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Drikkekar, Standard

Til de harde belastningene
Poda drikkekar er spesielt 
konstruert til belastningene i 
marken. Drikkekarene er rota-
sjonsstøpte og er utstyrt med 
forsterkningsprofiler og en kraf-
tig bøyd kant som gjør karene 
ekstra robuste og holdbare. Der-
for tåler de større belastninger 
fra både dyr og maskiner.

Alle Poda drikkekar er dessuten 
utstyrt med bunnpropp som let-
ter rengjøringen og håndterin-
gen i dagligdagen. 

Miljøvennlig
Materialet er en sterk og seig 
polyetylenplast (PE) som er 
motstandsdyktig overfor solens 
nedbrytende virkning. Stan-
dard-drikkekarene fra Poda er 
spesielt miljøvennlige da de 

delvis er fremstilt av gjenbrukt 
plastgranulat. Ved forbrenning 
utvikles polyetylen og derutover 
bare vann og CO2.

Godkjent til næringsmiddel-
bruk
I motsetning til andre kar og bal-
jer, er Poda-drikkekarene god-
kjent til næringsmiddelbruk og 
inneholder ingen tungmetaller 
og stoffer som bl.a. mistenkes 
for å ha hormonforstyrrende 
virkninger.

Automatisk vannpåfylling
De svarte 2017 Standard-drik-
kekarene kan ettermonteres 
med en flottørventil som fås i to 
utgaver. 
En lavtrykksutgave med inte-
grert flottør samt en utgave til 
undervannsmontering med se-

parat flottør. Undervannsventi-
len sitter godt beskyttet og ut-
merker seg dessuten ved å være 
støysvak og ikke forstyrre vann-
speilet og dyrene.

Standard-drikkekarene leveres i 
tre størrelser på hhv. 400, 600 
og 1000 liter. Karet på 400 liter 
er ekstra lavt og derfor velegnet 
til sau og geiter. 

Se dessuten Super-drikkekare-
ne fra Poda.

Med disse robuste flottørventilene (eks-
trautstyr) er du sikret problemfri, auto-
matisk oppfylling av drikkekarene dine. 
Varenr. 7000 og varenr. 70001.
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Drikkekar

70400  Drikkekar, Standard, 400 liter

70500  Drikkekar, Standard, 600 liter

701000  Drikkekar, Standard, 1.000 liter

Tilbehør

7000  Flottørventil (Undervannsmodell med separat flottør)

70001  Flottørventil (Lavtrykksmodell med innebygd flottør)

Tekniske spesifikasjoner

Varenumre

Flottørventil, varenummer 7000

Flottørventil med separat flottør. Ventilen monteres nede i karet så 

dyrene ikke kan skade den. Støysvak vannpåfylling under overfla-

ten sikrer et rolig vannspeil og forskrekker ikke dyrene. 

Trykk: 0,3-10 bar.

Ytelse: Opptil 300 l/min.

Flottørventil, varenummer 70001

Lavtrykksventil til systemer med lavt vanntrykk, som f.eks. på-

fylling fra mobil vanntank. Med innebygd flottør, til montering i 

vannoverflaten.

Ytelse: Opptil 200 l/min.

Materiale: Næringsmiddelgodkjent polyetylen (HDPE).

Dimensioner, 400 liter drikkekar, Standard: 

Diameter: Ø130cm 

Høyde: 40cm 

Dimensioner, 600 liter drikkekar, Standard: 

Diameter: Ø140cm 

Høyde: 60cm

Dimensioner, 1.000 liter drikkekar, Standard: 

Diameter: Ø170cm 

Høyde: 60cm


