
Pamätajte
PRE MRAZUVZDORNÉ NAPÁJAČKY S 
ELEKTRICKÝMI VYKUROVACÍMI PRVKAMI:

• Ovládajte svoju spotrebu energie pomocou 
diaľkového termostatu (A532, s. 24).

• Počet a kapacitu transformátorov 
230 / 24V prispôsobte svojim 
napájačkám (s. 24).
• Nezabudnite prispôsobiť prierez 

napájacieho kábla kapacite a dl�žke 
vašej inštalácie (pozri tabuľku na str. 
24 a v montážnych pokynoch).

• Inštalácia poistky na pomocnom elektrickom 
vedenı ́transformátora je povinná.

• Na zabezpečenie vašej inštalácie musı ́byť 
nainštalovaný diferenciálny istič 30 mA.

Dôležitá je dobrá kontrola 
teploty vody. Nemala by 
zamrznúť ani sa príliš 
ochladiť, pretože zvieratá 
všeobecne uprednostňujú 
teplú vodu pred studenou 
vodou. V zime môže 
distribúcia teplej vody viesť 
dokonca k vyššej produkcii a 
v lete ochladená voda (10 - 
15 ° C) pomáha zlepšovať jej 
príjem, a tým aj produkciu.

TIPY OD SPOLOČNOSTI VETIS 
NA OCHRANU PROTI MRAZU



AdvICE FroM LA BUvETTE® 
on FrosT-FrEE soLUTions

DVOJLOPTOVÁ NAPÁJAČKA 
THERMOLAC 75

DVOJLOPTOVÁ NAPÁJAČKA 
THERMOLAC 75B

JEDNOLOPTOVÁ NAPÁJAČKA 
THERMOLAC 40

-pre 40 kusov hovädzieho dobytka
-rozmery 99 x 66 x 53,2 cm
-objem 75 L
-hmotnos ť 34 kg

-30 °C

-vhodné pre menšie zvieratá, ovce, kozy
-s volným prístupom k vode
-objem 75 L
-hmotnos ť 36 kg

-15 ° C

-pre 15 kusov veľkého dobytka alebo konı́
-rozmery 66 x 64 x 53,2 cm
-objem 40 L
-hmotnos ť 23 kg

-30 ° C

-vhodné pre menšie zvieratá, ovce, kozy
-s volným prístupom k vode
-objem 40 L
-hmotnos ť 23 kg

- 15 ° C

ŠTVORLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 180
-pre 60 kusov veľkého dobytka
-rozmery 99 x 110 x 53,2 cm
-objem 180 L

-30 ° C

Kŕmny žľab MULTI-TWIN sa dá jednoducho zmeniť na vyhrievaný 
kŕmny žľab pridanıḿ 3 vykurovacıćh telies 80 W/24 V. Dve 

vykurovacie telesá sú umiestnené na dne žľabu a jedno v časti, kde 
sa nachádza prıv́od vody a plavákové ventily. Na prevádzku 

vykurovacıćh telies je potrebné nainštalovať transformátor 230 
V/24 V s prıślušným výkonom a izbový termostat, ktorý zapne 

vykurovacı ́systém, keď teplota klesne pod +3°C    

-30 ° C

• rozmery žľabu 216x70x60 cm
• objem 200 litrov.

Veľký žľab z dvojstenného HD polyetylénu s 
mechanickou priehradkou a dvojitým ventilom pre 

vysoký prietok. Súčasťou dodávky je ¾" opletená 
hadica z nehrdzavejúcej ocele.

JEDNOLOPTOVÁ NAPÁJAČKA 
THERMOLAC 40B

NAPÁJACÍ ŽĽAB MULTI TWIN 

Loptové napájačky a napájacie žľaby
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NAPÁJACÍ ŽĽAB   ISOBAC
Dvojité steny napájačky vyplnené polyuretanovou penou zaručujú napájačke ochranu pred mrazom a chránia ventil až do 
teploty –30°C, pri veľmi nıźkych nákladoch. Musı ́byť namontovaná na betónový podklad (alternatıv́ne konzolou na stenu). 

• plavákový ventil s vysokou prietokovou kapacitou (34l/mn pri 0,4 MPa)
• 1“ prívod vody a 24V elektrické napojenie zospodu
• vyrobené z polyetylénu
• rozmery 96 x 45 x 42 cm
• dvojitý odtokový systém
• hmotnosť 10,5 kg

NAPÁJACÍ ŽĽAB CLEANO-BAC
Dvojitý prıv́od vody s konštantnou úrovňou pri nıźkej hladine vody.

• vysokokapacitné kohútiky (36 l / min pri 4 baroch) pre vždy čistú vodu ako obnovené 50 až 100 krát denne
• pripojenie 15x21 pomocou opletenia z nehrdzavejúcej ocele (je súčasťou dodávky)

NAPÁJACÍ ŽĽAB  BAIKAL 230
Veľký žľab s nádržou z nerezovej ocele a polyetylénovou základňou. 
Nádoba z nehrdzavejúcej ocele 112 litrov kombinuje pevnosť a 
bezpečnosť krmiva s uhlom dna pre jednoduché čistenie a prı́rubu so 
špeciálnym ohýbanıḿ proti odpadu, čıḿ sa zabráni striekajúcej vode.

