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hästar och vatten

veterinärmedicine doktor Sara Nyman, Wallby säteri
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Vatten är det fodermedel som hästen 
intar störst andel av per dygn. Vilda 
hästar äter ett foder (bete) som 
innehåller ca 80% vatten. Hö och 
havre innehåller endast ca 15% vatten 
vilket innebär att hästar under större 
delen av året är hänvisade till dricks-
vatten som sin främsta vattenkälla 
i vårt klimat. Tidiga tecken på ett 
för litet vattenintag är fodervägran 
och en minskad urinmängd. Efter en 
period av ett minskat vattenintag kan 
prestationsförmågan påverkas och 

även leda till sjukdom, förstopp-
ningskolik. En vuxen häst dricker 
normalt mellan 15 och 35 liter per 
dygn men det varierar beroende på 
yttertemperatur, mängden arbete, 
typ av foder etc. Forskning visar 
att hästar dricker mer från en fri 
vattenyta (hink) än ur en vattenkopp. 
Hästar vill gärna dricka i samband 
med att de äter vilket är viktigt att 
tänka på även när hästar utfodras 
i hagen. Enligt djurskyddslagen bör 
hästar alltid ha fri tillgång till vatten. 



eluppvärmda vattenkar 
för utomhusbruk där  
vattnet Inte fryser 
Den helsvenska uppfinningen THERMOBAR® är ett högkvalitativt 
eluppvärmt vattenkar. Karen finns i fem olika storlekar och ger isfritt, 
tempererat dricksvatten. ThermoBar används till hästar, nötkreatur, 
getter och får.

ThermoBar-karen är tillverkade av kraftig dubbelväggig polyeten och 
isolerade med cellplast. Runda kanter och hörn gör dem djurvänliga. 
I botten finns en inplastad 24V värmefolie med termostat.

termostaten känner vattnets temperatur och gör att vattnet hålls på behagliga +15 
till 20 grader vilket medför ett större vätskeintag per dag. den lågspända strömmen 
(24v) är helt ofarlig för människor och djur och kommer från en skyddstransformator 
som monteras utanför hagen. skyddstransformatorn stickproppsansluts till ett vanligt 
jordat 230v uttag.

den köldtåliga plasten som används i karet är livsmedelsgodkänd, dvs den avger 
inga giftiga kemikalier eller allergiframkallande ämnen. den släta ytan gör den lätt att 
hålla ren och hygienisk. påfyllning av vatten görs med slang eller dunk på vanligt sätt 
alt. med flottörventil på thermobar 80, 130 och 250.

teknIsk InformatIon
– färg: grön eller vit

– tillverkad i eu

– utvecklad och testad i sverige

– ce-märkt

– rotationsgjuten polyeten,  
uv-stabiliserad

– uppvärmning: värmefolie i botten

– väggar och botten isolerade med 
cellplast

– vattentemperatur, +15-20 grader

– indikeringslampa, visar att strömmen 
kommer fram

– temperaturreglerad, dvs ingen risk att 
vattnet blir för varmt eller att karet blir 
överhettat när det är tomt

– thermobar levereras komplett med 
skyddstransformator och el-kabel (230v) 
samt lågspänningskabel med stickpropp 
(24v)

– Återvinningsbar

– monteringsinstruktion medföljer

– 3 års garanti

Kopplingsschema
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och
thermobarer  
  för alla behov

thermobar 30
Tekniska data

volym: 30 liter
vikt: 5,5 kg
Höjd:  320 mm
radie från boxhörnet:  470 mm
effekt:  50W (24v)
garanti: 3 år

ThermoBar 30 är speciellt framtagen för hästar i kallstallmiljö och är avsedd 
för montage i boxhörn. den rymmer upp till 30 liter och har markeringar för 
jämna 5-tal liter. thermobaren monteras så att den vilar på två trälister (ingår) 
och hålls fast av ett spännband med kasthake. i botten har thermobar 30 en 
propp för tömning vid rengöring och vattenbyte. elanslutning sker via två kontakt-
bleck på trälisterna. en lysdiod i hörnet visar att anslutningen är fullgod. ett uppfällbart 
handtag gör att det är lätt att bära karet till vasken för rengöring efter att kasthaken på spännbandet lossats.

