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Lubing piston nippel staan de dieren toe om tot 
91ml per minuut te drinken. De relatief dunne 
nippel pen geeft zelfs kleine eendagskuikens 
gemakkelijke toegang tot het water. De nippel 
pen wordt geactiveerd door hele lichte druk, 
om het gemakkelijk te maken voor kuikens van 
jonge hennen om voldoende water te krijgen. 
LANDMECO raad altijd aan om lekbakjes te 
gebruiken bij Lubing piston nippels.

Deze nippels zijn verkrijgbaar in 100% rvs 
staal en in een combinatie van pvc (het 
omhulsel) en rvs (de rest).

DRINK NIPPELS

Water is een van de meest belangrijke factoren die bepalend is voor de 
groei en de gezondheid voor vleeskuikens. LANDMECO richt zich op 
heel Scanidnavie, waar sprake is van toegenomen focus op strooisel 
kwaliteit en voetzool controle over de afgelopen jaren. LANDMECO 
heeft actief bijgedragen aan de verbetering van strooisel kwaliteit en het 
oplossen van voetzool problemen door te kiezenvoor nippels die strooisel 
droog houden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het product.

We hebben veel belang gehecht aan de vraag of de nippels de 
dieren het water konden bieden wat ze nodig hebben, zowel de 
eendagskuikens als bij het naderen van het slachtgewicht, zonder 

verspilling van water. Alle nippels kunnen worden geactiveerd tot 
het geven van water 360⁰ in elke richting, waardoor zelfs kleine 
eendagskuikens gemakkelijk toegang tot water hebben in de eerste 
kritieke dagen nadat de dieren in de stal komen. Naar mate de 
kuikens groeien, hebben ze meer vermogen op de nippelpen op te 
tillen en zo de water stroom te verhogen. Hoe meer de nippelpen 
wordt opgetild, hoe meer water er wordt geleverd door de nippel.
 
Onze ervaring is dat, strooisel kwaliteit en voeropname aanzienlijk 
worden verbeterd door het kiezen van het juiste drinksysteem en 
het volgen van de door ons opgestelde gebruiksinstruktie.

LANDMECO heeft dit speciale drink systeem geselecteerd op de volgende criteria:

1. Flexibele water stroom
2. Effectiieve uitschakeling
3. Geen water verspilling
4. Betrouwbaarheid en duurzaamheid
5. Eenvoudige en flexibele montage
6. Gemakkelijk schoon te maken
7. Weerstand tegen desinfectie en reinigingsmiddelen

LUBING PISTON NIPPEL

LANDMECO 
GESELECTEERD



DRUKREGELAAR
De drukregelaar heeft een ingebouwd 
gebruiksvriendelijk doorspoelsysteem 
welke, met een enkele handeling de 
waterlijn door kan spoelen met 
hogedruk. Bovendien verlaagt 
het lage aantal componenten 
de betrouwbaarheid.

De drukregelaar controleerd 
effectief de waterdruk in de 
lijn onafhangkelijk van de 
wateropname van de dieren. 
De regelaar, en de watertoevoer, 
kunnen worden gemonteerd 
aan het einde van de lijn of 
in het midden afhankelijk 
van de lengte.

CORTI PISTON NIPPEL
Corti piston nippels staan de dieren toe om tot 110ml per minuut te drinken. Met dank aan 
hun relatief dikke nippel pen, sluit de nippel snel. Zijdruk op de nippel pen produceerd een 
lage maar constante waterstroom. De nippels zijn gemaakt van rvs.

LANDMECO is de enige leverancier die Corti nippels aanbied met gedraaide nippel pen. 
De gedraaide nippel pen geeft een grootste verbetering op de cotroleerbare water flow, en 
gaat iedere water verspilling langs de nippel tegen.

Door de grote water flow, adviseerd LANDMECO dat bij Corti piston nippels lekbakjes 
worden toegepast.

SUPPORT BUIZEN
Als standaard, zijn gegalvaniseerde vierkantebuizen (25x25 mm) gebruikt als 
supportbuis om de nippel lijnen te stabeliseren. De buizen zijn aan elkaar verbon-
den door 200mm interne verbinders, waardoor vuil geen kans krijgt.  

De support buizen zijn zo gedraaid dat de vier zijden in 45° hoek staan. Dit geeft 
de grootst mogelijke stabiliteit, zowel verticaal als horizontaal. Vierkante buizen 
zijn ook gemakelijker schoon te maken dan ronde buizen. Als alternatief voor de 
vierkante support buizen zijn ronde ¾” gegalvaniseerde buizen toepasbaar.

Indien gewenst kan antizitdraad boven de waterlijnen worden aangebracht.

WATER
AANVOERSET:
LANDMECO kan ook 
water aanvoersets 
leveren samen met het 
drinksysteem. De water 
aanvoersets zijn voor 
geprefabriceerd en ge-
makelijk te monteren.

ASSESOIRES

LANDMECO’s 
plastic nippel buizen 

zijn vierkant
(22 x 22 mm) waar 

de nippels direct zijn 
ingeschroefd. Nippel-

buis:
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DRINK SYSTEEM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STROOM SCHEMA (NIPPEL PEN 7 MM OPGETILD)
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Bekijk ook de LANDMECO brochures van bijvoorbeeld:
(LANDMECO behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen)

VOERPANNEN REARING & MALE FEEDING VERWARMING 
SYSTEEM

AVIARY SYSTEMS - COMBO2

DEALER
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