• súčasné pitie 5 veľkých kusov dobytka
• závity 72 l./min. (prietok meraný pri 3 baroch) so zarážkovým čapom
• obojstranné otočné pripojenie Raccord: Možné pripojenie pomocou obehového

čerpadla SPEED-FLOW alebo PROFLOW II bez ďalšieho prı́slušenstva
• gumová zátka Ø 100 mm, ktorá nezmrazne
• objem 112 litrov
• veľký prietokový kohútik je pokrytý krytom s dvojitou stenou PE, ktorý ho chráni pred zvieratami a prvou zimou
• technický priestor umožňuje ľahký prı́stup k rôznym pripojeniam
• koncept INOX + PE optimalizuje odolnosť proti chladu (k dispozı́cii sú rôzne súpravy na ochranu pred mrazom).
• 7 upevňovacı́ch bodov na betónovej základni s minimálnou výškou 20 cm.

Dvojitá nerezová oceľ a PE vodovod.

• veľká dvojitá rovnováha s korytom z nehrdzavejúcej ocele a polyetylénovou základňou
• 72 l./mn. ventil (meraný prietok pri 3 baroch) s uzatváracı́m kolı́kom. ¼ "otočné kovanie s 2

vstupmi: môže byť pripojené k obehovým čerpadlám PROFLOW II alebo SPEED-FLOW bez ďalšieho prı́slušenstva
• systém rýchleho odtoku "suché ruky": kryt PE umožňuje prı́stup bez toho, aby ste museli namočiť ruky
• zástrčka Ø 100 mm nie je ovplyvnená mrazom
• koryto z nerezovej ocele s objemom 52 litrov, ktoré spája robustnosť a bezpečnosť krmıv́
• so špeciálne tvarovaným okrajom, aby sa minimalizovala strata vody a zabránilo sa postriekaniu
• dvojstenný PE kryt chráni ventil s vysokým prietokom voči zvieratám a mrazu
• koncepcia STAINLESS STEEL + PE optimalizuje odolnosť proti chladu (rôzne súpravy na udržanie vašich napájačiek 

bez mrazu sú k dispozı́cii, viď naše rady) 5 upevňovacı́ch bodov na betónovom podklade s minimálnou výškou 20 
cm

Loptové napájačky a napájacie žľaby
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NAPÁJACÍ ŽĽAB  GV LABUVETTE

GV 110 - 57 l, 105 cm, 2 miestna GV 
150 - 66 l,  150 cm, 3 miestna GV 
230 - 112 l,  230 cm, 5 miestna GV 
300 - 144 l,  300cm, 5 miestna GV 
460 - 200 l, 460cm, 8 miestna

NAPÁJACÍ ŽĽAB  LB LABUVETTE

• nádrže na vyklápanie z nehrdzavejúcej ocele na napájanie dojnı́c
• kohútiky 72 l / min (prietok meraný pri 3 baroch) so zarážkovým čapom
• 3/4 "dvojcestná spojka: LB 150/LB 230 je možné pripojiť do obehu bez ďalšieho prı́slušenstva
• svojı́m izolačným výkonom chráni viac pred mrazom
• jednoduché naklápanie s veľkou vyťahovacou pákou s protiblokovacı́m zámkom a protišmykovou bezpečnosťou
• oceľový rám pozinkovaný pre montáž na stenu
• možno umiestniť na zem pomocou súpravy pozinkovaných nôh Ref. D201 je k dispozı́cii ako prı́slušenstvo

      5 VEĽKY� CH NEREZOVY� CH NAPA� JACI�CH Z� LABOV S VEĽKY� M 
ODTOKOM A DL� Z� KOU OD 1,10 DO 4,60 M.

     Od najmenšieho GV100, ktorý je ideálny na inštalovanie a 
napájanie v maštali s dojacıḿ robotom a keď je potrebné 
vzdať sa boxu pre inštaláciu napájačky, až po dlhšie žľaby 
GV300 a GV460, ktoré sú dokonalé na výstupe z dojenia.V 
dojárni je možné všetky napájacie žľaby GV namontovať na 
stenu alebo na nohy.

   Vyklápacı́ žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v 
maštali. Vhodný pre súčasne pitie až 3 kráv. Montáž na 
stenu, alebo nohy, sú k dispozıćii ako prıślušenstvo 
(D201).

       Vyklápacı ́žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v 
maštali. Vhodný na napájanie až 5 kráv súčasne. Rovnaké 
parametre ako LB 150. Objem 85 litrov. Pozinkované 
nožičky sa predávajú samostatne, ref. D201.