ThermoBar 30 är termostatstyrd vilket innebär att vattnet ej blir för varmt eller att den blir överhettad om den är 
tom. Används med fördel hela året då vattnet hålls friskt och kallt på sommaren. Levereras med transformator och 2, 
10 eller 20 m lågspänningssladd som fästes permanent och ansluts till kontaktbleckens flatstift med flatstiftshylsor. 

för installation av en eller ett par thermobar 30 används en 50W transformator per kar. denna transformator sticks direkt i ett 
eluttag i närheten av karet och ledningen fram till kontaktblecken spikas upp där hästarna inte kan komma åt den. för installa-
tion av flera thermobar 30 används en gemensam större transformator som monteras fast och ger 24 v ström till varje kar via 
kopplingsdosor. 

karet är också avsett för thermobars frostskyddade vattensystem för uteboxar och kallstallar. begär gärna offert vid köp av ett 
komplett vattensystem.

6

NYHET!
NU MED HANDTAG!
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thermobar 40
Tekniska data

volym:  44 liter
vikt: 5,4 kg
mått: ø 440 x H 440 mm
effekt: 60W (24v)
garanti: 3 år

ThermoBar 40 Har man en till två hästar ute över dagen är den ett 
utmärkt val. den låga höjden gör den också lämplig för får och andra  
mindre djur. den har en låg vikt som gör den lätt att lyfta och tömma.

ThermoBar 40 är termostatstyrd vilket innebär att vattnet ej blir  
för varmt eller att den blir överhettad om den är tom. Används  
med fördel hela året, då vattnet hålls friskt och kallt om sommaren.  
Levereras med 2, 10 eller 20 meters lågspänningssladd monterad till  
transformator och klart för att anslutas.

 

thermobar 80
Tekniska data

volym:  80 liter
vikt: 8,5 kg
mått: ø 570 x H 550 mm 
effekt: 90W (24v) 
garanti: 3 år

ThermoBar 80 för dig med en till tre hästar eller fåtalet kor 
är den här modellen bra. den har låg vikt och är därför lätt att 
lyfta och tömma.

förberedd för flottörventil typ rojo och varmslang eller vanlig 
sommarslang.

ThermoBar 80 är termostatstyrd vilket innebär att vattnet 
ej blir för varmt eller att den blir överhettad om den är tom. 
Används med fördel hela året, då vattnet hålls friskt och kallt 
om sommaren. Levereras med 2, 10 eller 20 meters lågspännings-
sladd monterad till transformator och klart för att anslutas.

Med eller utan flottör!
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Ej avsedd för flottörventil!



thermobar 130
Tekniska data

volym:  130 liter
vikt: 13,0 kg
mått: b 590 x l 790 mm, H 430 mm
effekt: 150W (24v) eller 220W (24v)
garanti: 3 år

ThermoBar 130 är idealisk för får och andra mindre 
djur som kan ha svårighet att dricka ner till botten 
på de högre, runda modellerna. bredden gör också 
att långhornig boskap kan dricka utan problem. 
för ankor som har behov av att kunna simma även 
vintertid passar den bra med sin stora vattenyta. 
formen gör den lämplig att stå under ett staket och 
betjäna två hagar samtidigt. den är försedd med en 
propp i botten för enkel tömning och rengöring samt 
infällda handtag på sidorna. den stora vattenytan gör att 
djuren kan dricka på ett naturligt sätt utan stress. effekten på thermobar 130 är 
som standard på 150W vilket räcker för ca -25°c. för kallare förhållanden finns 220W som klarar en yttertemperatur 
på ca -40°c utan att frysa. förberedd för flottörventil och varmslang eller vanlig sommarslang.

