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Schoon en smakelijk drinkwater
Een koe is een zeer kieskeurig dier als het om 
smakelijkheid gaat. In zowel de waterbakken als de 
leidingen kan een biofilm ontstaan, wat de smaak 
nadelig beïnvloed. Deze biofilm kan al ontstaan vanuit 
het buffervat. Zorg ervoor dat het waterleidingsysteem 
rond loopt en geen ‘dode’ stukken bevat. Controleer de 
leidingen jaarlijks en maak de waterbakken iedere week 
goed schoon. Gebruik hierbij een borstel en plan dit in 
op een vast moment in de week. Check de waterbakken 
meerdere malen per dag op mest en maak ze indien 
nodig een keer extra schoon. 

Locatie waterbakken
Bij het bepalen van de locatie van waterbakken is het 
belangrijk rekening te houden met een aantal dingen. 
Natuurlijk vluchtgedrag is hier één van. Een koe die lager 
in de rangorde staat wil kunnen vluchten als er een rang 
hogere koe aan komt. Ondanks het feit dat een koe een 
kudde dier is, houdt ze er niet van om met velen tegelijk 
uit één waterbak te drinken. Zorg om deze reden voor 
voldoende waterbakken. 

Nadat de koe gemolken is, heeft de koe een verhoogde 
drinklust. Het plaatsen van een waterbak dichtbij de 
melkstal of melkrobot is om die reden zinvol. Door haar 
melkgift, verliest de koe vocht en op deze manier kan dit 
snel weer aangevuld worden. Een hoogproductieve koe 
kan met warm weer wel meer dan 180L per dag drinken.

Type waterbak
Naast voldoende drinkpunten is het van belang dat er 
ook in de waterbakken voldoende water aanwezig is. 
Zorg ervoor dat er voldoende voorraad waterbakken of 
sneldrinkers aanwezig zijn en er genoeg capaciteit is om 
deze ook daadwerkelijk vol te houden. Een buffervat met 
bijpassende pompset kan hierin een oplossing bieden. 

Een koe vindt het prettig haar neus onder te kunnen 
dompelen in water, drinkt niet graag met veel koeien 
tegelijk uit dezelfde bak en houdt van schoon, vers 
en smakelijk drinkwater. Niet iedere waterbak kan 
aan al deze wensen voldoen. Kies om die reden voor 
verschillende type waterbakken in de stal. Wissel 
bijvoorbeeld sneldrinkers af met voorraadbakken. 

Melk bestaat voor zo’n 88% uit water. Hierom is het erg belangrijk dat een koe voldoende water opneemt. Want 
wanneer zij dit niet doet of niet kan doen ziet u dit terug in uw melktank. De watervoorziening op uw bedrijf 
mag dus niet worden onderschat. Factoren die onder andere effect hebben op de hoeveelheid water die koeien 
opnemen lichten we één voor één toe. 

Drinkgedrag koeien

Drinkgedrag koeien
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Suevia drinkbak 10P 1/2’’ | 
messing staafventiel | groen

art. nr. 139988
Voor € 32,26 
Koop 5 vanaf € 29,96

Deze Suevia drinkbak heeft een 1/2 aansluiting en een 
lichtlopend messing-staafventiel met een 1/2 aansluiting 
aan de bovenzijde. De drinkbak heeft een lange 
levensduur.  Dit komt d oor het materiaal, de drinkbak is 
namelijk gemaakt van hoogwaardige kunststoffen met de 
naam Aquathan. Dit 
materiaal is zeer 
elastisch en heeft een 
hoge slagvastheid. De 
randen zijn rond, 
waardoor het 
verwondingsgevaar voor 
bijvoorbeeld onhandig 
jongvee is weggenomen. 
De waterafgifte is rustig 
door de nozzle in het 
ventiel. Onder het 
staafventiel bevindt zich 
een lokwaterdrempel 
die jonge dieren helpt te 
leren drinken.

Suevia drinkbak model 12P 1/2| 
messing staafventiel | groen

art. nr. 139962
Voor € 38,08 
Koop 5 vanaf € 35,36

Deze groene Suevia drinkbak is gemaakt van een goede 
kwaliteit kunststof, waardoor de bak flexibel en elastisch is 
en een hoge slagvastheid heeft. De waterafgifte is d.m.v. 
een stelschroef, traploos in te stellen van buitenaf. Het 
hoogwaardige kunststof, genaamd Aquathan zorgt ervoor 
dat de drinkbak tegen 
een stootje kan. Handig 
voor dieren die 
â€œonhandigâ€� en 
dorstig zijn! De drinkbak 
is voorzien van een 
staafventiel. Hierdoor is 
het waterverlies 
minimaal en kunnen 
dieren niet met de lepel 
gaan spelen.

Suevia drinkbak model 61 Ideal | 
staafventiel | zwart

art. nr. 139960
Voor € 40,04 
Koop 5 vanaf € 37,18

Deze zwarte Suevia drinkbak, model 61 Ideal, is gemaakt 
van gietijzer en heeft een staafventiel. Het grootste 
voordeel ten opzichte van andere waterbakken zoals 
lepeldrinkbakken is dat het waterverlies minimaal is. Deze 
drinkbakken hebben een langere levensduur dan 
lepeldrinkbakken, de 
voornaamste reden is 
dat dieren niet met de 
lepel kunnen spelen. De 
drinkbak is geschikt 
voor rundvee en 
paarden en heeft een 
1/2 aansluiting.

Suevia drinkbak model 370 1/2| 
messing staafventiel | groen

art. nr. 139968
Voor € 48,00 
Koop 5 vanaf € 44,57

Model 370 van Suevia is gemaakt van gietijzer en is volledig 
geemailleerd. Hierdoor kunt u de drinkbak gemakkelijk en 
snel reinigen. De bak is voorzien van een messing ventiel, 
die van alle kanten te bedienen is en zorgt voor een rustige 
aanvoer. Daarnaast zit er ook nog een lokwaterdrempel 
achter het staafventiel. 
Dit is een holte waar 
water in blijft staan en 
dient als perfecte 
leerhulp voor jonge 
dieren. De drinkbak 
heeft een 1/2Êº 
buitendraadse 
aansluiting en kan 
alleen van boven 
worden aangesloten .

Drinkbakken - klein
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Suevia drinkbak model 130P 1/2’’ | 
vlotter | groen

art. nr. 139989
Voor € 53,14 
Koop 5 vanaf € 49,35

De Suevia 130P drinkbak is voorzien van een kunststof 
vlotter, hierdoor staat er altijd een laagje water in de 
drinkbak waardoor er altijd direct water beschikbaar is! 
Het waterniveau is gemakkelijk instelbaar, door middel van 
een in hoogte verstelbare afsluitdrijver. De drinkschaal is 
groot zodat er altijd 
voldoende ruimte is 
voor de dieren om te 
drinken. De aansluiting 
is ½” buitendraad dat 
zowel links als rechts 
mogelijk is. Onder de 
grote drinkschaal 
bevindt zich een 
afvoerstop om de 
drinkbak makkelijk te 
kunnen reinigen.

Suevia Drinkbak model 127K 1/2 | 
vlotter | zwart

art. nr. 139965
Voor € 56,46 
Koop 5 vanaf € 52,70

De Suevia 127K drinkbak is gemaakt van gietijzer, wat het 
een sterke drinkbak maakt. Dit type heeft een wat kleinere 
drinkbak, waardoor deze erg geschikt is voor jongere 
dieren. De waterbak is voorzien van een ingebouwde 
vlotter en het waterniveau is gemakkelijk instelbaar, door 
middel van een in 
hoogte verstelbare 
afsluitdrijver. Daarnaast 
is de waterbak voorzien 
van uitdrukbare 
aflaatstop, waardoor je 
de waterbak snel leeg 
kunt laten lopen.  De 
aansluiting is ½” 
buitendraad dat zowel 
links als rechts mogelijk 
is.

Suevia drinkbak model 25R 
1/2’’|staafventiel messing|groen

art. nr. 139992
Voor € 71,39 
Koop 5 vanaf € 66,29

De Suevia 25R drinkbak  is van gietijzer en volledig 
geemailleerd, hierdoor is de drinkbak zeer sterk. De 
waterafgifte is regelbaar door middel van een stelschroef 
op het ventiel. De waterafgifte is 12 liter per minuut, 
hierdoor is er altijd genoeg drinkwater aanwezig! De 
drinkbak is voorzien van 
een staafventiel i.p.v. 
een druklepel. Hierdoor 
is het reinigen van de 
drinkbak zeer 
gemakkelijk. De 
staafventiel kan van alle 
kanten bediend worden. 
De aansluiting van deze 
drinkbak is boven en/of 
onder ½” binnendraad.

