В основата на успеха на на SILOKING са заложени три основни фактора: опит, знания и точната
технология в точното време. Фирмата е един от световните лидери на пазара и е фокусирана
само и единствено в разработването и прозводството на фуражораздаващи миксери. Техниката
на SILOKING е произведена с цел - съхраняването на структурата на фуража, смесването на
дълговлакнест и къс, сух и влажен материал, както и точното дозиране при раздаване,
предоставяйки необходимата надеждност и удобството.

СМЕСВАЩ ЕЛЕМЕНТ
ТУРБО ШНЕК - Интезивно смесване и съхранение на
структурата на фуража. Бързо и равномерно раздаване.
Възможност за монтиране на мощен магнит, като опция.
ОРЕБРЕН БУНКЕР с конусообразна форма.
ПЛАНЕТАРНА СКОРОСТНА КУТИЯ - Проектирана за
максимално натоварване. Две скорости на експлоатация.

Големият шнек и бавна скорост на
размесване допринасят за запазването на
структурата на фуража и фибрите в него.

Събира дори най-малките елементи на
фуража от дъното
Прецизно смесва фуражите дори
концентрата да бъде зареден първи
Възможност за корекция на ъгъла на
нарязване
Специален устойчив на износване
материал на корпуса (инокс)
Много добре пригодени за нарязване на
рулонни бали. Без проблем може да
нареже цяла рулонна бала.
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Благодарение на симетрията
растоянието между шнека и
бункера се предотвратява
засядането на фуража.
Нарязването е максимално
ефективно.
Намалява се времето на
нарязване.
Решаващ фактор за
правилното смесването се
явява идеалното
съотношение на височината
на бункера спрямо неговата
широчина, както и правилния
подбор на смесителния шнек.

Планетарна скоростна кутия
Планетарна скоростна кутия с 4 планети.
Максимален въртящ момент от 52 000 Nm при 250 к.с.
100% маслена. Две скорости с хидравлично сменяне
чрез безжична връзка (wireless). Много устойчива на
натоварване. [Опция]

Конвейрна система на раздаване
Нова конвейрна система за раздаване, която
позволява избора на посока. Раздаващият колан има
оребрение, което позволява да работи без да се
задръства и да разхвърля фуража на точно
определено разстояние.

Бърза и надеждна раздаваща врата
Регуларно изпразване.
Раздаване без нараняване на фуража.
Без запушване.
По-добра видимост на разхвърлящия процес.
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Контролна кутия за
събиране на
информацията
SILOKING
Терминал за упрвление и
мениджмънт на храненето

Опция за работа със
смарт телефон

При използването на функционалния
пакет на SILOKING може да се управляват електрохидравлични функции, както
и да се програмира система за претегляне и менажиране на храненето. С тази
система лесно може да зададете съставките на фуража, броя животни в групата,
както и условията на разтоварване. От
друга страна управлението на електрохидравличната функция улеснява работата на оператора и точността на
извършваните операции.

SILOKING
Терминал за упрвление и
мениджмънт на храненето

Софтуер за анализ и
събиране на данни

Благодарение на нашата прецизност
улесняваме Вашата работа с телетата,
повишаваме здравето и продуктивността на животните, като същевременно
намаляме вашите разходи и работно
време за отглеждане на телета.

В бъдеще ще харесате
храненето на телета с кофи!

Благодарение на нашите разработки улесняваме Вашата работа с телетата, повишаваме
здравето и продуктивността на животните,
като същевременно намаляме вашите разходи и работно време за отглеждане на телета.

Висока продължителност на работа във времето. Здрави телета и намалени разходи при
отглеждането. Индивидуално хранене и
идентификация на животните. Система за
автоматично почистване на биберона и на
системата. Може да работи със сухо и натурално мляко. Роботът може да има максимум 4 хранителни хигиенни станции и да
обслужва до 160 телета. Възможност за
индивидуално подаване на лекарства и
добавки.

С автоматичната хранителна станция
на Holm&Laue (Германия), телетата,
яретата и агнетата имат достъп до
храна 24 часа в денонощието. Животните получават млякото с биберон, като специалното при робота за
телета, е че те получават контролирани индивидуални дажби според
възрастта на телето.
Мощната бъркалка гарантира отлична хомогенизация. Системата е уникална сама по себе си с хигиеничната
станция за телета, която след всяко
хранене измива биберона и така
защитава животните от разпространяване на инфекции.