Med eller utan flottör!

thermobar 250
Tekniska data

volym:  250 liter
vikt: 18,0 kg
mått: ø 830 x H 630 mm
effekt: 150W (24v) eller 220W (24v)
garanti: 3 år

ThermoBar 250 för dig med hästar och djur i lösdrift. 
denna thermobar rymmer ungefär samma volym som ett 
badkar. 

den är försedd med en propp i botten för enkel tömning 
och rengöring samt infällda handtag på sidorna. den 
stora vattenytan gör att djuren kan dricka på ett naturligt 
sätt utan stress.

effekten på thermobar 250 är som standard på 150W 
vilket räcker för ca -25°c. för kallare förhållanden finns 
220W som klarar en yttertemperatur på ca -40°c utan  
att frysa. förberedd för flottörventil och varmslang eller 
vanlig sommarslang.

Med eller utan flottör!
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ThermoBar 130 är termostatstyrd, läs mer om vad detta innebär under tex. thermobar 80, sid 8. ThermoBar 250 är termostatstyrd, läs om detta på sid 8.



tröttnat på vattenkoppar som fryser 
sönder och svämmar över I tId och otId?
Som hästägare är det bra att vara extra uppmärksam på hästens vätskeintag under vintern. Kylan i vintras fick 
oss därför att tänka till och prova ut ett revolutionerande nytt system! 

Här är framtidens vattensystem för kallstallar och uteboxar
en 30 liters eluppvärmd ”hink” i varje box, en eluppvärmd vattenledning i taket med en självstängande ventil över varje 
thermobar. konstigare är det inte! men det är detaljerna som gör det: thermobar 30 är nu utrustad med snabbspänne och 
ett rejält bärhandtag. ingen elpropp med sladd behöver lossas – anslutningen sker automatiskt när du sätter den på plats – 
precis som vattenkokaren i köket! påfyllning sker genom att du drar i kedjan som sitter fast i ventilens handtag. slangen ner 
tömmer sig automatiskt. 

Säkert
enbart 24 volt lågspänning till boxarna. du kan ta på kontaktblecken utan att känna något. blir det långvarigt strömbortfall 
kan ledningarna så småningom frysa. men i motsats till andra system tinar allt av sig själv utan att något frusit sönder när 
strömmen kommer tillbaka!

Enkelt
en vattenledning ovanför boxarna, en självstängande ventil och en thermobar per box. det hästen inte druckit upp kan 
enkelt bäras till vasken för tömning. ingen krånglig ledningsdragning – ingen cirkulationspump – ingen elpatron – bara 
värme där det behövs!

Energisnålt
värme bara där det behövs, ordentligt isolerat och dessutom drar vattenledning och thermobar bara ca 70W/box. detta 
räcker ända ned till -40°c. termostaterna styr sedan ned effekten när det inte är så kallt. 

Begär gärna offert vid köp av ett komplett vattensystem. Se gärna vår Thermobar 30 produktfilm på vår hemsida, 
klicka på You Tube loggan.

11

framtIdens vattensystem



ventIlenhet 22
Tekniska data

ventiltyp:  kulventil med lång spak dränerad kula
anslutningar:  klämringskopplingar med stödhylsor för peX22
utlopp:   slanganslutning dy15 mm, slang 1,5 m medföljer
stängning:  rostfri dragfjäder och kedja, l 0,5 m för reglering
öppnas:   med kedja, l 1,5 m
isolering:  20 mm, 2 tillskurna bitar
vikt:    0,5 kg

ThermoBars vattensystem för kallstallar och uteboxar är till för att fylla thermobarer, 
spola av en häst eller golvet eller för andra tillfälliga behov. det bygger på att en isolerad 
vattenledning av köldtålig plast är installerad i taket över boxarna eller utrymmen där man vill ha 
tillgång till vatten året runt. en värmekabel är indragen i ledningen som kommer från ett frostsäkert 
utrymme, ofta en sadelkammare e.d. där sitter också termostaten som man kan ställa till önskad vatten-
temperatur i ledningen. vattenledningen hålls fast av thermobars konsoler.