Suevia drinkbak model 340 1/2’’ | 
vlotter | zwart

art. nr. 139994
Voor € 83,13 
Koop 5 vanaf € 77,19

De Suevia 340 drinkbak is gemaakt van gietijzer en is 
volledig geemailleerd. De drinkbak is voorzien van een 
vlotter, deze vlotter wordt beschermd door een RVS 
beschermkap. De beschermkap is zeer eenvoudig te 
demonteren. Deze Suevia drinkbak is erg diervriendelijk, 
de drinkbak heeft geen 
scherpe randen zodat er 
geen 
verwondingsgevaar 
mogelijk is. De Suevia 
340 heeft een 
verstelbaar waterniveau 
door middel van een in 
hoogte verstelbare 
afsluitdrijver. De 
aansluiting van deze 
drinkbak is ½”, zowel 
rechts als links mogelijk.

Drinkbakken - klein
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Suevia drinkbak model 1220 3/4| 
RVS staafventiel

art. nr. 139946
Voor € 107,38 
Koop 5 vanaf € 99,71

Model 1220 van Suevia is een grote en diepe drinkbak, 
gemaakt van inox. Hierdoor bent u verzekerd van een 
hoge weerstand en breukvastheid. Het model is voorzien 
van een staafventiel in inox 3/4 met een binnendraadse 
aansluiting van boven en onder. Dankzij de 
ventielbescherming 
bent u verzekerd van 
een lange levensduur. 
De drinkbak heeft een 
waterafgifte tot 12 liter 
per minuut en is 
voorzien van een naar 
binnen gebogen rand. 
Door de rand blijft het 
water in de schaal en 
heeft u een beperkt 
waterverlies.

Suevia drinkbak model 12P 3/4| 
messing staafventiel | roze

art. nr. 139961
Voor € 35,99 
Koop 5 vanaf € 33,42

Deze opvallende roze drinkbak van Suevia, model 12P, is 
gemaakt van een hoogwaardig kunststof, genaamd 
Aquathan. Door het materiaal is de drinkbak zeer elastisch 
en heeft die een zeer hoge slagvastheid. Daarnaast bent u 
er van verzekerd dat er geen scherpe randen aan de 
drinkbak zitten. De 
waterafgifte is d.m.v. 
een stelschroef, traploos 
in te stellen van 
buitenaf. De drinkbak is 
voorzien van een 
staafventiel, die 
eenvoudig in te drukken 
is. Hierdoor is het 
waterverlies minimaal 
en kunnen dieren niet 
met de lepel gaan 
spelen.

Suevia drinkbak model 375 3/4| 
staafventiel | groen

art. nr. 139966
Voor € 65,25 
Koop 5 vanaf € 60,59

De Suevia drinkbak model 375 is een model dat zeer 
makkelijk te reinigen is, dit komt doordat dit model 
gemaakt is van gietijzer en volledig geemailleerd is. Dit 
model heeft een lichtlopend ventiel, zelfs bij een hoge druk 
van 6 bar! De ventielbediening is van alle kanten mogelijk. 
Met een ¾” binnendraad 
aansluiting is deze 
drinkbak ideaal om aan 
te sluiten op 
ringleidingen. Wanneer 
u deze drinkbak 
bevestigt kunt u dit het 
beste doen aan een 
muur of standpaal. De 
waterafgifte is traploos 
instelbaar.

Suevia drinkbak model 25R 3/4’’ | 
staafventiel RVS | groen

art. nr. 139984
Voor € 80,31 
Koop 5 vanaf € 64,66

De Suevia 25R drinkbak is een zeer sterk model, gemaakt 
van gietijzer en volledig geemailleerd. De waterafgifte is 
regelbaar, door middel van een stelschroef op het ventiel. 
De waterafgifte is 12 liter per minuut, hierdoor is er altijd 
genoeg drinkwater aanwezig. De drinkbak is voorzien van 
een staafventiel i.p.v. 
een druklepel. Hierdoor 
is de bak zeer 
gemakkelijk te reinigen. 
De staafventiel kan van 
alle kanten bediend 
worden. De aansluiting 
van deze drinkbak is 
boven en/of onder ¾” 
binnendraad.

Drinkbakken - klein
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Suevia sneldrinker drinkbak RVS | 
model 500

art. nr. 140136
Voor € 343,98 
Koop 2 vanaf € 319,41

Deze Suevia drinkbak M500 is een roestvrijstalen model. 
Deze sneldrinker heeft een zeer brede afmeting, door de 
breedte van 31,5 cm is deze drinkbak uitstekend geschikt 
voor de brede koppen van de melkkoeien en rundvee. De 
drinkbak is naar boven ruim afgedekt waardoor er 
nauwelijks vervuiling 
optreedt, hierdoor 
beschikken de dieren 
altijd over schoon en 
vers drinkwater! Deze 
drinkbak is geschikt 
voor alle loopstallen en 
is plaatsbesparend. Dit 
model heeft een ¾” 
buitendraad aansluiting 
rechts en/of links.

Suevia drinkbak sneldrinker | 
model 520 duo

art. nr. 140139
Voor € 576,03 
Koop 2 vanaf € 534,89

De roestvrijstalen sneldrinker van Suevia zorgt ervoor dat 
uw vee in de loopstal altijd voldoende schoon en vers 
drinkwater heeft. Deze duo drinkbak biedt twee 
drinkplaatsen die ruimte geeft voor 30-40 dieren. De 
Suevia 520 is plaatsbesparend,  zelfreinigend en uitermate 
geschikt voor alle 
loopstallen. De 
waterafgifte van dit 
model is ook enorm met 
maar liefst 30 liter per 
minuut. Dit model heeft 
een ¾” buitendraad 
aansluiting, waardoor 
deze zeer gemakkelijk 
aan te sluiten is op het 
ringleidingsysteem.

Suevia drinkbak model 600 | 
ingebouwde vlotter

art. nr. 140138
Voor € 338,52 
Koop 2 vanaf € 314,34

De Suevia M600 is een roestvrijstalen drinkbak. De 
drinkbak heeft een ingebouwde vlotter, hierdoor is er altijd 
water beschikbaar. Dit model 600 biedt een drinkplaats 
geschikt voor 15-20 dieren. Doordat dit een compact 
model is met een slim ontwerp, is deze drinkbak van 
Suevia zeer 
ruimtebesparend. De 
drinkbak heeft een 
Maxiflow vlotter, 
hierdoor is er een 
waterafgifte mogelijk tot 
40 liter per minuut. Een 
ander voordeel is de 
ruime afwerking naar 
boven. Hierdoor is er zo 
min mogelijk vervuiling 
van het water.

Suevia drinkbak model 6140 | 
Compact | 55cm

art. nr. 139950
Voor € 307,58 
Koop 2 vanaf € 285,61

De drinkbak/drinktrog, model 6140 van Suevia is een 
compacte drinkbank. De drinkbak is geschikt voor 15-20 
dieren en heeft een handige wandbevestiging. De bak 
produceert een waterafgifte tot 40 l/min. Uw dieren 
kunnen zo efficient en continue drinken. De bak heeft een 
inhoud van 30 liter en 
een ¾” buitendraadse 
aansluiting (26 mm), 
zowel rechts als links 
mogelijk. Daarnaast is 
de bak voorzien van een 
grote afvoer. 
Schoonmaken is zo zeer 
eenvoudig en snel 
gedaan. Het model is 
volledig inox (RVS).

Sneldrinkers & voorraad drinkbakken
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Watervoorziening met BoerENverstand

Model Compact 6150 van Suevia is een trog model, ook 
wel voorraadbak genoemd met een lengte van 100cm. 
De drinkbak is geschikt voor wandbevestiging en 
gemaakt van RVS. Dankzij de inhoud van 60 liter, is de 
bak geschikt voor 15-20 dieren en heeft de vlotter met 
een waterafgifte tot 40 liter per minuut. Bij voldoende 
watertoevoer kunnen uw dieren continue drinken. 