LB 150 LB 230

Loptové napájačky a napájacie žľaby
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NEREZOVÁ NAPÁJAČKA  EASY - STALL 45 

       Nástenný nerezový napájacı ́žľab pre všetok dobytok. Vpredu sklonený žľab s 
veľkým prıśtupom k vode 35 x 22 cm (13,8 "x 8,7"). Rezerva 25 litrov (6,60 USG). 
Vysoko prietokový ventil. Upevnenie ½ ”(15 x 21 mm) M. Vhodné pre 10 dojnıć alebo 
15 dojčiacich kráv.

• 25 litrová nádrž s prı́stupom naklonená dopredu pre väčšie pohodlie
• robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat
• plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele
• ľahko nastaviteľná hladina vody
• prívod vody ½ ”(15x21 mm) z pravej strany
• vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 ”¼
• môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až 

do 20 ° C
• upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na ohradu

NEREZOVÁ NAPÁJAČKA  EASY - STALL 100

Nástenný nerezový napájacı ́žľab pre všetok dobytok. Vpredu sklonený žľab s veľkým 
prıśtupom k vode 90 x 36 cm (35,4 "x 14,2"). Rezerva 60 litrov (15,85 USG). Vysoko 
prietokový ventil. Upevnenie ½ ”(15 x 21 mm) M. 
Vhodné pre 20 dojnıć alebo 30 dojčiacich kráv.

• 60-litrová nádrž so skloneným prı́stupom dopredu pre väčšie pohodlie
• robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat
• plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele
• ľahko nastaviteľná hladina vody. Prı́vod vody ½ ”(15x21 mm) z pravej strany
• vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 ”¼
• môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až do -20 ° C
• upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na ohradu

NEREZOVÁ NAPÁJAČKA 
POLYSTALL PREMIUM

      Jednostranná nástenná napájačka z nehrdzavejúcej ocele s 
konštantnou hladinou vody a dvojstennými polyetylénovými 
dvierkami. Vysoko prietokový ventil. Pripojenie ½ ” (15x21).

• dvojstenné polyetylénové dvere (iba vo verzii PREMIUM):
- ochrana pred nečistotami (podstielka, vtáky, hnoj ...)
- izolačná kapacita na ochranu pred prvým mrazom
- ľahšie čistenie a údržba

• ventil32 l./min. (prietok meraný pri 3 baroch) s uzatváracı́m čapom. U 
napájačiek s jedným prı́stupom môže byť prı́vod vody pripojený zľava 
alebo sprava

• zdvojený dovnútra preložený okraj, cez ktorý sa nevyleje
• odtoková zátka so závitom na zaskrutkovanie

POLYSTALL TWIN PREMIUM

NÁŠ TIP

POLYSTALY sú dokonale 
prispôsobené pre pomerne 
úzke priechody medzi 
boxmi.

Umožňuje kravám piť stojac 
rovnobežne so stenou bez 
toho, aby bránili voľnému 
pohybu ostatných kráv. D� alšou 
výhodou je, že v priechodoch 
medzi boxmi bude menej 
kravského hnoja.

Loptové napájačky a napájacie žľaby
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 SPEED-FLOW NEMRZNÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO

   Výkonné čerpadlo (230 V / 550 W), ktoré udržuje okruh 
napájačiek bez námrazy cirkuláciou vody pri vysokej rýchlosti. 
Vhodný pre okruh napájačiek do 125 m a 125 m späť s podzemnými 
rúrami. Po tejto vzdialenosti sa odporúča ďalšie čerpadlo A556. 
      Môže byť pridaný vizuálny a zvukový alarm a prevádzka 
systému SPEED-FLOW je možné nastaviť ako plne automatický.

• vodotesná, ľahko použiteľná riadiaca jednotka
• pripojenie vodovodného potrubia (≥2 bar). Filter A446 povinný, 

je potrebné objednať zvlášť
• vodovodné potrubia z nehrdzavejúcej ocele so ¾ ”spätnými 

ventilmi
• bezpečnostné zariadenia: prietokový spıńač, teplomer a 

automatické odvzdušnenie
• dodávané kompletne s pozinkovaným rámom.

OBEHOVÝ PLÁN
Vylepšený systém s 
napájačkami s ¾ ”ventilom, 
izolované a zakopané PE 
vodovodné potrubie s 
priemerom najmenej 25 mm 
(pripojenie ¾ ”-20 x 27).

F60
+ A367Miestnosť

bez mrazu
Izolačný 
plášť 

Prívod vody 
(≥ 2 bar) 

PE rúry Ø25 mm (¾ ”)

Podlaha

230 V

FORSTAL 
+ A359

Cirkulácia s viac ako 10 
napájačkami vzdialenosť 125 m
a 125 m späť.
Nad túto vzdialenosť,
alebo väčší počet napájačiek
sa odporúča ďalšie čerpadlo
A566.