för att ventilerna inte skall frysa är de monterade direkt på den uppvärmda ledningen. de är självstängande med hjälp 
av en fjäder och öppnas genom att man drar i en kedja. den korta slangen som är monterad på ventilerna är självtömmande 
när den hänger ner. om det blir långvarigt strömavbrott eller systemet av annan orsak frusit, tinar det automatiskt när strömmen 
kommer tillbaks. inget fryser sönder! 

konsolenhet 22
Tekniska data

längd:   200 mm
montering: Horisontellt från vägg eller vertikalt från tak
isolering:  30 mm hårt polyuretanskum, 22 mm hål. ingen köldbrygga
rörfäste:  klämning och två bitar dubbelhäftande tejp
vikt:    0,4 kg
Hål för fästen:  dia. 11 mm

Konsolerna kan monteras antingen från taket eller på yttervägg eller mitt-
gångens stolpar. om de monteras i ett utrymme där hästar passerar skall 
de sättas högt eller nära vägg/tak och överflödig del av stålskenan skäras 
bort. risken minimeras då att en häst kan skadas om den stegrar sig.  

varje ventil kräver två konsoler med c-c avstånd 13 cm och om fria ledningslängden överstiger 2 m, då krävs en mellanliggande 
konsol för att ledningen inte skall svacka. till varje konsolenhet hör två dubbelhäftande tejpkuddar. dessa skall användas för att 
ventilerna skall sitta stadigt.

konsolenheterna har 30 mm isolering för att möjliggöra användning av extra tjock isolering. den rekommenderade tjockleken 
20 mm räcker ned till -30 °c, vilket sällan förekommer vid taket i ett kallstall där djur uppehåller sig.

1413



INGÅR EJ!

varmslang 
 förenklar vattenhållnIngen vIntertId

Tekniska data

innerslang: peX, dn15
skyddsslang: dy 54 mm
värmeisolering:  uv-beständig skumgummi, pe, 13 mm tjock
värmetråd:  kevlarförstärkt cu ledare. ptfe-isolering
värmeeffekt: 4W + 4W/m, standard 14W, 24 volt
standardlängd: 2,5 m + 0,1 m oisolerad anslutningsände
anslutning inlopp: r15, utv. gänga, alt snabbkoppling till spiralslang
anslutning utlopp: snabbkoppling till thermobaren
material kopplingar: mässing och förkromad mässing
garanti:  3 år

ThermoBars Varmslang är en revolutionerande nyutveckling som förenklar vattenhållningen till djuren 
vintertid. den goda isoleringen gör att den klarar -40°c utan att frysa och ändå drar den så lite ström 
att standardtransformatorn räcker till. den ansluts med stickpropp till extrauttaget på thermobaren 
(finns på storlekarna 80, 130 och 250 l). dessa thermobarer har numera ett anslutningshål i sidan 
för en flottörventil som monteras nere i vattnet där den inte kan frysa. varmslangen ansluts med 
snabbkoppling till ventilen. läs mer på www.thermobar.se under Hjalmars hörna.

spIralslang
vid installation av varmslang från frostfritt förlagd ledning görs anslutningen lämpligen i en brunn. 
för att få upp anslutningen används en spiralslang. varmslangen dras genom ett isolerat lock, 
dn200. spiralslang (längd 3 m) med användbara snabbkopplingar och lock säljs tillsammans som 
en tillbehörsenhet.

16



Transformator

230 volt

Snabbkoppling

Varmslang

24 volt

Flottörventil

ThermoBar

Snabbkoppling

Spiralslang

DN200 avloppsrör

Isolerat lock

1 m

Frostfritt djup

Tekniska data

ventiltyp: fabrikat Jobe, typ rojo. ventilen är lätt isärtagbar för service   
 varvid flödet automatiskt stängs av. ventilen har återsugnings  
 skydd vid tryckbortfall
flöde:  ca 15 l/min vid 5 bar vattentryck
flottörkula:  Hårdplast diameter 125 mm, ställbar vattennivå
montering: väggmonterad, passar till tb80,tb130 & tb250
garanti: 3 år

Rojo flottörventIl 

Tekniska data

ventiltyp: fabrikat Jobe, typ topaz. ventilen är lätt isärtagbar för service   
 varvid flödet automatiskt stängs av. ventilen har återsugnings-  
 skydd vid tryckbortfall
flöde:  ca 250 l/min vid 5 bar vattentryck
flottörkula:  Hårdplast diameter 125 mm, ställbar vattennivå
montering: bottenmonterad, passar till tb130 & tb250
garanti: 3 år

Topaz flottörventIl 

Varmslangen dras antingen genom väggen från 
ett uppvämt utrymme eller från en brunn via en 
spiralslang som är ansluten till en frostfritt 
nedgrävd ledning.