De drinkbak heeft een 3/4” buitendraads aansluiting 
(26mm), die zowel rechts als links mogelijk is. Dankzij 
de aanwezigheid van een grote afvoer kunt u de bak 
snel ledigen en eenvoudig schoonmaken. De bak is 
geschikt voor koeien, jongvee, paarden en dieren met 
een neusring.

De naam ‘compact’ heeft deze drinkbak te danken aan 
de grote drinkoppervlakte t.o.v. van het totale formaat. 
De vlotter is aan de achterzijde verwerkt, zodat de volle 
breedte gebruikt kan worden door de koeien. Op deze 
manier kan er al snel een plek gevonden worden in de 
stal voor deze waterbak. 

Specificaties
• Geschikt voor: runderen, melkvee, jongvee, paarden 

en dieren met een neusring
• Geschikt voor: 15-20 dieren
• Functie: vee van drinkwater voorzien 
• Merk: Suevia
• Model: Drinkbak Compact 6150
• Kleur: zilver
• Materiaal: volledig inox (RVS)
• Waterafgifte: 40 l/min
• Aansluiting: 3/4” bu.dr, zowel rechts als links
• Inhoud: 60 liter

Suevia drinkbak model 6150 | Compact 
| 100cm

art.nr. 139948 Voor € 435,89

Onlangs maakten wij in het Twenste Tubbergen een BoerENverstand video over 
watervoorziening. Deze veehouder heeft verschillende type waterbakken in de stal en gaf 
hierbij uitleg. Ook benieuwd naar watervoorziening in de praktijk? Bekijk dan deze video door 
de QR code te scannen of ga naar www.btndehaas.nl/boerenverstand-kennisbank. 

Watervoorziening in de stal
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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1. Heeft de ideale capaciteit voor melkvee
VITAL’O STAB is een hoogdichte polyethyleen drinkbak 
van 150 liter die weinig plaats inneemt. De keuze van dit 
materiaal beperkt de effecten van elektrische schokken 
dat al te vaak is onderschat in stallen.

2. Neemt weinig plaats in
Idealiter kunt u deze in een doorgang voor dieren 
plaatsen. Zijn kleine breedte (de totale breedte bedraagt 
70 cm) belemmert de doorgang van het vee niet. VITAL’O 
STAB moet aan de muur worden bevestigd. 

3. Hoge capaciteit
De VITAL’O STAB is uitgerust met een “TOPAZ” hoge 
druk vlotterventiel dat een snelle vulling van de drinkbak 
garandeert, zelfs wanneer meerdere dieren tegelijkertijd 
drinken.

4. Gemakkelijke lediging
Snelle kanteling door rotatie. Een eenvoudige greep aan 
de hendel en de drinkbak maakt een volledige rotatie.

Deze grote drinkbak voor gebruik in de stal is uitgerust met een Topaz hoge druk vlotterventiel, in het midden 
van de waterbak geplaatst en uitgerust met een beschermkap. Vital’O Stab is niet heel diep en zorgt dat er 
steeds water op kamertemperatuur beschikbaar is voor uw runderen. Het innoverende kantelsysteem van de 
drinkbak maakt een zeer snelle lediging mogelijk. De drinkbak is gemakkelijk te reinigen. Zo blijft het water 
altijd schoon en fris.

Afmetingen:
Lengte: 245cm, waarvan 220cm drinkgedeelte.
Breedte: 70cm

Vital’O Stab 220
een waterbak ontwikkeld door Vital Concept

Vital ‘O Stab 220 | kantel drinkbank | 
polyethyleen | 220cm

art.nr. 150001016 Voor € 510,00

Vital’O drinkbak
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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T-stuk RVS | 3/4’’

art. nr. 139404

Voor € 4,37

Sok RVS | 3/4’’ binnendraad

art. nr. 139454

Voor € 3,69

Verloopsok RVS 3/4’’ 
binnendraad - 1/2’’ 

binnendraad

art. nr. 139480

Voor € 3,27

Kniekoppeling RVS | 3/4’’ 
binnendraad

art. nr. 139424

Voor € 3,67

Dubbele nippel RVS | 3/4’’ 
buitendraad

art. nr. 139464

Voor € 3,38

Suevia verlengbuis 15cm | 
RVS | 3/4’’

art. nr. 140005

Voor € 7,48

Kniekoppeling RVS | 3/4’’ 
binnendraad/buitendraad

art. nr. 139434

Voor € 3,90

Verloopring RVS 3/4’’ 
buitendraad - 1/2’’ 

binnendraad

art. nr. 139470

Voor € 3,27

Suevia verlengbuis 50cm | 
RVS | 3/4’’

art. nr. 140007

Voor € 11,31

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Andere maten
Op de komende pagina’s wordt alleen de ¾’’ maat weergegeven. Deze koppelingen 
zijn echter ook in ½’’ en 1’’ te verkrijgen. Bekijk het complete assortiment door de QR 
code te scannen.

Aansluitdelen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Suevia verlengbuis 100cm | 
RVS | 3/4’’

art. nr. 140008

Voor € 20,59

Suevia beugel verzink | 3 1/2 
(102mm) | + ringen/moeren

art. nr. 139522

Voor € 6,08

Suevia U-aansluitbuis 
120cm | RVS | 3/4’’ | 

zijaansluiting

art. nr. 140025

Voor € 76,67

Suevia verlengbuis 150cm | 
RVS | 3/4’’

art. nr. 140009

Voor € 29,87

Suevia aansluitset RVS | 3/4’’ 
| boven/onderaansluiting

art. nr. 140014

Voor € 37,24

Wartel/conische koppeling | 
RVS | 3/4 binnendraad

art. nr. 139441

Voor € 7,77

Buiszadel RVS | 3/4’’

art. nr. 139504

Voor € 0,95

Suevia U-aansluitbuis 
120cm RVS 3/4’’ boven/

onderaansluiting

art. nr. 140024

Voor € 78,64

Kogelkraan RVS | 3/4’’ 
binnendraad

art. nr. 139494

Voor € 15,08

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Andere maten
Op de komende pagina’s wordt alleen de ¾’’ maat weergegeven. Deze koppelingen 
zijn echter ook in ½’’ en 1’’ te verkrijgen. Bekijk het complete assortiment door de QR 
code te scannen.

Aansluitdelen RVS
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Suevia vlotter model 674 
WT serie | 3/4’’

Geschikt voor weidedrinkbakken van 
de WT serie. De vlotter heeft een 3/4 
inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 139571

Voor € 42,42

La Buvette Lacabac 
Vlotterunit | <1 bar | 1/2’’

Laag debiet vlotter, geschikt voor een 
waterdruk van <1 bar. De vlotterunit 
heeft een 1/2 inch buitendraad 
aansluiting.

art. nr. 152801257

Voor € 54,62

Suevia vlotter lagedruk 738 | 
3/4’’

Geschikt voor inbouw in drinkbakken 
met een waterdruk tot maximaal 1 
bar. De vlotter heeft een 3/4 inch 
buitendraad aansluiting.

art. nr. 140153

Voor € 47,81

Vlotterunit | RVS

Model met grote vlotter. Heeft een 
rechts en links aansluiting. Geleverd 
met elleboogfittingen.

art. nr. 152010052

Voor € 31,32

Suevia vlotter model 671 
WT serie | 1/2’’

Deze vlotter is geschikt voor Suevia 
waterbakken WT200 tot en met 
WT1500. De vlotter heeft een 1/2 inch 
aansluiting.

art. nr. 139570

Voor € 28,20

La Buvette Lacabac 
Vlotterunit | 6 bar | 1/2’’

Hoog debiet vlotter, geschikt voor een 
waterdruk van 6 bar. De vlotterunit 
heeft een 1/2 inch buitendraad 
aansluiting.

art. nr. 152000010

Voor € 45,68

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Verschillen in vlotters
Vlotters verschillen in afmeting, materiaal, op te bouwen druk en 
diameter van elkaar. Model 700 kan in gezet worden als hoge druk 
vlotter en model 738 juist weer als lage druk vlotter. 

Daarnaast verschillen de vlotters ook in de diameter van de aansluiting. 
Ons assortiment bestaat uit vlotters van ½’’ en ¾’’. Kijk voordat u bestelt 
goed welke diameter u nodig heeft. 

Heeft u vragen over uw watervoorziening? We denken graag met u 
mee! Onze specialisten zijn te bereiken via 050 541 43 11 of via info@
btndehaas.nl. 