СКРЕПЕР ЗА ПОЛУТЕЧНА И
ТЕЧНА ТОР
Перфектно почистване на торовата пътека. Бърз и
лесен монтаж във всички видове обори. Специално
предназначен за гладки или груби бетонови подове,
както и за скаров под. Приложим в нови и съществуващи обори за свободно отглеждане на животни без
постеля. Механично задвижване гарантиращо
екстремно ниска консумация на ел. енергия и антизамръзваща система. Гарантира ефикасно почистване дори и в зимния сезон.

СКРЕПЕР ЗА ТВЪРДА ТОРОВА
МАСА
Най-подходящият скрепер при свободно отглеждане, когато леглата на животните се застилат със
слама. Стабилност на почистващото рамо дори при
наличието на голямо количество торов материал.
Перфектно почистване на торовата пътека, бърз и
лесен монтаж във всички видове обори. Специално
предназначен за гладки или груби бетонови подове
както и за скаров под. Приложим в нови и съществуващи обори.
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ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА
МОНИТОРИНГ НА СТАДОТО
Нашата напреднала система за мониторинг на
животните събира и анализира критични информационни точки от активността и преживянето на
всяка крава, давайки ни информация за разгоненост,
хранене и здравен статус. Информацията е достъпна
на фермера 24 часа в денонощието, като благодарение на новите технологии, състоянието на животните
може да бъде следено и от мобилен телефон или
таблет.

СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА МЛЕКОНАДОЯ
Най-добрата технология за точно измерване на
млеконадоя на животните. Упростен процес, който
спестява време, подобрява ефективността и води
до максимална ефективност в работата на гледачите. Лесен за употреба интерфейс.

ПРОВЕРКА НА СЪБРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ

До системата имат достъп професионалисти, с които може да се консултирате по
всяко време и да поискате съвет за това
как може да подобрите работата си във
фермата.

Доброто настаняване е задължително за гарантиране на оптимални условия
за отглеждането на телета. Продуктите CalfOTel са базирани на три златни
принципа: труд, благосъстояние и растеж, които допринасят за
оптималното отглеждане на телето във вашата ферма. През годините на
развитие и създаване на CalfOTel ние сме фокусирани върху
ергономичността, лесната употреба, достъпността, гъвкавостта,
мобилността, миещата способност и устойчивостта.

Повече информация за
различните типове иглута
може да намерите в
следващите страници
на каталога или
на телефон 0895 50 22 66
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ТЕЛЕТА

Скоба за израждане модел: 2060 Flexi Frame

Най-добрият модел от линията продукти за израждане на телета, с
вграден механизъм 2060 и нова FLEXI конструкция, която осигурява
оптимална безопасност и комфорт за теленцето и майката. Конструкцията е направена от масивна стоманена дебелостенна тръба (галванизирана) с дължина 180 см.

МЕХАНИЗЪМ 2060

- Регулиране и пълен контрол върху силата на теглене
- Ергономична дръжка D – форма за лесно захващане и безопасно боравене
- Две странични куки за нежно едновременно изтегляне на плода
- Бързо освобождаване, дори и под голяма натоварване за максимален комфорт и безопасност при работа
- Механизмът е изцяло изработен от алуминий за олекотяване на
цялата скоба
https://www.youtube.com/watch?v=ziymSvHNF8U
Реф.

Продукт

10140

2060 Flexi Frame - 52 см

10141

2060 Flexi Frame - 57 см

Скоба за израждане модел: 2020 Flexi Frame

Здрав и лесен за работа модел, осигурява оптимално добро прилепване към животното, което предотвратява изплъзване на уреда.
Главата прилепва към таза на животното благодарение на възможността за завъртане в основата си.
Конструкцията е направена от масивна стоманена дебелостенна тръба (галванизирана) с дължина 180 см.

МЕХАНИЗЪМ 2020

- Три заключващи куки за равномерно и балансирано придърпване
- Много лесен за боравене с бързо освобождаване
- Бързо освобождаване, дори и под голяма натоварване за максимален комфорт и безопасност при работа
- Механизмът е изцяло изработен от алуминий за олекотяване на
цялата скоба
https://www.youtube.com/watch?v=ziymSvHNF8U
Реф.

Продукт

310000422

2020 Flexi Frame - 52 см

Скоба за израждане модел: 2020
ПЛАСТМАСОВА ГЛАВА

Здрава пластмасова глава със специално закривени ъгли под точен
ъгъл за оптимално прилепване към таза на животното. Масивна дебелостенна поцинкована тръба с дължина 180 см.

МЕХАНИЗЪМ 2020

- Три заключващи куки за равномерно и балансирано придърпване
- Много лесен за боравене с бързо освобождаване
- Бързо освобождаване, дори и под голяма натоварване за максимален комфорт и безопасност при работа
- Механизмът е изцяло изработен от алуминий за олекотяване на
цялата скоба
https://www.youtube.com/watch?v=ziymSvHNF8U
Реф.