17 18

Flottörventilerna sitter frostfritt och tyst under vattnet. De försörjer karen med  
konstant tillgång på vatten, sommar som vinter. 



sommar 
  svalt och fräscht vatten!

bevattnIngstImer 
Tekniska data

funktion:  batteridriven bevattningstimer med dygns-  
 klocka och inställbar öppettid. knapp för   
 omställning till konstant öppet och auto- 
 matisk återgång till vald öppettid
anslutningar:  dn15 alt. dn20 samt typ gardena
garanti: 3 år

aquastrax 
- för dig med en äldre thermobar eller annat vattenkar
Tekniska data

funktion: rörsystem dn15 med vattenventil under ytan och  
 som styrs av en flottörkula i reglerbart snöre
rör:  galvaniserat stål dn15, vertikallängd 300 mm, max  
 väggtjocklek på karet 50 mm (special för större vägg 
 tjocklek 70 mm)
vikt:  1,4 kg 
ventiltyp: fabrikat Jobe, typ rojo. ventilen är lätt isärtagbar för  
 service varvid flödet automatiskt stängs av. ventilen  
 har återsugnings skydd vid tryckbortfall
flöde:  ca 15 l/min vid 5 bar vattentryck
flottörkula:  Hårdplast diameter 125 mm
anslutning:  typ gardena 10 – 15 mm slang
garanti: 3 år 

Eftersom gamla badkar har en ganska  
bred kant så har vi en bredare version  
av vattenautomaten för detta. Vi kallar  
denna AquaStrax bred.

AquaStrax levereras komplett med flottörventil och slang-
koppling, det behövs ingen installation. aquastrax hängs 
direkt över kanten på thermobaren. ventilen styrs av en 
flottörkula av hårdplast som flyter på vattenytan. kulan är så 
stor att det inte finns någon risk att djuren kan bita över den. 
vattnet ansluts med slang och en enkel gardenakoppling.

det går också att ansluta en bevattningstimer vilken kan 
ställas in så att vattnet fylls på nattetid när det är som svalast. 
då thermobaren är välisolerad hålls vattnet kallt länge.

Ställ in på
fyllning a

v vattnet 

när det är
 som svalast!

20



nyhet!
En isolerad ThermoBar för sommarbruk och milda vintrar uTAn EL. 
Håller vattnet svalt och fräscht längre sommartid vilket medför 
mindre risk för bakterietillväxt samt isolerar mot kyla på vintern.

 Det är ett bra alternativ om man ej har tillgång till el. Förberedd 
för flottörventil och sommarslang. TB-ISO 130 och 250 har 
propp i botten för enklare rengöring. Läs mer på www.thermobar.se 
under Hjalmars hörna.

thermobar Iso 80
Tekniska data

volym:  80 liter
vikt: 8,0 kg
mått: ø 570 x H 550 mm
garanti: 3 år 

ThermoBar 80 för dig med en till tre hästar eller fåtalet kor är 
den här modellen bra. den har låg vikt och är därför lätt att 
lyfta och tömma.

förberedd för flottörventil och vanlig sommarslang.
 

 

Med eller utan flottör!
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Med eller utan flottör!