Suevia vlotter Maxiflow 700 
| 3/4’’

Geschikt voor de hoge druk en 
inbouw drinkbakken. De vlotter is 
voorzien van een 3/4 inch 
buitendraad aansluiting.

art. nr. 139574

Voor € 44,94
Koop 5 vanaf € 38,95

Vlotters
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Een herkenbaar probleem bij melkveehouders is het 
schoonspuiten van de melkstal en het tegelijk laten 
drinken van de koeien. Vaak is er hiervoor onvoldoende 
waterdruk aanwezig. Deze opslagtank is de ideale 
oplossing voor dit probleem. De opslagtank voldoet aan 
alle eisen betreft de opslag van water. De opslagtanks zijn 
gemaakt van polyethyleen materiaal. De tanks kunnen 
zowel binnen als buiten staan, 100% UV-bestendig. 

Let op, de tank is enkelwandig en niet vorstvrij. Hierdoor 
dient u ze in een vorstvrije ruimte te zetten tijdens de 
vorst.

De tank is voorzien van handige bevestigingspunten 
voor het plaatsen van de tank. Deze ogen zijn bevestigd 
aan de bovenkant van de tank, deze ogen zijn onderdeel 
van de gehele tank en niet los gemonteerd. Hierdoor zijn 
deze ogen erg sterk! De opslagtanks zijn in verschillende 
formaten zowel liggend als staand te verkrijgen.

Berekening wateropname piekmoment 
100 koeien
100 melkkoeien x gemiddelde opname van 125 liter per 
dag= 12.500 liter.
12.500 liter per dag  / 24 uur = 520 liter per uur 
(beschikbaar zijn).
Voor piekmomenten geldt (bijvoorbeeld na het melken):
12.500 / 2x melken per dag = 6.250 liter x 40% opname 
van water op de piekmomenten = 2.500 liter.
De gewenste opslagcapaciteit bij 100 koeien is dus 2.500 
liter. 

Met opslagtanks van Suevia kunt u gemakkelijk de vraag naar (drink)water tijdens de piekperiodes 
opvangen. U heeft met deze opslagtank altijd voldoende water ter beschikking. Onder piekperiodes 
verstaan we bijvoorbeeld het eerste uur na het melken of bij extreme hitte. Met dit voorraadvat is er 
altijd genoeg water beschikbaar voor uw vee.

Creëer een watervoorraad met de opslagtanks van Suevia

Suevia kunststof opslagtank 3260 liter 
| rond-liggend |blauw

art.nr. 139310 Voor € 1.033,50

Suevia kunststof opslagtank 3000 liter 
| rond-staand |blauw

art.nr. 139313 Voor € 882,38

Suevia kunststof opslagtank 5050 liter 
| rond-staand |blauw

art.nr. 139314 Voor € 1.287,00

Suevia kunststof opslagtank 3000 liter 
| rechthoekig |blauw

art.nr. 139316 Voor € 1.746,00

Suevia kunststof opslagtank 5000 liter 
| rond-liggend |blauw

art.nr. 139311 Voor € 1.525,88

Opslagtanks
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Met deze Suevia warmwater circulatieunit model 300 
en 303 kunt u tijdens de koudere dagen alle leidingen 
vorstvrij houden, zodat uw dieren altijd drinkwater 
tot hun beschikking hebben. Dit rondpompsysteem is 
geschikt voor gesloten ringleidingen 1/2” of 3/4” (20-
25mm) met een maximale lengte van 200 meter. De 
unit is bevestigd op een muurplaat, is thermosstatisch 
geregeld en wordt geleverd inclusief ontluchtingsventiel, 
overdrukventiel, terugslagventiel en terugslagklep. Een 
aardlekschakelaar 30mA dient ter plekke aanwezig te 
zijn.

Deze pomp zorgt er niet voor dat druk verhoogd zal 
worden maar zorgt er enkel voor dat er water circuleert 
en waar nodig verwarmd wordt. 

De unit is bevestigd op een muurplaat, is thermostatisch 
geregeld en wordt geleverd inclusief ontluchtingsventiel, 
overdrukventiel, terugslagventiel en terugslagklep. Een 
aardlekschakelaar 30mA dient ter plekke aanwezig te 
zijn. Deze pomp zorgt er niet voor dat druk verhoogd zal 
worden maar zorgt er enkel voor dat er water circuleert 
en waar nodig verwarmt wordt. 

Verschil tussen model 300 en 303
Model 303 is een 230V model en draait op één fase. 
Model 300 is een 380V model en draait op 3 fasen. Beide 
hebben een vermogen van 3000 watt. Bij model 300 is 
dit vermogen verdeelt over 3 fasen, wat het systeem 
bedrijszekerder maakt.

Advies gebruik
Gebruikt u deze circulatie-unit alleen in de winter? Dan 
adviseren wij u deze dagelijks te laten draaien, eventueel 
met behulp van een gemonteerde tijdklok, waardoor de 
schoepen in de pomp niet vast komen te zitten. Op deze 
manier werkt deze warmwater circulatie-unit perfect in 
de periode dat u deze nodig heeft.

Tip: Koop een doorkijkglas om de doorstroom te 
controleren.

Zorg voor stromend drinkwater tijdens de vorst!

Suevia Warmwater circulatie-unit  
model 300 | 400 volt

art.nr. 140155 Voor € 833,82

Suevia Warmwater circulatie-unit  
model 303 |230 volt

art.nr. 140159 Voor € 784,68

Warmwatercirculatieunits
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Weidedrinkbakken van Suevia
Suevia heeft een compleet assortiment in weidedrinkbakken. Beginnend bij 80L en eindigend bij 1500L. Vanaf 
600L hebben de bakken een ovale vorm waardoor er gemakkelijk meerdere dieren tegelijk uit de bak kunnen 
drinken.

Ontwerp waterbakken
De bak is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit 
maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak 
is voorzien van een handige, grote afvoerstop, zodat u 
de bak snel kunt legen voor het schoonmaken of voor de 
winter. De waterbakken hebben aan de bovenkant een 
naar binnen gebogen rand, hierdoor is het waterverlies 
minimaal. 

Vlotter
Met behulp van een vlotter kunt u het waterniveau 
instellen. Let op, de vlotter wordt alleen meegeleverd bij 
het 80L model. Bij de andere modellen moet u deze zelf 
bij bestellen en heeft u de keuze uit een ½’’ en ¾’’ model.  

Via de speciale servicedeksel is de vlotter goed bereikbaar 
en tevens goed beschermt. De waterafgifte is zeer hoog, 
tot wel 35 liter per minuut! De weidebak voldoet aan de 
eisen van het waterleidingnet, doordat de toevoer van 
het water boven de rand van de bak zit. Mocht de vlotter 

stuk gaan en het water blijven stromen? Dan zal het 
water over de rand stromen en niet terug in de leiding. 
Hierdoor komen er geen gevaarlijke bacteriën in het 
waterleidingnet, waar ook de mensen van consumeren. 

Welk model waterbak past bij mijn dieren?
Wij adviseren het 80L en 200L model voor kleinvee 
en paarden. Het 600L model voor jongvee of kleinere 
koppels melkkoeien. En het 1000L model voor 100 
melkkoeien. Wanneer uw koppel groter is dan 100 
koeien, adviseren wij om 2 waterbakken te plaatsen in 
plaats van één grotere WT1500. Zo krijgt iedere koe de 
gelegenheid om te zuipen. Bij een grotere weidedrinkbak 
kunnen namelijk niet heel veel meer koeien staan in 
vergelijking met dit model. 

Zonnepaneel waterbakken
De modellen van 80L en 1000L zijn ook verkrijgbaar met 
zonnepaneel. Hierover op bladzijde 205 meer. 

Heeft u vragen over watervoorziening in het land? 
Onze specialisten staan voor u klaar. Zij zijn te 
bereiken op 050 541 43 11 of via info@btndehaas.nl. 

Suevia weidedrinkbakken
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Suevia weidedrinkbak WT80 | 
80liter

art. nr. 140143
Voor € 144,69 
Koop 3 vanaf € 134,36

De Suevia weidedrinkbak WT80 is een dubbele water 
drinkbak met een inhoud van 80 liter en is geschikt voor 
jongvee, paarden, schapen en geiten. De bak heeft een 
afmeting van 100 x 40 x 30 cm en is gemaakt van 
hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en 
weerbestendig. De 
waterbak is voorzien 
van een handige, grote 
afvoerstop, zodat u de 
bak snel kunt legen voor 
het schoonmaken of om 
klaar te maken voor de 
winter. Met behulp van 
de ingebouwde vlotter 
kunt u het waterniveau 
instellen.

