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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

-30-

1. Poidło obrotowe PAO-1automatyczne 

34. POIDŁO AUTOMATYCZNE OBROTOWE  PAO
2. Poidło obrotowe PAO-2automatyczne 3. Poidło obrotowe PAO-3automatyczne 

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-09-30 Poidło automatyczne obrotowe PAO-1 szt.

2. szt.

3. szt.W10-09-32 Poidło automatyczne obrotowe PAO-3

W10-09-31 Poidło automatyczne obrotowe PAO-2

Dane techniczne:

- długość  130 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  150 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  200 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Zawór pływakowy do poideł:

- regulacja poziomu wody;
- przepływ do 25 l/min;
- przyłącze 1/2”x14 ;
- maksymalne ciśnienie 
  wody do 5 atm.

1/2”
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

-31-

1. Poidło obrotowe PŁO-1łąkowe 

35. POIDŁO ŁĄKOWE OBROTOWE  PŁO
2. Poidło obrotowe PŁO-2łąkowe 3. Poidło obrotowe PŁO-3łąkowe 

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-09-01 Poidło łąkowe obrotowe PŁO-1 szt.

2. szt.

3. szt.W10-09-03 Poidło łąkowe obrotowe PAO-3

W10-09-02 Poidło łąkowe obrotowe PŁO-2

Dane techniczne:

- długość  130 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  150 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  200 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.
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