Med eller utan flottör!

thermobar Iso 130
Tekniska data

volym:  130 liter
vikt: 13,0 kg
mått: b 590 x l 790 mm, H 430 mm
garanti: 3 år

ThermoBar 130 är idealisk för får och andra 
mindre djur som kan ha svårighet att dricka ner till 
botten på de högre, runda modellerna. bredden 
gör också att långhornig boskap kan dricka utan 
problem. för ankor som har behov av att kunna 
simma även vintertid passar den bra med sin 
stora vattenyta. formen gör den lämplig att stå 
under ett staket och betjäna två hagar samtidigt. 
den är försedd med en propp i botten för enkel  
tömning och rengöring samt infällda handtag på sidorna. 
den stora vattenytan gör att djuren kan dricka på ett naturligt 
sätt utan stress.

förberedd för flottörventil och vanlig sommarslang.

thermobar Iso 250
Tekniska data

volym:  250 liter
vikt: 17,0 kg
mått: ø 830 x H 630 mm 
garanti: 3 år

ThermoBar 250 för dig med hästar och djur i lösdrift. 
denna thermobar rymmer ungefär samma volym som 
ett badkar. 

den är försedd med en propp i botten för enkel tömning 
och rengöring samt infällda handtag på sidorna. den 
stora vattenytan gör att djuren kan dricka på ett naturligt 
sätt utan stress.

förberedd för flottörventil och vanlig sommarslang.

23 24



Även vintertid är det viktigt att ha fri tillgång till vatten
i kyla undviker många hästar att dricka på grund av den avkylande effekt 
som det kalla vattnet har. troligen reagerar de på vattnets avkylande effekt 
och ”hushållar” med sin kroppsvärme genom att avstå från att dricka. i 
många fall blir dessa hästar uttorkade, vilket ökar risken för förstoppning 
och kolik. särskilt stor blir risken om hästen under vistelsen i hagen får för 
lite fiberrikt grovfoder. i äldre tider talade man om ”vinterkolik”, vilken kan 
ha uppstått på det här sättet.

i flera fall blir hästar uttorkade på grund av att man tror att tillgången på 
snö i hagen skall täcka deras vätskebehov. då bör man emellertid tänka på 
att det krävs cirka 10 liter snö för att tillföra 1 liter vatten och att hästarna 
inte gärna äter snö som är upptrampad, förorenad eller isig. de flesta 
hästar har ett motstånd mot att äta kall snö, och den volym vätska de kan 
få i sig på detta sätt är i de allra flesta fall långt ifrån tillräcklig. det är också 
enligt lag bestämt att hästar i rasthagar skall ha tillgång till rent dricksvatten. 
som hästägare bör du således vara extra uppmärksam på hästens vätske-
intag under vintern. 

Planera drickplatsen
om hästarna under vintern vattnas från ett uppvärmt vattenkar, bör 
placeringen av detta uppfylla vissa krav. man bör välja en plats med fast, 
torrt underlag. annars blir marken kring vattenkaret lätt upptrampad och 
”geggig” då mildväder kommer. vidare bör karet inte placeras i ett hörn av 
hagen eller på någon annan plats som begränsar hästarnas möjligheter att 
röra sig fritt runt karet. däremot är det bra att ställa karet vid en staketstolpe 
och spänna fast karet i stolpen och tillse att elsladden går ut ur hagen. 
Hästar i flock dricker gärna samtidigt, och en del småkiv uppstår så gott 
som alltid. det är då viktigt att ingen häst under slagsmål kan bli ”infångad” 
i t ex ett hörn av hagen. det är i sådana situationer som allvarligare spark-
skador ofta uppstår.

Se upp med ”hackkycklingar”
Hästar som har låg rang i flocken får oftast vänta med att dricka tills deras 
kamrater har tagit för sig vid vattenkaret. inte sällan drar de övriga hästarna 
i flocken iväg från karet då de druckit sig otörstiga. detta påverkar den 
eller de hästar som fått vänta. ofta stressas de att följa flocken utan att ha 
druckit. i andra fall dricker de forcerat och får i sig för lite vätska. om en flock 
hästar skall tillbringa många timmar dagligen i vinterhagen, bör man ha 
studerat deras flockbeteende då de dricker. ett tips är att ha fler vattenkar.

