Algemene voordelen van een
drinkbak op zonne-energie






Wanneer kiest u voor een mobiele Poortman Solar?









Geen vertrapte slootwallen dankzij het gemakkelijk verplaatsen
van de drinkbak.
Zeer snel te verplaatsen, al onze mobiele waterbakken zijn in 1
minuut leeg!
Hierdoor is het waterreservoir tevens zeer gemakkelijk schoon
te maken
Met een ingebouwd schrikdraadapparaat heeft u overal water
én stroom!

Altijd voldoende vers drinkwater
beschikbaar voor een hogere
melkopbrengst en rustig vee.
Werkt volautomatisch op zonneenergie, hierdoor snel en
flexibel inzetbaar!
Geen gevaar voor ongedierte
welke vaak in de ondiepe
walkanten verscholen zit.
Geen vee in de sloot.
Geen waterleidingkosten
Duurzaam, milieu- en
omgevingsvriendelijk

Wanneer kiest u voor een permanente Poortman Solar?






Voordeligere uitvoeringen van de mobiele systemen, zelfde pompen en elektronica
Leverbaar MET 30 tot 1075ltr drinkbak of ZONDER drinkbak, hierdoor universeel aansluitbaar op
bijvoorbeeld eigen drinkbakken.
1 unit kan worden aangesloten op meerdere drinkbakken d.m.v. PE-buis ( hydrofoor uitvoering )
De units met 30ltr drinkbak zijn geschikt voor alle diersoorten door verstelbare drinkbakhoogte
Universeel inzetbaar: voor kleine koppels kleinvee tot grote koppels grootvee

Waarom koopt u een Poortman Solar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sinds 1986 ervaring en innovatie op het gebied van waterpompen op zonne-energie
Voor alle diersoorten EN situaties de juiste oplossing
Professionele, waterdichte regelapparatuur en betrouwbare bron- en oppervlakte pompen
Inbouw PEL schrikdraadapparaat af fabriek mogelijk, keuze uit 6 modellen
Gratis bezorging in Nederland, m.u.v. Waddeneilanden
Snelle service: altijd onderdelen op voorraad en onderhoudsservice bij u in de buurt

Passie voor Techniek!

Producent:
POORTMAN TECHNIEK
Badweg 40
8401BL Gorredijk

T: 0031-(0)513-466003
F: 0031-(0)513-466004
E: info@poortmantechniek.nl

www.poortmansolar.nl
www.pelschrikdraad.nl
www.poortmantechniek.nl

Er kan geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden worden aangenomen door Poortman Techniek betreffende bovenstaande informatie. Poortman Techniek streeft continu naar
productverbeteringen, daarom behouden wij ons het recht te allen tijde specificaties en eventuele prijzen te wijzigen. Leveringen en aanbiedingen geschieden volgens onze Algemene Handels- en
Betalingsvoorwaarden, deze kunt u downloaden op: www.poortmantechniek.nl/?nl/bedrijf/leveringsvoorwaarden. © 2015 Poortman Techniek.
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