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KÜLMUMISKINDLAD AUTOMAATJOOTJAD 
Värske vesi veistele ja hobustele aastaringselt 
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Külmumiskindlad automaatjootjad veistele. Elektritoite vajadus puudub 
 

Automaatjootjad sobivad paigaldamiseks karjamaale või vabapidamisega loomade varjualustesse.  Jootjad on lihtsad kasutada 

ning loomad saavad kiiresti aru, et oluliselt mugavam on vee saamiseks kasutada nina asemel koonu.  Kui mokad on joomiseks 

vabad, joob loom vett loomulikul moel st. jooginõus oleva vee pinnalt.. Just seetõttu on kasutatud jooginõu laiem ning ka sügavam 

võrreldes tavajootjatega. 

Jootja on varustatud patenteeritud, isetühjeneva ventiiliga, mis kindlustab külmumiskindluse ka väga madala välistemperatuuri 

korral. Vajadusel saab jootjat hooldada ning tihendeid vahetada ilma seda üles kaevamata. Tuleb vaid jootja kaevust välja tõsta, 

vesi lahti ühendada ning jootjat hooldada kohapeal või viia töökotta. 

 

TOODE      Automaatjootja A342 ja A362. 

Komplekteeritus:    Jootja koos kaevuga 

Väljundots:    D 8mm otsik 

Veeühendus:    ½“  väliskeere 

 

PAIGALDUSMÕÕDUD   A342  A362  

Kõrgus jooginõu ülaserva (H2):  400mm  600mm 

Kinnitustoru kõrgus (H3):   460mm  660mm 

Kogupikkus (H1):    1360mm  1560mm 

Kaev:     D200 X 900mm D200 X 900mm 

 

TRANSPORT 

Mõõdud, K-L-S:   1360 X 275 X 348mm/1560 x 275 x 348mm 

Kaal:    8,0kg/ 8,5kg –koos kaevuga 

 

VENTIIL    FROSTLINE®  isetühjenev liugventiil 

Vooluhulk:   9 I/min. rõhul  2-4 bar 

Töörõhk:    2-6 bar 

O-tihendid:   NBR -1 X D9x1,5 70sh, 2 x D6x1,5 70sh 

 

 

 

 

 

 

 

TÖÖTAMISE PÕHIMÕTE 

Oluline tööorgan on 3-suunaline, isetühjenev liugventiil. Kui jootjat ei 

kasutata on nii ventiil kui ka jootjasse minev toru veest tühjad. Kogu 

jootja, see tähendab nii ventiil kui ka jooginõusse minev toru koos 

otsikuga on samavõrd külmumiskindlad kuivõrd on külmumiskindel 

maa sisse paigaldatud vee toitetrass. 

NB! Äärmiselt oluline on, et kaev püsiks kuivana. 

 

SOOVITUS 

Automaatjootja võimaldab värsket, külma vett nii suvel kui ka talvel 

umbes 10-12 veisele. Meie soovitame paigaldada 2 jootjat 

minimaalselt 5 meetri kaugusega teineteisest. See võimaldaks 

rohkem kui ühel loomal korraga ligipääsu joogiveele. Kokkuvõttes 

teenindavad 2 jootjat muidugi 20-24 looma. 

 

 

MUDELID 

A342  69.48.91.340 Automaaatjootja 40cm 

A362  69.48.91.360 Automaatjootja   60cm 
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