F25
+ A367

Pozemné teplo

A520

A446

SPEED-FLOW

Alarm 
A558

Sada 
A557

NÁŠ TIP

Aby ste zaistili optimálnu účinnosť bez zbytočného 
plytvania energiou, musı́te použiť PE rúrky s priemerom 25 
mm (3/4 ”) a zakopať ich čo najhlbšie do zeme, aby 
absorbovali teplo z pôdy. Nadzemné časti potrubia izolujte 
13 mm penovým plášťom a chráňte ich pred zvieratami 
pozinkovaným ochranným rámom A358. Ak existuje riziko 
mrazu, môže byť váš systém rozšı́rený o jeden alebo viac 
THERMOFLOW. Zapnú sa iba v prı́pade potreby.
Nainštalujte SPEED-FLOW v miestnosti bez mrazu alebo 
na prívod vody použite vyhrievací kábel 
(pozri s. 22)

A557

A558

A446 A520 A556

DOPLNKY
Automatizovaná sada A557: 
Automatické spustenie SPEED-
FLOW, akonáhle teplota klesne na 2 ° 
C (Auto-OFF pri 10 ° C).
Sada alarmu A558: 
Vizuálny a zvukový 
alarm, keď sa zastavı́

SPEED-FLOW.

Filter 100µ
Diferenciálny 
istič 
30mA / 230V 

POVINNÉ:

Nemrznúce obehové čerpadlo
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OBEHOVÝ PLÁN

Prívod vody (≥ 2 bar) 

Podlaha

230 V

Príklad zariadenia s čiastočne 
podzemnými vedeniami. V 
prípade, že celý váš okruh 
pozostáva z povrchových línií, 
ktoré sú vystavené silnému 
chladu, môžete pridať jeden 
alebo viac THERMOFLOW.

F60
+ 
A367

Miestnosť 
bez mrazu 

Izolačný
plášť 

Izolačný
plášť  

PE rúry Ø25 mm (¾ ”)

F25 FORSTAL

Pozemné teplo

A520

A44
6

A358

TH
ERM

O
FLO

W

SPEED-FLOW 
(alebo iný 
obehový systém) 

Alarm 
A558

Sada 
A557

THERMOFLOW NEMRZNÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO

Prı́davný programovateľný ohrievač 1 500 W pre SPEED -FLOW 
alebo iný obehový systém. Funkcia automatického zapnutia / 
vypnutia v závislosti od naprogramovanej teploty, regulácia 
spotreby.

• 1 500 W výhrevné teleso. Nehrdzavejúca oceľ a hlinıḱ: 
žiadna hrdza, žiadna usadenina vodného kameňa

• meranie teploty vody v okruhu
• jednoduché nastavenie počiatočných teplôt kontrolka
• 1 ”½ samec a samica pripojenie s otočnou maticou
• kompaktné zariadenie, dodávané s pozinkovaným rámom
• ľahká inštalácia vďaka šiestim podlhovastým montážnym 

otvorom.

NÁŠ TIP
THERMOFLOW je vhodný pre všetky napájacie okruhy
s obehovým čerpadlom. THERMOFLOW zlepšuje 
nemrznúce vlastnosti čerpadla ak si to vyžadujú 
klimatické podmienky. THERMOFLOW je nezávislý, dá sa 
nainštalovať kdekoľvek chcete.
V závislosti od požadovaného výkonu proti 
zamrznutiu LA BUVETTE odporúča použitie jedného 
alebo viacerých THERMOFLOW.

THERMOFLOW je vhodný pre obvody s nadzemným 
potrubím. Inštalácia niekoľkých THERMOFLOW do 
série je možná pre extrémne podmienky (viď NAŠ 
TIP). Nezávislé napájanie 230 V.

A358 A359 A363 A367-A365 A373 A520 A551

DOPLNKY

Nemrznúce obehové čerpadlo
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NORMANDY

     Kompaktná napájačka z PE-HD s plavákovým alebo 
trubkovým ventilom. Upevnenie na stenu so 4 upevňovacıḿi 
bodmi.

 Veľmi robustná rotačne formovaná bezšvová 
konštrukcia z HDPE, bezpečná pre potraviny a odolná voči 
UV žiareniu. Horné alebo spodné pripojenie k vodovodnému 
potrubiu: Pripojenie je ľahké pomocou predinštalovanej 
opletenej hadice z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”(20x27). Veľká 
miska, rýchle a ľahké na čistenie.

A358

A576

DOPLNKY

Kovová ochrana na ochranu 
vodovodných potrubı.́ Vhodné 
pre trubky s izolačným 
penovým plášťom.

Izolovaný dvojstenný 
HDPE stojan plnený PU 
penou na ochranu 
vodovodných potrubı ́
zdola. Veľmi vysoká 
odolnosť proti nárazom. 
Nástenné, aby sa ušetrilo 
miesto.

Možno narezať na 2 
kusy. Pomocou jedného 
stojana A576 môžete 
nainštalovať 2 napájačky 
NORMANDY (pozrite si 
naš tip).

