CombiMaster
Sanidade agora tem um novo nome.

Art. 4025-00
Vazão média superior

Principais características

Materiais resistentes a ácidos
As rígidas especiﬁcações dos materiais
utilizados assegura resistência e
funcionalidade dos nipples por longos anos.

Parede reforçada
A parede, moldada com plástico
de engenharia de última geração,
mais espessa aumenta a resistência
da cápsula.

Menor penetração no tubo
A rosca da cápsula penetra apenas 4 mm
dentro do tubo PVC. Isso facilita a
movimentação da água dentro da tubulação,
bem como a sua limpeza interna.

Parede inferior do tubo PVC
Desenho externo

Superfícies lisas

O desenho, com linhas mais curvas,
evita cantos para acúmulo de sujeira
e facilita a limpeza.

As superfícies internas, de baixa aderência,
resultado do material de alta qualidade e um
exigente processo de manufatura, evita a
deposição mineral e orgânica.

Cápsula mais larga

Pino mais largo

Sua dimensão maior se destaca
e facilita a sua visualização pelas aves.

O pino inferior de 4 mm, por ter maior diâmetro,
sustenta gotas maiores. Além disso, é facilmente
visualizado e torna-se mais atrativo aos pintinhos
nas primeiras horas.

Encaixe de acessórios

O CombiMaster, como em toda linha
de nipples Lubing, tem a sua vazão
adequada a cada idade. O toque
lateral,suave,libera a vazão necessária
aos pintinhos jovens.........................
O toque vertical, vigoroso, das aves
adultas, combinado a coluna de água
elevada, oferta volumes muito mais
elevados...................................................

Com seu moderno desenho, o pino inferior é
acionado ao suave toque dos pintinhos,
disponibilizando um bom volume de água
desde o início.

Vazão (ml/min)

taça 4626-01

Acionamento mais suave

Se houver necessidade, a taça
aparadora de gotas art. 4626-01
pode ser acoplada.

acionamento lateral

Faixa indicada
para frangos
adultos

Coluna de água (cm)
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