Продукт

310000676

2020 Пл. глава
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Скоба за израждане модел: 2020
ПЛАСТМАСОВА ЛАВА И МЕТАЛНИ СКОБИ

Широката пластмасова глава и стоманените скоби осигуряват добра
адаптация и устойчивост при работа. Масивна дебелостенна поцинкована тръба с дължина 180 см.

МЕХАНИЗЪМ 2020

- Три заключващи куки за равномерно и балансирано придърпване
- Много лесен за боравене с бързо освобождаване
- Бързо освобождаване, дори и под голяма натоварване за максимален комфорт и безопасност при работа
- Механизмът е изцяло изработен от алуминий за олекотяване на
цялата скоба
https://www.youtube.com/watch?v=ziymSvHNF8U
Реф.

Продукт

10126

Пл. глава и метални скоби

Скоба за израждане модел SECURPART

Направена от изключително здрава алуминиева сплав. Дължина на
рамото 180 см. Механизъм реализиращ паралелно усилие на изтегляне. Дълбоките водачи по пръта гарантират равномерно и едновременно движение на механизма нагоре и надолу. Автоматична
система вградена в механизма за отпускане когато натоварването
стане прекалено голямо. Вградена упорна глава с автоматично завъртане спрямо нужната посока.
Реф.

Продукт

1044

180 см SEKURPART

Скоба за израждане модел VINK

100% неръждаема стомана. Позволява придърпването да става в
удобната за оператора посока. Изключително здрава и надеждна
конструкция. При трудно раждане освобождаването на плода става
мигновено за да се предпази от по-нататъшни усложнения при майката и теленцето.
https://www.youtube.com/watch?v=aRH8QzgdnV4
Реф.

Продукт

310000998

180 см professional

Скоба за израждане модел VINK BAVARIA

Тази скоба за израждане позволява един човек да се справи и с
най-тежките раждания, дори ако плода е обърнат в обратната посока. Въжетата преминават през задната част на теленцето и не позволяват то да се изплъзне – подходяща за работа при всички породи.
Специалната конструкция позволява силата на изтеглянето да може
да бъде прилежна във всички посоки (надолу, нагоре, назад) и същевременно може да бъде освободена мигновено при нужда или усложнения. Позволява удобство до такава степен, че оператора може
да освободи и двете си ръце от скобата за да направи животоспасяваща манипулация. Еднакво удобна е за работа с прави и легнали
животни. Дължина на рамото 180 см. Подходяща е и за месодайни
говеда. Удобна дръжка, която върши работата на лост при работа
за минимално усилие от човека. Износоустоичива и изработена от
неръждаема стомана.
https://www.youtube.com/watch?v=aRH8QzgdnV4
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Реф.

Продукт

310001411

Bayren A800
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Въжета за израждане на телета резервни за скоба
BAVARIA
Комплект два броя в опаковка, колкото са нужни за една скоба
Реф.

Продукт

390040068

Въже червено и синьо

Въжета за израждане на телета резервни
универсални

Комплект два броя в опаковка, колкото са нужни за една скоба
Реф.

Продукт

310000151

Въже

Въжета за израждане на телета

Комплект два броя в опаковка, колкото са нужни за една скоба
Реф.

Продукт

310000147

Въже Perlon - 125 см

1025

Въже Nailon - 190 см

Въже за израждане

Въже за израждане 130 см с две примки за крачетата. Меко и удобно
за прихващане. Плоска оплетка за от мека тъкан за нежно раждане.
Реф.

Продукт

10295

Въже за израждане

Апарат за изкуствено дишане

Продукт по разработка на д-р Брон. Помага за аспирацията на слузта
от устата и носа на телето. Стимулира кръвообращението след особено трудни отелвания. Установено е, че в следствие гореспоменатите причини умират 6.3% от новородените телета в световен мащаб.
Като в страните, където фермерите не са подготвени за такива проблеми, процента е драстично по-голям.
Реф.

Продукт

310000046

Апарат за изкуствено дишане

13
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Йоден препарат за пъп и рани

5% от теленцата умират от възпаление на
пъпчето!!!

Специален дезинфектант разработен на основата на йод тотален, за
тотално ликвидиране на всякакъв тип вредни микроорганизми по
повърхността и във въздуха. Специално предназначен за пръскане
на пъпчето на новороденото след прерязването на пъпната връв.
Удобен за прилагане с помпичка, която го нанася равномерно и
плътно като спрей. Удачен е за ползване при кастрация и рани от
всякакво естество. Може да се ползва за домашни любимци и хора!
Реф.

