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Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe Kerbl 550 l

Poidło pastwiskowe Kerbl 1000 l

Zawór pływakowy XtraFlo wejście górne

Zawór pływakowy 220P

Odpływ do brodzika / poidła wannowego

10-2436

10-2435

10-2437

10-2438

01-3371-001

Poidło pastwiskowe 

Nasze nowe poidła pastwiskowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia.
Produkt ten uwzględnia wszystkie wymogi, które opracowaliśmy wspólnie z rolnikami: 
łatwy załadunek do niewielkiego pojazdu, ochronę przed przechyleniem, duży odpływ dla szybkiego 
odprowadzania wody, przyłącze do wody i zawór pływakowy zabezpieczony przed zwierzętami, 
łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom i zaokrąglonym krawędziom.

Specjalny wytrzymały materiał:
niezwykle odporne na uszkodzenia,
zachowuje swój kształt nawet podczas przypadkowego 
najechania - np. traktorem,
odporne na promieniowanie UV i na mróz.
Starannie przemyślany projekt:
stabilna ścianka wewnętrzna wywinięta do wewnątrz,
owalny kształt umożliwia łatwy załadunek do niewielkiego pojazdu,
duży odpływ do szybkiego odprowadzania wody 
(odpływ art. 01-3371-001 zawarty w dostarczanym pakiecie),
przyłącze do wody i zawór pływakowy zabezpieczony przed zwierzętami,
łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom i zaokrąglonym krawędziom - 
brak niedostępnych miejsc,
opcjonalnie dostępne kotwienie w podłożu (akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy),
można składować jedno w drugim,
zawór pływakowy 220P (41 l/min przy ciśn. 3 bar) i XtraFlo (250 l/min przy ciśn. 3 bar) -
nie wchodzi w skład dostarczanego pakietu.
Wyprodukowano w Polsce.
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Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne

Zawór pływakowy 220P

Odpływ do brodzika / poidła wannowego

10-2045

10-2438

01-3371-001

Poidło dwukomorowe pływakowe S60

CAN AGRI,  Małopole,  ul. Przemysłowa 11,  05-252 Dąbrówka;  tel.: +48 29 753 21 70, fax.: +48 29 753 21 71,  canagri@canagri.pl 

Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych

Poidło dwukomorowe o poj. 58 l. Wywinięta do wewnątrz krawędź zapobiega marnowaniu wody, 
a dwa korki spustowe zapewniają łatwość czyszczenia. Zawór pływakowy jest zabezpieczony
przed zwierzętami; można łatwo uzyskać do niego dostęp od góry. 
Odpowiednie do przyłączenia beczkowozu na pastwisku i do zainstalowania w oborze. 
Nawet dla 40 dużych krów!

Poidło wykonane z plastiku wysokiej jakości.
Odpowiednie dla wysokiego i niskiego ciśnienia.
Zawiera wszystkie akcesoria instalacyjne do montażu na ścianie, 
montażu przewodu rurowego i podłączenia beczkowozu.
Pojemność: 58 l.
Nawet dla 40 dużych krów.
Wywinięta do środka krawędź zapobiega marnowaniu wody.
Z przyłączem 3/4".
Podłączenie wody od góry, od dołu lub z tyłu.
Natężenie przepływu wody: 
54 l/min przy ciśn. 5 bar, 41 l/min przy ciśn. 3 bar, 24 l/min przy ciśn. 1 bar
2 korki spustowe zapewniające łatwe czyszczenie.
Możliwość doposażenia w większy odpływ (art. 01-3371-001).
Zawór na górze umożliwia łatwy dostęp.
Ciężar: 15 kg
Wyprodukowano w Polsce.



Nazwa/typ Kod produktu

Poidło miskowe żeliwne N20 z płytką adaptacyjną do przyłączenia do beczkowozu

Poidło miskowe żeliwne G20 (niskociśnieniowe)

Płytka adaptacyjna

Kartonowe uszczelnienie do płytki adaptacyjnej

Zapasowy zawór niskociśnieniowy

10-2087

10-2019

10-2088

10-2089

10-2096-001

Poidło miskowe żeliwne N20 do przyłączenia do beczkowozu 

CAN AGRI,  Małopole,  ul. Przemysłowa 11,  05-252 Dąbrówka;  tel.: +48 29 753 21 70, fax.: +48 29 753 21 71,  canagri@canagri.pl 

Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych

Solidne, emaliowane poidło z żeliwa szarego można łatwo i bezpośrednio przyłączać 
do beczkowozów na pastwisku dzięki płytce adaptacyjnej. 
Głęboka miska ma pojemność 2,0 litrów i jest wyposażona w zawór niskociśnieniowy.
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Solidny emaliowany korpus z żeliwa szarego z wyjątkowo dużą, głęboką miską.
Zawiera płytkę adaptacyjną do bezpośredniego przyłączania do beczkowozów na pastwisku.
Pojemność miski 2,0 l.
Zawór niskociśnieniowy.
Natężenie przepływu wody: ok. 10 l/min. (0,2 bar).
Kompletny zestaw wraz z uszczelką.
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Plastikowe poidło miskowe KN50 do przyłączenia do beczkowozu

CAN AGRI,  Małopole,  ul. Przemysłowa 11,  05-252 Dąbrówka;  tel.: +48 29 753 21 70, fax.: +48 29 753 21 71,  canagri@canagri.pl 

Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych

Poidło miskowe wykonane z wysokiej jakości plastiku można łatwo i bezpośrednio przyłączać 
do beczkowozów na pastwisku dzięki płytce adaptacyjnej. 
Głęboka miska ma pojemność 2,2 litra i jest wyposażona w zawór niskociśnieniowy.
To poidło miskowe jest również dostępne z zaworem wysokociśnieniowym do zainstalowania 
w oborze (poidło miskowe K50).

Poidło wykonane z plastiku wysokiej jakości.
Zawiera płytkę adaptacyjną do bezpośredniego przyłączania do beczkowozów na pastwisku.
Pojemność: 2,2 l.
Zawór niskociśnieniowy.
Kompletny zestaw wraz z uszczelką.
Wyprodukowano w Polsce.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło miskowe KN50 z płytką adaptacyjną do przyłączenia do beczkowozu

Poidło miskowe plastikowe KN50, zielone

Płytka adaptacyjna

Kartonowe uszczelnienie do płytki adaptacyjnej

Zapasowy język

Zapasowy zawór niskociśnieniowy

10-2085

10-2086

10-2088

10-2089

10-2067

10-2085-001
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