Suevia weidedrinkbak WT200 | 
200liter

art. nr. 140142
Voor € 193,83 
Koop 3 vanaf € 179,99

De Suevia weidedrinkbak WT200 is een rechthoekige water 
drinkbak met een inhoud van 200 liter en is geschikt voor 
kleinere koppels runderen, paarden, schapen en geiten. 
De bak heeft een afmeting van 153 x 54 x 46 cm en is 
gemaakt ven hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak 
zeer sterk en 
weerbestendig. De 
waterbak is voorzien 
van een handige, grote 
afvoerstop, zodat u de 
bak snel kunt legen voor 
het schoonmaken of 
voor de winter. Met 
behulp van een vlotter 
kunt u het waterniveau 
instellen, deze wordt 
niet standaard 
meegeleverd.

Suevia weidedrinkbak WT600 | 
600liter

art. nr. 140141
Voor € 236,53 
Koop 3 vanaf € 219,63

De Suevia weidedrinkbak WT600 is een ovale water 
drinkbak met een inhoud van 600 liter en is geschikt voor 
runderen en paarden. De bak heeft een afmeting van 140 
x 100 x 63 cm en is gemaakt ven hoogwaardig 
polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en 
weerbestendig. De 
waterbak is voorzien 
van een handige, grote 
afvoerstop, zodat u de 
bak snel kunt legen voor 
het schoonmaken of 
voor de winter. Met 
behulp van een vlotter 
kunt u het waterniveau 
instellen. Let op, de 
vlotter wordt niet 
standaard meegeleverd.

Suevia weidedrinkbak WT1000 | 
1000liter

art. nr. 140140
Voor € 306,74 
Koop 3 vanaf € 286,96

De Suevia weidedrinkbak WT1000 is een ovale water 
drinkbak met een inhoud van 1.000 liter en is geschikt voor 
runderen en paarden. De bak heeft een afmeting van 180 
x 120 x 63 cm en is gemaakt van hoogwaardig 
polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en 
weerbestendig. De 
waterbak is voorzien 
van een handige, grote 
afvoerstop. Met behulp 
van een vlotter kunt u 
het waterniveau 
instellen, deze wordt 
niet standaard 
meegeleverd. Via de 
speciale servicedeksel is 
de vlotter goed 
bereikbaar en tevens 
goed beschermt.

Suevia weidedrinkbakken
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Tyleen kogelafsluiter | 3/4’’ 
buitendraad

Deze kogelafsluiter is geschikt om een 
tyleenslang met druk mee af te 
sluiten. De kogelafsluiter heeft een 
3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 5092174

Voor € 16,07

Tyleen kogelafsluiter | 1’’ 
buitendraad

De tyleen kogelafsluiter is geschikt om 
een tyleenslang met druk mee af te 
sluiten. Aansluiting: 1 inch 
buitendraad.

art. nr. 5092176

Voor € 16,07

Suevia vlotter Easyflow 800 | 
tbv WT serie

De vlotter is geschikt voor WT200 t/m 
WT1000 weidedrinkbakken. Heeft een 
1/2 buitendraad aansluiting.

art. nr. 139575

Voor € 30,15

Tyleen insteeksleutel | 3/4’’ 
buitendraad

De insteeksleutel is geschikt om de 
kogelafsluiter mee te openen. De 
sleutel heeft een buitendraad 
verbinding van 3/4 inch.

art. nr. 5092178

Voor € 7,20

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Suevia vlotter model 671 
WT serie | 1/2’’

Deze vlotter is geschikt voor Suevia 
waterbakken WT200 tot en met 
WT1500. De vlotter heeft een 1/2 inch 
aansluiting.

art. nr. 139570

Voor € 28,20
Koop 5 vanaf € 26,28

Suevia vlotter model 674 
WT serie | 3/4’’

Geschikt voor weidedrinkbakken van 
de WT serie. De vlotter heeft een 3/4 
inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 139571

Voor € 42,42
Koop 5 vanaf € 60,60

Toebehoren weidedrinkbakken
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Basisset Universeel
Deze universele basisset is geschikt voor drinkbakken 
tot 200 liter en geschikt voor zowel bron, als 
oppervlaktewater. Het zonnepaneel voedt de (niet 
meegeleverde) accu, deze levert stroom aan de 
pomp, zodat het water opgepompt kan worden Deze 
universele basisset wordt compleet met zonnepaneel 
van 60 watt, 8 meter aanzuigslang, pomp en afsluitbare 
koffer geleverd.

Oppervlaktewaterpomp
Het zonnepaneel voedt de (niet meegeleverde) accu. 
Deze levert stroom aan de drijvende centrifugaalpomp 
zodat het oppervlakte water opgepompt kan worden. 
Dit kan gebruikt worden voor een plasdrasgebied of 
u kunt het aansluiten op een waterbak. Deze basisset 
wordt compleet met zonnepaneel van 60 watt, 5 meter 
slang, drijfband, centrifugaalpomp en koffer geleverd. 

U kunt globaal rekening houden met deze opbrengsten:
• Opbrengst bij 0 mtr. lift: 3600L/uur
• Opbrengst bij 1 mtr. lift: 3200L/uur
• Opbrengst bij 2 mtr. lift: 2300L/uur
• Opbrengst bij 3 mtr. lift: 1600L/uur
• Opbrengst bij 4 mtr. lift: 700L/uur

Bronpomp
Het bronwater kan tot een diepte van 7 meter worden 
opgepompt door deze basisset. Deze set wordt compleet 
geleverd met zonnepaneel van 115 watt, 8 meter 
zuigslang, zelfaanzuigende pomp en koffer geleverd. De 
pomp heeft een capaciteit tot 1100 liter per uur. 

Basissets met zonnepaneel sets van Suevia

Met de Suevia oppervlaktewater, bronpomp of universele set kunt u water oppompen middels zonne-energie. 
Dit kan handig zijn op plekken waar u geen beschikking heeft over leidingwater via een tyleenslang, maar wel 
over goed slootwater of een bron beschikt. 

Suevia Bronpomp + zonnepaneel tbv 
weidedrinkbak

art.nr. 139307 Voor € 1.034,80

Suevia Oppervlakte waterpomp  
zonnepaneel tbv weidedrinkbak

art.nr. 139306 Voor € 1.014,00

Suevia Solar basisset universeel  tbv 
drinkbakken tot 200L

art.nr. 1393051 Voor € 695,03

Suevia zonnepaneel installaties
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WT 80 met zonnepaneel
Middels het 60watt zonnepaneel kan oppervlaktewater 
worden opgepompt in de waterbak. De waterbak 
heeft een inhoud van 80 liter en komt overeen met het  
standaard 80 liter model van Suevia. De accu heeft 90 Ah. 

WT 1000 met zonnepaneel
De 1000L grote waterbak is voorzien van een 115watt 
zonnepaneel dat voldoende oppervlaktewater op kan 
pompen voor 100 melkkoeien. De 1000L waterbak die 
op het gelaste frame is bevestigd betreft de standaard 
WT1000 weidedrinkbak van Suevia. De accu heeft 140 Ah. 

Met de Suevia solar weidedrinkbakken is het mogelijk om met zonne-energie water op te pompen en dit te 
verstrekken aan uw dieren. Ze zijn verkrijgbaar in twee varianten; 80L voor jong- en kleinvee en in 1000L 
voor melkvee. Door het verrijdbare onderstel met trekdissel zijn de waterbakken gemakkelijk te verplaatsen.  
Beide beschikken ze over een kunststofregelkast met een afsluitbare deksel. Hierop zit een slot om diefstal 
te voorkomen. De accu betreft een semitractie Bosch accu en het paneel is 360 graden draaibaar. Ze worden 
geleverd met een slang van 5 meter met hieraan een drijver met centrifugaalpomp. 

Het frame is gegalvaniseerd en gelast en is voorzien van twee goede banden met stalen velgen. 