1

2

3

1 2

3

Bez stojana A576: 49 cm pre teľatá a ovce    

S ½ stojanom A576: 77 cm pre dobytok 

S 1 stojanom A576: 105 cm pre kone

NÁŠ TIP
Pre pohodlie zvierat upravte výšku tak, aby 
sa do napájačky dostalo čı́m menej nečistôt.

77
0 

m
m

89
0 

m
m

49
0 

m
m
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m
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MONTÁŽ NORMANDY
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0 
m
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22
”

A532

C162

A504

SADA PROTI MRAZU
Nemrznúca sada 24 V / 80 W určená na inštaláciu pod 
napájačku NORMANDY. Chráni ventil aj misku pred zamrznutıḿ 
až na -20 ° C (-4 ° F).

A396

Vyhrevný kábel 24V / 22W pre prıv́od 
vody do dl�žky 1,5 m. Pripojenie uzavretej 
slučky k napájacej súprave v Normandii 
(predáva sa osobitne).

Nástenné napájačky z polyetylénu
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EXTRA veľká nemrznúca napájačka vyrobená z 
HDPE s konštantnou hladinou vody určená na 
montáž na PE alebo betónový stojan (vnútorný 
priemer ø 300 mm). Elektrické mrazuvzdorné 
modely do -20 ° C. 
Pripojenie s vnútorným závitom a opletenou 
hadicou z nehrdzavejúcej ocele  o dl�žke 1 m. 
Je potrebný transformátor 230/24 V, 
dodáva sa osobitne.

• prístup k vode 320 x 200 mm, maximálna
• rezerva 5,5 litra
• jednodielny HDPE kontajner
• zjednodušený montážny systém
• ochranný kryt a lem z nehrdzavejúcej ocele
• odtokový

LAKCHO 2    24 V/50 W alebo 80 W LAKCHO 2    24 V/180 W   TEPLÁ VODA

Verzia s 180W vykurovacı́m telesom 
na distribúciu vlažnej vody. 

Nahrádza CALDOLAC 5.
Ideálne pre 15 mliečnych oviec.

S vnútorným termostatom.
Teplota vody: 10 ~ 15 ° C.

Je potrebný transformátor 230/24 V, 
dodáva sa osobitne.

STALCHO 2    24 V/50 W alebo 80 W

EXTRA veľká mrazuvzdorná napájačka 
z HDPE s veľkým vodorovným 
jazýčkom na upevnenie na stojan.
Rovnaké parametre ako LAKCHO 2 s 
jazýčkovým ventilom z nehrdzavejúcej 
ocele.

Elektrický systém ochrany proti 
mrazu (rovnaký ako LAKCHO 2) 
efektıv́ne až do -20 ° C (-4 ° F): 
vykurovacie teleso 24 V / 50 alebo 80 
W.

Dostupné aj bez funkcie proti zamrznutiu.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

BIGCHO 2    24 V/50 W alebo 80 W

Ochrana proti mrazu. Z� ľaby proti 
rozliatiu s konštantnou hladinou vody, 
ktorý sa dá namontovať na stojan. 
Ľahká inštalácia: 6 montážnych polôh. 
Miska s veľkými rozmermi pre 
inštaláciu medzi 2 boxy.

• miska a kryt z nehrdzavejúcej ocele
• nehrdzavejúca oceľová misa s obrubou
• nástavec izolovaný polyetylénom

BIGSTAL 2    24 V/50 W alebo 80 W

Mrazuvzdorná napájačka so 
širokým vodorovným jazýčkom 
pre montáž na stojan.
Rovnaké vlastnosti ako BIGCHO 2 s 
nehrdzavejúcou oceľou.

Stojan sa predáva samostatne.
Je potrebný transformátor 230/24 
V, dodáva sa osobitne.

Stojany LA BUVETTE® sú robustnejšie a ľahšie sa 
inštalujú ako betónové stojany. Dvojstenný 
polyetylén je vyplnený izolačnou polyuretánovou 
penou, ktorá zaisťuje dokonalú tepelnú izoláciu.

Sú vybavené odtokovým otvorom pre napájačky s 
odtokovou zátkou.

VEDELI STE?

HDPE - STOJAN

H 400 mm :
Pre teľatá, 
ovce, kozy, 
poníky ...

H 600 mm :
Ideálne pre
dobytok v
existujúcich
budovách. 

H 740 mm :
S�peciálne 
určené pre 
kone. 

H 1000 mm :
Ideálne pre 
prvú 
inštaláciu.

Penový izolovaný PE stojan s otvorom pre odtokovú 
hadicu.  (Zástrčka je súčasťou balenia).

