A405 

A406

A315
Sada 2 pozinkovaných oceľových držiakov pre F11 - F30 - F110 Inox - 
babylab™ na rúry do Ø 50 mm (2")

A316 Rovnaké ako A315, pre rúry s Ø 50 (2") až 75 mm (3")

A331 Montážny držiak pre napájačky na stĺp Ø102 mm (4") alebo "trèfle": Pre S4, F11, 
FORSTAL, F30, LAC 5/55/10, babylab™/T, F110 Inox, F130, F130 EL

A334
Povinná montážna konzola pre F110 a F130 na stĺpy Ø 5075 mm (2"-3"). 
Môžete ho použiť aj pre babylab™, F11, F30 a F30A

A337 Rovnaký držiak ako A331, ale pre tyč Ø 140 mm (5,5")

A361 Rohová doska pre F11 - FORSTAL - F30 - F130 - LAC 5/10 - babylab™ T - F110 INOX

A391 Samec ¾" skrutkovacej zátky z nehrdzavejúcej ocele

A392 Mosadzná skrutková zátka ¾"

A830 Redukcia z nehrdzavejúcej ocele 1/2" M - 3/8" F

A833 mosadzná redukcia 3/4" M - 1/2" F

A359 Pripojovacia súprava pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾" 
+ otočná spojka

A367
Pripojovacia sada pre vodný okruh vhodná pre F30 a F130 
INOX: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾"

A373 Pripojovacia súprava pre vodný okruh - pre malé priestory

Transformátory (230/24 V)  
typ plášťa. Európska norma EN 60.742.

Odporúčaný filter na začiatku 
každého prívodu vody pre napájačky.

Presné a spoľahlivé dávkovacie čerpadlá 
AQUAMIX na doplnenie pitnej vody.
Spýtajte sa nás na niekoľko modelov ktoré 
máme k dispozícii.

Opletené hadice z nehrdzavejúcej ocele s 
½" alebo ¾" prípojkou.

Tlakové reduktory s manometrom. Model s 
vysokým prietokom: ref.A406.

BALENIE

A453 Dĺžka: 300 mm, s 2 otočná matica 1/2" + kovanie samec-samec Vrece

A455 Dĺžka: 600 mm, s 2 otočná matica1/2" + kovanie samec-
samec

Blister

A458 Dĺžka: 1000 mm, s 2 otočná matica 1/2" + kovanie 
samec-samec

Blister

A481 Dĺžka: 600 mm, s 2 otočná matica 3/4" + kovanie samec-
samec

Blister

A483 Dĺžka: 1000 mm, s 2 otočná matica3/4" + kovanie samec-
samec

Blister
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Tlakový reduktor s manometrom, pripojenie ¾" Max. prietok:
pri 4 baroch (4USG pri 58psi).
Redukcia tlaku s manometrom pre vysoký prietok - pripojenie ¾", 
udržuje vysoký prietok.
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