Suevia Weidedrinkbak met 
zonnepaneel | 1000 liter

art.nr. 139302 Voor € 2.592,00

Suevia Weidedrinkbak met 
zonnepaneel | 80 liter

art.nr. 139300 Voor € 2.288,00

Suevia solar weidedrinkbakken – 80 en 1000L

Suevia zonnepaneel waterbakken
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Weidepomp Eider E2 + 
Weidepompslang 5 meter 

incl. zuigkorf
De weidepomp is geschikt voor het 
eenvoudig omhoog pompen van 
water vanuit een sloot of bron. 
Inclusief slang van 5 meter.

art. nr. 140100-1

Voor € 0,00

Suevia Weidepompslang 8 
meter | 25mm | +messing 

zuigkorf
Losse weidepompslang met een 
lengte van 8 meter en een 
binnendiameter van 25 mm (1 inch 
aansluiting).

art. nr. 1401212

Voor € 50,63

Mega Spiraal zuigslang 
32mm | 6 bar | 25 meter

Deze waterslang heeft een diameter 
van 1 1/4 inch (32mm) en is geschikt 
voor een werkdruk van 6 bar.

art. nr. 508660

Voor € 103,83

Eider Weidepompslang 
28mm | groen | met zuigkorf | 

5 meter
Groene weidepompslang van Eider 
met een lengte van 5 meter en een 
binnendiameter van 28mm (1 inch).

art. nr. 508670

Voor € 39,57

Lister zuigkorf weidepomp 
zwart kunststof | 1 1/4’’

Zorgt ervoor dat er geen vuil in uw 
zuigleiding of waterslang komt. 
Geschikt voor slangen met een 
diameter van 1 1/4 inch.

art. nr. 140104

Voor € 14,11

Suevia Weidepomp model 
547 | polyethyleen | 

rund&paard
Lichtlopende membraam weidepomp 
voor meerdere soorten dieren, met 
een 1 inch aansluiting.

art. nr. 1401211

Voor € 278,93

Mega Spiraal zuigslang 
25mm | 6 bar | 25 meter

Deze waterslang heeft een diameter 
van 1 inch (25mm) en is geschikt voor 
een werkdruk van 6 bar.

art. nr. 508658

Voor € 77,74

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Het afsluiten van tyleenleidingen in het land
Heeft u waterbakken in de wei en wilt u bijvoorbeeld 3 van de 5 
waterbakken uit het land halen? Dan moet u natuurlijk ook de tyleenslang 
afsluiten. Dit kunt u eenvoudig doen met behulp van een tyleenafsluiter, 
ook wel kogelafsluiter genoemd.

Deze kogelafsluiter is dus geschikt om een tyleenslang mee af te sluiten, 
terwijl er nog druk op blijft staan. De afsluiter heeft een veer belastende 
kogel, die u door middel van de insteeksleutel de afsluiter opent. Het 
andere uiteinde is voorzien van een buitendraad verbinding, waar u de 
tyleenslang op aan kunt sluiten. De afsluiter is gemaakt van een zeer 
goede kwaliteit polypropeen (PP). U kunt de kogelafsluiter goed afsluiten 
met het klepje en zo ook ondergronds wegstoppen. Om de afsluiter te 
kunnen openen, dient u gebruik te maken van een insteeksleutel.

Weidepompen en toebehoren
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Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
rond | 500 liter

art. nr. 150001012
Voor € 110,00

Ronde weidedrinkbak met een inhoud van 500 liter. Dit 
model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, 
in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, 
zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het 
gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de 
drinkbak een zeer lange 
levensduur, een hoge 
dichtheid, is die UV 
bestendig en volledig 
recyclebaar. Het water 
blijft langer koel dankzij 
het gebruik van de 
unieke beige kleur. Een 
ander voordeel is de 
grote aftapdop, 
waarmee u de bak snel 
en grondig kunt 
reinigen.

Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
rond | 1500 liter

art. nr. 150001017
Voor € 240,00

Weidedrinkbak van 1500 liter met een zeer gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding.  Dit model is rond en is zeer 
stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm 
van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de 
waterbak tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van 
een goede kwaliteit 
polyethyleen heeft de 
drinkbak een zeer lange 
levensduur, een hoge 
dichtheid, is die UV 
bestendig en volledig 
recyclebaar. Het water 
blijft langer koel dankzij 
het gebruik van de 
unieke beige kleur. Een 
ander voordeel is de 
grote aftapdop, 
waarmee u de bak snel 
en grondig kunt 
reinigen.

Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
rond | 1000 liter

art. nr. 150001013
Voor € 150,00

Rond model weidedrinkbak met een inhoud van 1000 liter, 
geschikt voor koppels tot 100 melkkoeien. Dit model is 
zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de 
vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat 
de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het 
gebruik van een goede 
kwaliteit polyethyleen 
heeft de drinkbak een 
zeer lange levensduur, 
een hoge dichtheid, is 
die UV bestendig en 
volledig recyclebaar. 
Het water blijft langer 
koel dankzij het gebruik 
van de unieke beige 
kleur. Een ander 
voordeel is de grote 
aftapdop, waarmee u 
de bak snel en grondig 
kunt reinigen.

Topaz Vital’O Vlotterbal | geel | 
200L/min | 1’’

art. nr. 11115116
Voor € 67,00

De Topaz Vital’O vlotterbal is een unieke vlotter. Het is 
namelijk een hoog debiet vlotterunit die zich probleemloos 
aan elke situatie aanpast. Deze vlotterunit regelt ten 
eerste het waterniveau en ten tweede zorgt het voor maar 
liefst 200 liter water per minuut! Dit model is geschikt voor 
een 1 aansluiting en is 
geschikt voor alle Vital’O 
weidedrinkbakken. De 
vlotterunit heeft een 
snelle en eenvoudige 
montage en wordt 
geleverd zonder 
aansluiting.

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Vital’O weidedrinkbakken & toebehoren
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Topaz Vital’O Vlotterbal | geel | 
200L/min | 3/4’’

art. nr. 152000061
Voor € 67,00

Maakt u gebruik van een Vital’O weidedrinkbak? Dan mag 
deze Topaz Vital’O vlotterbal zeker niet ontbreken. De 
Topaz Vital’O vlotterbal is een unieke vlotter. Het is 
namelijk een hoog debiet vlotterbal die zich aanpast aan 
alle situaties. De bal is geel en zorgt voor 200 liter water 
per minuut. Dit model is 
geschikt voor een 3/4 
aansluiting en is 
geschikt voor alle Vital’O 
weidedrinkbakken. 
Wordt geleverd zonder 
aansluiting.

Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
ovaal | 600 liter

art. nr. 150001014
Voor € 135,00

Ovale weidedrinkbak met een inhoud van 600 liter. Dit 
model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, 
in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, 
zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het 
gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de 
drinkbak een zeer lange 
levensduur, een hoge 
dichtheid, is die UV 
bestendig en volledig 
recyclebaar. Het water 
blijft langer koel dankzij 
het gebruik van de 
unieke beige kleur. Een 
ander voordeel is de 
grote aftapdop, 
waarmee u de bak snel 
en grondig kunt 
reinigen.

Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
ovaal | 400 liter

art. nr. 150001015
Voor € 110,00

Ovale weidedrinkbak met een inhoud van 400 liter. Dit 
model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, 
in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, 
zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het 
gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de 
drinkbak een zeer lange 
levensduur, een hoge 
dichtheid, is die UV 
bestendig en volledig 
recyclebaar. Het water 
blijft langer koel dankzij 
het gebruik van de 
unieke beige kleur. Een 
ander voordeel is de 
grote aftapdop, 
waarmee u de bak snel 
en grondig kunt 
reinigen.

Vital’O Weidedrinkbak | beige | 
ovaal | 1000 liter

art. nr. 150001018
Voor € 180,00

De Vital’O weidedrinkbak 1000 liter is ovaal en zeer stevig 
dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een 
kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak 
ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een 
goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer 
lange levensduur, een 
hoge dichtheid, is die 
UV bestendig en 
volledig recyclebaar. 
Het water blijft langer 
koel dankzij het gebruik 
van de unieke beige 
kleur. Een ander 
voordeel is de grote 
aftapdop, waarmee u 
de bak snel en grondig 
kunt reinigen. De 
drinkbak is geschikt 
voor koppels tot 100 
melkkoeien.

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Vital’O weidedrinkbakken & toebehoren
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Bent u van plan om bezig te gaan met het aanleggen of vernieuwen van de watervoorziening? Dan komen 
tyleenslangen altijd van pas. Op de rollen die wij in het assortiment hebben zit 50 of 100 meter tyleen. Daarnaast 
kunt u kiezen voor verschillende diktes van de buis, maar ook voor een bepaalde werkdruk van de slang. Maar hoe 
weet u nu welke slang u nodig heeft? 