Stajňové elektricky 
vyhrievané napájačky
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NAPÁJACÍ ZÁSOBNÍK PRE KONE ISOBAR 250,  180 l

• nezamŕzajúca izolovaná napájačka bez elektrického vyhrievania
• určená na celoročné použitie na miestach bez prı́vodu vody a elektriny
• vhodné predovšetkým pre 1-3 kone
• objem vody v napájačke je max. 180 litrov, čo pre jedného koňa vystačı́ v zimnom obdobı́ 

až na 1 týždeň prevádzky bez doplnenia vody
• vyrobené z HDPE polyetylénu potravinárskej kvality odolného voči UV žiareniu
• ochrana pred zamrznutı́m do -15 ° C vďaka dvojitej stene napájačky vyplnenej polyetylénovou penou
• kôň pri pitı́ ľahko stlačı́ plavák v tvare šošovky, ktorý je umiestnený v strede plávajúceho veka 

napájačky
• voda v napájačke je chránená pred slnečným žiarenı́m a nečistotami
• jednoduché a efektı́vne čistenie vnútra napájačky vďaka hladkému povrchu bez rohov a hrán
• veľký izolovaný výpustný ventil Ø100 mm
• kompaktný tvar pre ľahký transport
• plávajúce veko možno ľahko sňať bez použitia nástrojov
• maximálna kapacita: 250 litrov / s nasadeným vekom k dispozícii: 180 litrov
• rozmery: priemer 100,5 cm x výška 65 cm
• farba: zelená

KRUHOVÝ PREBAC 400>1500L

     Z� ľaby PREBAC sú nedeformovateľné, robustné, praktické a ľahké vďaka 
špeciálnemu materiálu, z ktorého sú vyrobené: polyetylén POLYCHOC ™. 

    Tento čistý polyetylén s vysokou hustotou je bezpečný pre potraviny, 
odolný voči UV žiareniu a recyklovateľný. Oválne modely s objemom 950, 550 
a teraz 400 litrov. Ventil sa predáva samostatne (A603 alebo A617).

• tieto robustné žľaby si po naplnenı́ udržia svoj tvar
• priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou prı́vodu vody
• ľahko manipulovateľné a prepravované na palube vozidla
• rýchle a ľahké čistenie
• možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa osobitne)
• 550 l (147 x 105 x 60) a 950 l (203 x 115 x 60)

     Kruhové žľaby z Polychoc ™ HDPE na napájanie stád hovädzieho 
dobytka alebo konı ́na pastvinách (nie je vhodné na použitie v 
interiéroch). 
     Renomovaná kvalita už viac ako 25 rokov. 10-ročná záruka na 
všetky výrobné chyby.
Ventil sa predáva samostatne (A603 alebo A617).

• veľmi odolný vnútorný okraj
• priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s 

bočnou ochranou prı́vodu vody
• rýchle a ľahké čistenie
• možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa 

osobitne)

2221

2223

2225

2227

2261

2263

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.

A622

DOPLNKY
32 l / min pri 3 baroch

A603 A617 B121
Úsporná súprava proti utopeniu A622: Chráni voľne žijúce zvieratá aj 
hygienu vody. Navrhnuté v spolupráci s prıŕodovedcom J-F. NOBLET. 
Patent Fr.1052046.

Napájacie žľaby

OVÁLNY PREBAC
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...Napájacie žľaby

PREBAC HRANATÝ 200 L
      Hranatý napájacı́ žľab PREBAC 200 l z extrémne odolného polyetylénu. Z� 

Z� ľab má pripravenú skrinku na jednoduchú inštaláciu plavákového ventilu 
(M122) pre vodu s nıźkym alebo vysokým tlakom alebo sa voda môže do žľabu 
privádzať cisternou. 

• ľahký materiál na prepravu
• 8 ročná záruka
• vysoká pevnosť vďaka rebrovanej konštrukcii
• veľký výpustný otvor 90x50 mm
• dovnútra zahnutý horný okraj obmedzuje možnosť zachytenia rohov zvierat
• rozmery žľabu 160x46x44 cm

200 l

400 l

BIGLAC 55M
     Polyetylénová dvojitá napájačka. Kapacita 55 litrov. Vhodné pre 30 veľkých kusov 
dobytka. Dva kanalizačné otvory.

• dvojitý polyetylénový HD prı́stupový zásobnı́k s vysokokapacitným prıv́odom 
s konštantným výkonom (štandardný tlak)

• kapacita 55 litrov
• vhodné pre 30 veľkých kusov dobytka
• pripojenie zhora alebo zdola
• pozinkovaná oceľová konzola pre montáž na stenu alebo zábranu
• dva kanalizačné otvory
• rozmery 86 x 38 x 30 (38) cm

BIGLAC 55T

      Dvojitá napájačka na vodu. Dvojitý prıśtupový HD polyetylénový zásobnıḱ s 
nıźkotlakovými konštantnými ventilmi.

• dvojitá napájačka na vodu
• dvojitý prı́stupový HD polyetylénový zásobnı́k s nı́zkotlakovými konštantnými ventilmi
• ovláda od 0 do 1 bar
• pripojenie zo zadnej strany v rozmeroch 15 x 21 mm
• hlboký zásobnı́k s veľkým okrajom, ktorý obmedzuje  plytvanie vodou
• 2 výpustné zátky
• 86 x 38 x 30 (41) cm

BIGLAC 90
Napájačka obojstranná s dvoma prı́stupmi, určené pre kone, ovce, ošı́pané, hovädzı́ dobytok.

