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DRIKKESYSTEMER

SKIOLDLANDMECO

Vand er en af de vigtigste faktorer for slagtekyllingers tilvækst og
sundhed. I Skandinavien har man i de senere år haft øget fokus
på strøelseskvalitet og kyllingers trædepuder. SKIOLDLANDMECO
har deltaget aktivt i at forbedre strøelseskvaliteten og løse problemerne ved at finde de nipler som giver tør strøelse uden at gå på
kompromis med produktiviteten.

Alle nipler kan aktiveres 360° i alle retninger, så selv små daggamle kyllinger kan få nem adgang til vand de første kritiske døgn
efter indsætning.
Det er vores erfaring, at man kan forbedre strøelseskvalitet og
foder-forbrug væsentligt ved at vælge det rigtige drikkesystem.

Vi har lagt vægt på, at niplerne kan forsyne kyllinger med det vand
de har behov for, både som daggamle og tæt på slagtning, uden
at give vandspild.
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SKIOLDLANDMECO har udvalgt sine specielle drikkesystemer efter følgende kriterier:

SKIOLDLANDMECO
SELECTED

1. Fleksibelt vandflow
2. Effektiv lukning
3. Ingen vandspild
4. Driftsikkerhed og holdbarhed
5. Fleksibel og enkel montage
6. Nem rengøring
7. Modstandsdygtighed overfor desinfektions- og rengøringsmidler

LUBING
4022

LUBING
4077

LUBING
4095

LUBING
4024-01

LUBING
4078

CORTI (TURNED MODEL)
4002H

DRIKKENIPLER

ACCESSORIES
VANDARRANGEMENT
SKIOLDLANDMECO kan også levere
vandarrangement sammen med drikkesystemet.
Vandarrangementet er formonteret og
meget let at implementere.

TRYKREGULATOR
Trykregulatoren har en enkel og brugervenlig integreret skyllefunktion, som med
én enkelt funktion muliggør gennemskylning af vandsystemet ved højt tryk. Samtidig betyder de få delkomponenter en
øget driftsikkerhed.
Trykregulatoren regulerer effektivt trykket i vandstrengen, helt uafhængig af
dyrenes forbrug.
Regulatoren, og dermed vandtilførslen,
kan placeres for enden af eller midt
på vandstrengen afhængig af
længden.

22mm
SKIOLDLANDMECOs
nippelrør i plast
er firkantrør, 22
x 22 mm, hvor
niplerne skrues
direkte i.

Nippelrør:

OPHÆNG OG BÆRERØR
Som bærerør, og også til stabilisering af nippelrørene, anvendes som
standard varmgalvaniserede firkantrør, 25 x 25 mm. Rørene samles
med specielle 200 mm indvendige samlebeslag, som sikrer en stabil
samling uden risiko for nedbøjning og skjulte urenheder.
Bærerøret er drejet, så de fire sider hælder 45°, hvilket giver den
største stabilitet både lodret og vandret. Samtidig er rengøringen af
firkantrør væsentlig nemmere end ved de runde rør, idet urenheder
ikke bliver vasket om på den fjerne side. Der kan eventuelt anvendes
¾” galvaniserede bærerør som alternativ til de firkantede bærerør.
Efter ønske kan der monteres anti-siddetråd over bærerøret.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DRIKKESYSTEMET

YDELSESDIAGRAM (TRIGGER PIN LØFTET 7 MM (3 MM FOR LUBING 4095))

Se også SKIOLDLANDMECOs brochurer om blandt andet:
(Ret til ændringer forbeholdes.)

SKÅLEFODRING
KICK-OFF 160°

SKÅLEFODRING
KICK-OFF 330°
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