Wanneer u in de stal een watervoorziening wilt maken dan komt u al gauw uit op tyleenslangen met een diameter van 
25 millimeter. Wilt u een waterleiding naar buiten toe aanleggen? Dan is het belangrijk dat deze buizen breder zijn. 
Hiervoor raden wij tyleenslangen aan met een diameter van minimaal 32 millimeter. 

Aan de slag met water? Tyleenslangen mogen dan niet ontbreken

Afbeelding Type Diameter Wanddikte Werkdruk Lengte Keurmerk Artikelnummer Prijs

PE40 16 mm 1,5 mm 5 bar 100 m 508941 € 64,60

PE40 16 mm 1,8 mm 6 bar 50 m KIWA 508942 € 55,10

PE40 20 mm 2,2 mm 6 bar 100 m 508950 € 64,60

PE40 32 mm 3 mm 5 bar 100 m 508955 € 142,50

PE40 25 mm 2,7 mm 6 bar 100 m 508957 € 96,90

PE 32 mm 3 mm 16 bar 100 m NF114 542122634 € 124,91

PE 20 mm 3 mm 16 bar 100 m NF114 542161521 € 66,45

PE 50 mm 9,5 mm 16 bar 50 m NF114 542162022 € 159,49

PE 40 mm 3 mm 12,5 bar 50 m NF114 542162026 € 89,34

PE 25 mm 3 mm 16 bar 100 m NF114 542162027 € 92,30

PE 20 mm 3 mm 16 bar 50 m NF114 542162028 € 30,96

PE 25 mm 3 mm 16 bar 50 m NF114 542162029 € 47,17

PE 32 mm 3 mm 12,5 bar 50 m NF114 542162030 € 57,38

Tyleenslangen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



210 W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Rechte koppeling 16 mm KIWA 5092002 € 1,88

Rechte koppeling 20 mm KIWA 5092004 € 2,19

Rechte koppeling 25 mm KIWA 5092006 € 2,91

Rechte koppeling 32 mm KIWA 5092008 € 3,44

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Verloopkoppeling 20 x 16 mm KIWA 5092012 € 2,28

Verloopkoppeling 25 x 16 mm KIWA 5092014 € 2,49

Verloopkoppeling 25 x 20 mm KIWA 5092016 € 2,49

Verloopkoppeling 32 x 25 mm KIWA 5092018 € 3,12

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Kogelkraan binnen-
draad 20 mm - 1/2” 552007136 € 8,67

Kogelkraan binnen-
draad 25 mm - 3/4” 552007137 € 9,91

Kogelkraan binnen-
draad 32 mm - 1” 552007138 € 10,91

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Kogelkraan buiten-
draad 20 mm - 1/2” 552007139 € 8,67

Kogelkraan buiten-
draad 25 mm - 3/4” 552007140 € 9,91

Kogelkraan buiten-
draad 32 mm - 1” 552007141 € 10,91

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Verlengkoppeling met 
kogelkraan 20 mm 552060942 € 9,32

Verlengkoppeling met 
kogelkraan 32 mm 552000026 € 11,71

Verlengkoppeling met 
kogelkraan 40 mm 552007025 € 16,68

Tyleen verlengkoppelingen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



211W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 16 mm x 1/2” KIWA 5092022 € 1,37

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 16 mm x 3/4” KIWA 5092024 € 1,37

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 20 mm x 1/2” KIWA 5092026 € 1,56

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 20 mm x 3/4” KIWA 5092028 € 1,56

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 20 mm x 1” KIWA 5092030 € 1,56

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 25 mm x 1/2” KIWA 5092032 € 1,71

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 25 mm x 3/4” KIWA 5092034 € 1,71

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 25 mm x 1” KIWA 5092036 € 1,71

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 32 mm x 1/2” KIWA 5092038 € 2,28

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 32 mm x 3/4” KIWA 5092040 € 2,28

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 32 mm x 1” KIWA 5092042 € 2,28

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 32 mm x 1 1/4” KIWA 5092046 € 2,28

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en buitendraad 32 mm x 1 1/2” KIWA 5092048 € 2,28

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 16 mm x 3/8” KIWA 5092050 € 1,22

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 16 mm x 1/2” KIWA 5092052 € 1,56

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 16 mm x 3/4” KIWA 5092054 € 1,56

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 20 mm x 1/2” KIWA 5092056 € 1,60

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 20 mm x 3/4” KIWA 5092058 € 1,60

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 25 mm x 1/2” KIWA 5092060 € 1,81

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 25 mm x 3/4” KIWA 5092062 € 1,81

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 25 mm x 1” KIWA 5092064 € 1,81

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 32 mm x 3/4” KIWA 5092066 € 2,30

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 32 mm x 1” KIWA 5092068 € 2,30

Aansluitkoppeling knelverbinding 
en binnendraad 32 mm x 1 1/4” KIWA 5092070 € 2,43

Tyleen aansluitkoppelingen
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Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Kniekoppeling met 
knelverbindingen 16 mm KIWA 5092074 € 1,94

Kniekoppeling met 
knelverbindingen 20 mm KIWA 5092076 € 2,24

Kniekoppeling met 
knelverbindingen 25 mm KIWA 5092078 € 2,91

Kniekoppeling met 
knelverbindingen 32 mm KIWA 5092080 € 3,44

Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 20 mm x 1/2” KIWA 5092084 € 2,00

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 20 mm x 3/4” KIWA 5092086 € 2,00

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 25 mm x 1/2” KIWA 5092088 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 25 mm x 3/4” KIWA 5092090 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 25 mm x 1” KIWA 5092092 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 32 mm x 3/4” KIWA 5092094 € 2,60

Kniekoppeling met knel-
verbinding en binnendraad 32 mm x 1” KIWA 5092096 € 2,60

Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 16 mm x 1/2” KIWA 5092100 € 1,43

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 20 mm x 1/2” KIWA 5092102 € 1,94

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 20 mm x 3/4” KIWA 5092104 € 1,94

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 25 mm x 1/2” KIWA 5092106 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 25 mm x 3/4” KIWA 5092108 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 25 mm x 1” KIWA 5092110 € 2,24

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 32 mm x 3/4” KIWA 5092112 € 2,60

Kniekoppeling met knel-
verbinding en buitendraad 32 mm x 1” KIWA 5092114 € 2,60

Tyleen kniekoppelingen
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Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

T-stuk koppeling met  
knelverbindingen 16 mm KIWA 5092118 € 2,60

T-stuk koppeling met  
knelverbindingen 20 mm KIWA 5092120 € 2,98

T-stuk koppeling met  
knelverbindingen 25 mm KIWA 5092122 € 3,38

T-stuk koppeling met  
knelverbindingen 32 mm KIWA 5092124 € 4,64

Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

T-stuk verloopkoppeling voor 
verschillende tyleenslangen 16 mm + 2 x 20 mm KIWA 5092128 € 3,08

T-stuk verloopkoppeling voor 
verschillende tyleenslangen 20 mm + 2 x 25 mm KIWA 5092130 € 3,86

T-stuk verloopkoppeling voor 
verschillende tyleenslangen 25 mm + 2 x 32 mm KIWA 5092132 € 5,72

Afbeelding Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 16 mm x 1/2” KIWA 5092152 € 2,60

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 16 mm x 3/4” KIWA 5092154 € 2,60

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 20 mm x 1/2” KIWA 5092156 € 2,81

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 20 mm x 3/4” KIWA 5092158 € 2,81

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 25 mm x 1/2” KIWA 5092160 € 3,02

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 25 mm x 3/4” KIWA 5092162 € 3,02

T-stuk koppeling met knel-
verbindingen en binnendraad 32 mm x 3/4” KIWA 5092166 € 4,64

Tyleen T-stukken
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Er moet natuurlijk ook een keer een eind komen aan de waterleiding. Om de tyleenwaterleiding af te sluiten 
bestaan speciale eindkappen, welke op de tyleenslang geplaatst kan worden. Deze eindstop is gemaakt van 
goed materiaal en is voorzien van de keurmerken: KIWA, DVGW en WRAS. De eindkappen zijn verkrijgbaar in 4 
verschillende maten.