      S�peciálny typ pre ovce s objemom 90 litrov. Jedinečná, robustná, praktická a ľahká 
vďaka špeciálnemu materiálu - POLYCHOC ™ polyetylén: 100%, vysoko hustotný, PE 
spracovaný a recyklovateľný potravinový PE.

• záruka 8 rokov  pri akejkoľvek výrobnej vade
• nı́zka hladina vody pre častejšiu obnovu zaručuje lepšiu čistotu
• plavákový ventil 8 l / min (pri 3 baroch) je dobre chránený kovovou schránkou
• pripojenie ˝ "F zabezpečuje opletenie z nehrdzavejúcej ocele
• protišmykové dno, rýchle čistenie
• 4 kotviace body na zemi

• dvojitý polyetylénový HD prı́stupový zásobnı́k s vysokokapacitným prıv́odom s  
konštantným výkonom (štandardný tlak)

• pripojenie zhora alebo zdola
• kapacita 90 litrov
• vhodné pre 40 veľkých kusov dobytka
• pozinkovaná oceľová konzola pre montáž na stenu alebo ohradu
• obdl�žnikový odtok "prázdny-rýchly"
• rozmery: 160x40x27cm
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Napájací žľab pre nádrže a 
samonosné nádrže

FORSTAL S KOLÍKOM
FORSTAL S KRÁTKYM JAZYKOM FORSTAL S DLHÝM JAZYKOM

      Plastová napájačka FORSTAL - mimoriadne odolnou a širokou miskou na pitie, vybavená kolıḱovým ventilom. Telo napájačky je 
vyrobené z odolného plastu. Napájačka umožňuje jednoduché čistenie, pohodlie pre zviera aj chovateľa. Veľká, hlboká a široká napájačka 
s tvarovaným okrajom na znıž́enie špliechania vody pri pitı ́zvierat. Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko 
stlačiť. Upevnenie napájačky pomocou štyroch montážnych otvorov. Pri použitı ́ochranného rámu možno napájačku upevniť v rohu.

F 11 JAZYKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

     Jazyková napájačka s liatinovou, odolnou a širokou napájacou miskou. Telo napájačky je 
vyrobené z liatiny. Napájačka umožňuje jednoduché čistenie, pohodlie pre zviera aj chovateľa. 
     Veľká, hlboká a široká napájačka s tvarovaným okrajom, ktorý znižuje špliechanie vody pri pitı ́
zvierat. Jazyk sa dá ľahko stlačiť. Upevnenie napájačky pomocou štyroch montážnych otvorov.

• rozmery: 304 x 240 x 188 mm
• hmotnosť: 5,9 kg
• vhodné pre: dobytok, kone

     Liatinová napájačka s kolıḱovým ventilom. Prietok vody možno nastaviť v rozmedzı ́0-18 l/min pri tlaku 
3 bary pomocou ľahko prıśtupnej nastavovacej skrutky. 
     Veľká napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. Upevnenie napájačky 
pomocou 4 montážnych otvorov vrátane možnosti inštalácie do rohu pomocou kovovej konzoly.

• rozmery: 319x250x181 mm
• hmotnosť: 6,20 kg
• vhodné pre: dobytok, kone

F 30 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

     Prietok vody možno nastaviť v rozsahu 0-18 l/min pri tlaku 3 bary pomocou ľahko prıśtupnej 
nastavovacej skrutky. 
     Veľká napájacia misa s kovovým okrajom na znıž́enie "špliechania" vody a zátkou na dne na 
jednoduché čistenie. Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. 
Napájačka je upevnená pomocou 4 montážnych otvorov vrátane možnosti inštalácie do rohu 
pomocou kovovej konzoly.

• vhodné pre: dobytok, kone

F 25 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA PLASTOVÁ

     Vysoko odolná  z tvrdého polyetylénu s vnútorným okrajom proti "striekajúcej" vode a zátkou v 
spodnej časti na jednoduché čistenie, vybavená kolıḱovým ventilom. 
     Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán.  Ventil sa dá ľahko stlačiť. Okraj napájačky je 
zosilnený žiarovo pozinkovaným okrajom proti ohlodaniu. Prietok vody možno nastaviť v rozmedzı ́1- 
18 l/min pri tlaku 3 bary pomocou ľahko prıśtupnej nastavovacej skrutky. Napájačka je vhodná najmä 
pre mladý dobytok.