Vattenkvalitet
uppvärmning av dricksvatten innebär alltid att man måste vara noga med 
hygienen, eftersom tillväxt av bakterier, alger och andra mikroorganismer 
gynnas av den förhöjda vattentemperaturen. i de flesta fall krävs regelbunden 
rengöring, eftersom hästarna då de dricker ofta släpper ner en hel del 
foderrester i vattnet.

dricksvatten till hästar skall uppfylla samma krav som ställs på dricksvatten 
till människor, och för att vara på den säkra sidan bör man som hästägare 
regelbundet (t ex en gång om året) låta analysera det vatten man tillför sin 
häst. alger, bakterier och andra mikroorganismer kan i vissa fall uppnå en 
koncentration som gör vattnet hälsovådligt. de första tecknen på vattenbrist 
är ofta bristande aptit och sänkt allmän rörlighet. om hästen inte tillförs 
vatten, ökar risken för förstoppning och allmän uttorkning.

visar hästen koliksymptom, bör veterinär alltid tillkallas.

kyla 
 vätskebrIst och uttorknIng

Källa: lantmännen krafft ab

Varför hästar föredrar att dricka 
från en fri vattenyta ur hink eller 
kar framför ur en vattenkopp:

- vattenyta och vattendjup är större i  
hinken/karet

-  vattnets lukt och smak kan förändras 
eftersom vattnet ”luftas” när det hälls  
upp i hink/kar

- det är mer förenligt med hästens naturliga 
drickbeteende att dricka mycket under 
kort tid än att stå och trycka fram små 
mängder i en liten kopp som rymmer ca 
1,5 l vatten. det motsvarar bara ett par 
rejäla klunkar för en häst
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det är ett dokumenterat faktum att hästar blIr mIndre 
benägna att drIcka om vattnet de erbjuds är kallt



- Håller alltid vattnet frostfritt

- termostatstyrd, vattentemperaturen  
 blir ej varmare än ca 15-20°c

- stor vattenyta att dricka ur

- livsmedelsgodkänd plast, d v s   
 avger inga giftiga kemikalier eller  
 allergiframkallande ämnen

- mycket välisolerad

- fem olika modeller och storlekar

- finns som vägg/hörn-modell för  
 kallstall

- tempererat vatten som medför ökat  
 vätskeintag

- stark, seg slagfast plast som   
 står emot ultravioletta strålar   
 (uv-stabiliserad)

Här kan du läsa om ThermoBars alla fördelar:

- lätt att rengöra och hålla hygienisk

- runda kanter och hörn

- frostsäkerhetstestad vid -40°c

- lätt att installera själv, levereras  
 komplett, alla sladdar färdigkopplade

- kopplas via en transformator, som  
 transformerar ner spänningen till  
 ofarliga 24v

- kraftig elkabel i gummi som ej stelnar  
 i kylan

- flexibla, lätta att flytta 

- försedd med kontrollampa

- framtagen för utomhusbruk eller  
 kallstall

- Håller vattnet kallt länge på sommaren

- Helsvensk uppfinning som är   
 utvecklad och testad i sverige i  
 samarbete med veterinärer

- med eller utan flottör

- vattenflöde ca 15 l/min eller 250 l/ 
 min vid 5 bar

- med eller utan el, grön/vit

- ce märkt

-  designad

- är under kontinuerlig utveckling

- tre års garanti

- rådgivning inom vattenfrågor

- online shop

PrESTAndA
UTHålligHET
VÄlMåEndE

Succé i Sverige, norge, 

Finland, Tyskland och 

Österrike!
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tHermobar ab, sÅÅ 406, 830 13 Åre • TElEfOn 0647-66 42 04 • TElEfAx 0647-325 40 • MOBIl 070-755 26 33 • MAIl info@tHermobar.se • www.THERMOBAR.sE

– vatten till djuren –

i webbutiken kan du alltid handla när det passar dig. det är öppet dygnets alla timmar, vilket är 
bekvämt när djurens sysslor tar mycket tid. du får snabb leverans och orderbekräftelse per mail. 
enklare och bekvämare kan det inte bli. du kan få information om erbjudanden och nyheter från 
thermobar genom att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev.