Eindkap ten behoeve van tyleenslang

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Eindkap met  
knelverbinding 16 mm KIWA 5092136 € 1,56

Eindkap met  
knelverbinding 20 mm KIWA 5092138 € 1,71

Eindkap met  
knelverbinding 25 mm KIWA 5092140 € 1,81

Eindkap met  
knelverbinding 32 mm KIWA 5092142 € 2,28

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Muurplaatkoppeling  
met knelverbinding en 

binnendraad
20 mm x 1/2” KIWA 5092146 € 4,67

Muurplaatkoppeling  
met knelverbinding en 

binnendraad
25 mm x 3/4” KIWA 5092148 € 6,14

Type Maat Keurmerk Artikelnummer Prijs

Overgangskoppeling  
met knelverbinding en 

buitendraad
15 mm x 1/2” KIWA/ Gastec 509110 € 4,67

Overgangskoppeling  
met knelverbinding en 

buitendraad
22 mm x 3/4” KIWA/ Gastec 509112 € 7,16

Tyleen eindkap & diversen
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Naan Rondsproeier 233/B | 
messing | 3/4’’ binnendraad

Sectorsproeier met straalbeker met 
3/4 binnendraad aansluiting. Heeft 
een bereik tot ca. 29 meter.

art. nr. 512035

Voor € 43,70

Talen Tools Sproeistandaard 
| 1/2 binnendraad | 60cm 

|RC300
Grijze sproeistandaard met een lengte 
van 60 cm, geschikt voor het 
aansluiten van een 1/2 inch sproeier.

art. nr. 512056

Voor € 7,30

AF Sectorsproeier RC 135 | 
messing | 3/4 | binnendraad

Sectorsproeier met straalbeker met 
3/4 binnendraad aansluiting. Heeft 
een bereik tot ca. 15 meter.

art. nr. 512038

Voor € 40,11

Sproeistandaard 3/4 
binnendraad | 60-100cm | 

3-poot
Gegalvaniseerd statief voor uw 
sproeier. Geschikt voor het aansluiten 
van een 3/4 inch sproeier en 
tuinslang.

art. nr. 512059

Voor € 40,70

Naan Sectorsproeier 423 WP 
| messing | 1/2 | buitendraad

Sectorsproeier met 1/2 buitendraad 
aansluiting. Heeft een bereik tot ca. 
14 meter.

art. nr. 512036

Voor € 27,53

Beregeningspomp Marina 
SM 85-3/CR | 90 l/min

De beregeningspomp heeft een 
vermogen van maximaal 900 watt en 
een capaciteit van 5400 liter per uur.

art. nr. 711033

Voor € 233,10

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Beregen uw percelen met de Naan rondsproeier

Tijdens drogere periodes kan het noodzakelijk 
zijn om uw gewassen te voorzien van extra 
water. Dit zou u kunnen doen met behulp van 
de Naan sectorsproeier. Deze heeft een bereik 
van ongeveer 29 meter. De sproeier is bestand 
tegen stof en zand en de rode kap voorkomt 
eventuele vorstschade. Tevens beschermt deze 
ook de veer en de afdichting. Deze sproeier 
heeft een ¾” binnendraad aansluiting waardoor 
hij rechtstreeks op een statief kan worden 
bevestigd. 

Sproeiers & toebehoren
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Dakbesproeiingsset 3/4 
aansluiting

Zeer geschikt voor het beregenen van 
uw gewassen of een zandbak. Kan 
tevens ingezet worden op daken van 
uw stal. De aansluiting is 3/4 inch 
binnendraad.

art. nr. 512038-1

Voor € 0,00

Talen Tools Slangenwagen 
Pro 1/2 | metaal

Geschikt voor het opbergen van een 
1/2 inch tuinslang, met een maximale 
lengte van 80 meter.

art. nr. 512005

Voor € 109,99

Gardena Wandslangenbox 
RollUP M/L | 25 meter 1/2’’

Geschikt voor een 25 meter lange 
waterslang. De box is voorzien van 
een handige 180 graden zwenkbare 
muurbeugel.

art. nr. 741014

Voor € 157,02

Talen Tools Slangenwagen 
Pro 3/4 | metaal | 2 

luchtbanden
Geschikt voor het opbergen van een 
3/4 inch tuinslang, met een maximale 
lengte van 50 meter. De wagen is 
voorzien van luchtbanden.

art. nr. 512007

Voor € 149,24

Gardena Wandslangenbox 
RollUP XL | 35 meter 1/2’’

Geschikt voor een 35 meter lange 
waterslang. De box is voorzien van 
een handige 180 graden zwenkbare 
muurbeugel.

art. nr. 741015

Voor € 185,94

Talen Tools Slangenwagen 
Pro 3/4 | metaal | 4 

luchtbanden
Geschikt voor het opbergen van een 
3/4 inch tuinslang, met een maximale 
lengte van 100 meter. De 
slangenwagen is voorzien van 
luchtbanden.

art. nr. 512009

Voor € 225,47

W A T E R V O O R Z I E N I N G W A T E R V O O R Z I E N I N G

Hittestress? Zorg voor extra verkoeling in de stal

Wanneer het een lange periode erg warm is kan er bij uw koeien 
hittestress ontstaan. Dit kan nare gevolgen hebben. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk dat er altijd voldoende water ter 
beschikking is zodat de koe zichzelf wat kan afkoelen. Maar daarnaast 
kunt u het in de stal ook aangenamer maken door bijvoorbeeld het 
dak te besproeien met water. Hierdoor wordt het in de stal minder 
snel erg warm. Wij hebben hiervoor een speciale set samengesteld 
waarmee u direct aan de slag kunt. Deze set bestaat uit: een sproeier, 
een verlengbuis, een buiszadel en een snelkoppeling. 

Slangenhaspels
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De tuinslangen van Rehau staan bekend om hun kwaliteit 
een brede inzetbaarheid. Deze slangen zijn opgebouwd 
uit vier verschillende lagen:
1.  De buitenmantel: deze beschermt tegen UV stralen 

en heeft een goede grip.
2.  Deze tweede bestaat uit een 24-dradige hoogwaardige 

diagonaalwapening, dit maakt de slang bestand 
tegen hoge drukwaardes. 

3.  Tussenlaag, welke zorgt voor een hoge stabiliteit en 
duurzaamheid van de slang. 

4.  De binnenlaag is de laatste laag en deze is vrij van pvc 
en weekmakers. 

Naast bijvoorbeeld gebruik in de tuin zijn de slangen die 
een diameter van 19 mm of groter hebben ook geschikt 
om te gebruiken bij een hogedrukreiniger of waterpomp.

Rehau tuinslang Quattroflex Plus Premium

Type Diameter Aantal 
lagen Barstdruk Lengte Artikelnummer Prijs

Rehau 
Tuinslang 13 mm (1/2”) 4 50 bar 25 m 508510 € 41,60

Rehau 
Tuinslang 13 mm (1/2”) 4 50 bar 50 m 508512 € 60,45

Rehau 
Tuinslang 19 mm (3/4”) 4 35 bar 25 m 508514 € 53,50

Rehau 
Tuinslang 19 mm (3/4”) 4 35 bar 50 m 508516 € 106,17

Rehau 
Tuinslang 25 mm (1”) 4 30 bar 25 m 508518 € 100,10

Rehau 
Tuinslang 25 mm (1”) 4 30 bar 50 m 508520 € 192,10

Tuinslangen
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Hydro-S: handige slang voor het transporteren van water

Hydro-S platoprolbare slangen zijn ideaal wanneer 
u bijvoorbeeld water wilt afvoeren met behulp van 
een dompelpomp. Het grote voordeel van dit soort 
slangen is dat wanneer ze niet worden gebruikt, ze 
helemaal plat zijn en dus makkelijk zijn op te bergen. 
De lengte van deze slangen is 15 meter en ze zijn 
verkrijgbaar met 3 verschillende diameters. 

Type Diameter Aantal 
lagen Barstdruk Lengte Artikelnummer Prijs

ATH 
 Tuinslang 19 mm (3/4”) 5 25 bar 25 m 51230072 € 28,28

ATH 
Tuinslang 19 mm (3/4”) 5 25 bar 50 m 512542138 € 56,54

ATH 
Tuinslang 25 mm (1”) 5 25 bar 50 m 512542139 € 91,64

Type Diameter Werkdruk Lengte Artikelnummer Prijs

Platoprolbare 
slang 32 mm 3 bar 15 m 508730 € 15,92

Platoprolbare 
slang 51 mm 3 bar 25 m 508731 € 30,45

Platoprolbare 
slang 38 mm 3 bar 15 m 508733 € 16,70

W A T E R V O O R Z I E N I N G

Tuinslangen
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