• rozmery: 344 x 308 x 219 mm
• hmotnosť: 5,6 kg
• vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

F 30A KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

12



Napájací žľab pre nádrže a 
samonosné nádrže

F 40 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA PLASTOVÁ

     Odolná napájačka proti ohryzeniu a rozliatiu. Okraj misky HDPE je úplne chránený nerezovým okrajom, 
ktorý zabraňuje rozliatiu vody zvieratami. Vďaka veľkým rozmerom misky (L 404 x W 262 x H 120 mm) 
je F40 ideálnym napájadlom, ktorý sa inštaluje medzi dve perá, čı́m sa dosiahne vyššı́ komfort pitia 
hovädzieho dobytka. Nastavovacia skrutka umožňuje zvýšiť prietok až 20 l / min bez demontáže a trubica 
s tryskovým jadrom poskytuje jemný tok vody. Pripojený k cirkulačnému čerpadlu SPEED-FLOW, obehová 
súprava A-369 udržuje ventil F40 a jeho vodovodné potrubia bez mrazu.

• rozmery : 343 x 416 x 209 mm
• hmotnosť: 6,25 kg
• vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

F 60 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

     Veľký protiprúdový vodič s viacnásobným pripojenı́m. Veľmi veľká liatinová misa s kovovým 
protilaskovým rámom. Ideálne medzi dvoma boxami. Mosadzná armatúra s T 3/4 ": viacsmerové 
pripojenie. Ľahko nastaviteľný prietok z vonkajšej strany až do 18 l / min. pri 3 baroch. Anti-
lapping systém, ktorý zabraňuje plytvaniu, osvedčené viac ako 10 rokov. Filter zabudovaný do 
armatúry.

• 6 upevňovacı́ch bodov
•  vypúšťacı ́ otvor
• rozmery: 327 x 431 x 205,5 
• hmotnosť: 8,68 kg
• vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

  Táto miska na pitie je vhodná pre kone,hovädzı́ dobytok, ošı́pané. 

• hlboká misa z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými okrajmi, aby sa zabránilo rozliatiu vody
• bezvretenový rúrkový ventil s nastaviteľným prietokom do 18 l / min (pri 3 baroch)
• rúrkový ventil je veľmi ľahko zatlačiteľný
• jednoduchá montáž: doska z nehrdzavejúcej ocele so 4 pozdl�žnymi otvormi.
• nehrdzavejúca oceľ 3/4 "(20 x 27 mm) T-fitting
• rozmery: 334x269x251mm
• hmotnosť: 2,3 kg

NAPÁJAČKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 
B 19 PRE TEĽATÁ 

Miska z nehrdzavejúcej ocele pre 
jednotlivé prasnice, v skupinách 
alebo  skupiny zmiešané 
(prasnice, prasiatka) a kancov. Tiež 
vhodné pre  teľatá.

• hmotnosť: 1,24 kg
• vhodné pre: teľatá, ošıṕané, 

malé zvieratá

OCHRANA STENY / ŠTANDARDNÝ UHOL

    Kovový pozinkovaný ochranný 
rám pre F130 (N008), LAC5 
(N0181), F30(N009). 

 Rozmery rámu 334x366x236 
mm. Pomocou rámu možno 
napájačky upevniť v rohu.

LIATINOVÁ NAPÁJAČKA LAC 5

Liatinová napájačka LAC 5 s 
konštantnou hladinou. Plavákový 
ventil pod krytom z nehrdzavejúcej 
ocele zabezpečuje hladinu v 
nastavenej výške. Vypúšťacia zátka 
v spodnej časti napájačky. 
Liatinová misa s povrchovou 
úpravou Polycoat. 

• rozmery: 310x236x170mm.
• vhodné pre: ovce, kozy, teľatá

DVOJITÁ LIATINOVÁ NAPÁJAČKA LAC 55

Napájačka s dvojitým prıśtupom z 
liatiny s konštantnou úrovňou 
hladiny vody.

• misa s dvojitým prıśtupom z 
liatiny s konštantnou úrovňou.

• kryt z nerezovej ocele
• odtoková zátka.
• pripojenie na vodorovnú rúrku 

20x27 mm.
• povrch z polykryštalickej 

vrstvy.
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Napájací žľab pre nádrže a 
samonosné nádrže

BABYLAB NAPÁJAČKA LAKOVANÁ BABYLAB T 3/4” NAPÁJAČKA LAKOVANÁ

     Výuková napájačka pre malé alebo 
mladé zvieratá (teľatá, ovce, kozy ...). 
Malá zásoba vody pod rúrkou 
povzbudzuje zvieratá, aby tlačili rúrku.

• vysoko flexibilný mechanizmus dodáva 
až 8 l / min (ľahko nastaviteľný prietok 
bez demontáže)

• mosadzné spojenie, pripojenie zhora
• povlak polykatónu.

Výuková napájačka špeciálne upravená 
pre malé zvieratá (teľatá, ovce, kozy ...) 
s viacsmerným pripojením ideálnym 
pre zariadenia v obehu.

• 4 upevňovacie body
• mosadzné spojenie s T 3/4 ", 

viacsmerné pripojenie
• kompatibilné súpravy na uvoľnenie: 

A367 a A373
• povlak polykryštalickej vrstvy
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