Продукт

310000403

Йоден спрей за пъп - 100 мл

Управление на коластрата

Подаването на коластрата веднага след раждането е от съществено значение за цялостното развитие теленцето през живота му. Теленцата
се раждат без имунитет и функционираща имунна система. Коластрата всъщност е сигнала към мозъка за започване на функциониране на
имунната система. Поради това трябва да се погрижим да подадем най-качествената коластра за да гарантираме бъдеща високопродуктивна
крава. За да сме подготвени за всякакви условия трябва да си осигурим най-качествената коластра достъпна по всяко време. Това е причината
коластрата от всяка крава да се окачествява и при нужда замразява бъдеще, когато може да ни потрябва.

Колостомер

Колостромера се използва за прецизно измерване на количеството
антитела в коластрата. Интегрираната скала показва качеството на
коластрата. Ако покаже, че няма достатъчно антитела в коластрата,
трябва да се даде качествена замразена или да се увеличи количеството. Предназначен е за окачествяване на коластра само от крави!

ВАЖНО
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Реф.

Продукт

31000026

Колостомер - 26,5 см
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Колостромер с ръчна помпа

Колостромера с ръчна помпа се използва за прецизно измерване
на количеството антитела в коластрата. Интегрираната скала показва
качеството на коластрата. Посредством ръчната помпа изпомпвате
нужното количество за по-точно окачествяване на коластрата. Ако
покаже, че няма достатъчно антитела в коластрата, трябва да се даде
качествена замразена или да се увеличи количеството. Предназначен е за окачествяване на коластра само от крави!
Реф.

Продукт

310001401

Колостромер

Колостромер Рефлектометър

Колостромер рефлектометъра е най-бързият и точен на чин за окачествяване на коластрата. Прецизността се гарантира от прецизната система от лещи гарантиращи точен резултат. Оцветена скала за
по-лесно определяне качеството на коластрата. Може да се използва
за окачествяване на коластра както от крави така и от коне. Доставя
се в твърда кутия за лесно съхранение заедно с нужните Ви помагала за употреба. вото. Предназначен е за окачествяване на коластра
само от крави!

Реф.

Продукт

390050154

Колостромер Рефлектометър

Комплект коластрата SET10

Комплекта за управление на коластрата Ви гарантира най-добрия
старт за вашите телета без грешка. Нужните Ви материали са поставени в общ пакет и вече Ви отпада притеснението от къде ще се
снабдявате с досадни и неудобни бутилки или други съдове за съхранение, замразяване и даване на коластрата по най-удобния и лесен
начин както за вас така и за теленцата. Пакета съдържа 10 ергономични торбички, 1 биберон и 1 дренчер за раздаване. Торбичките
са с удобна дръжка тача, че да може да ги държите с една ръка, а с
другата да придържате новороденото теленце.
Реф.

Продукт

310001289

Комплект коластра SET 10
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Бутилка за хранене на телета PREMIUM 3л

Нашата PREMIUM бутилка за хранене на телета гарантира невероятна
функционалност. Има отвор с голям диаметър за лесно наливане на
млякото, без загуби от разливане и след това за лесно миене без
усилие или допълнителни средства като четки от различен вид. Саморегулиращият се вакуум клапан не позволява и за момент формирането на вакуум, който да откаже теленцето от пиене. Бутилката е с
универсален биберон, които може да закупите от всеки специализиран магазин. Ергономичната дръжка е скосен от вътрешната страна
за удобно прилепване на пръстите при захват и от хора с големи
ръце. Точната скала позволява даване и на лекарства.
Реф.

Продукт

312000027

Бутика за мляко 3 л

НАЙ-ПРОДАВАНА!

Професионална бутилка за хранене на телета Delux

Бутилките са изработени от специална пластмаса и са идеални за хранене с мляко или
даване на лекарства. Всяко шише има прецизно гравирана скала за лесно и ясно следене
на количеството сипано или изпито мляко. Голямото гърло прави лесно пълненето и почистването. За удобство на фермера 4л бутилка може да бъде снабдена с текстилна лека
презрамка за да не се уморяват ръцете до пълното изпиване на млякото. Презрамката
също дава възможност при нужда да се освободят и двете ръце за някакви манипулации
по теленцето по време на храненето. Имат клапан, който предотвратява получаването
на вакуум в бутилката, който да доведе до задържане на млякото и отказване на теленцето на по-нататъшно приемане. Всички бутилки са снабдени със стандартен биберон,
който може да се закупи от всеки специализиран магазин
Размери:
Бутилка 1 литър: Височина – 36 см
Бутилка 2 литра: Височина – 43 см
Бутилка 4 литра: Височина – 51,5 см
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Реф.

Продукт

312000056

Бутика 1 л

312000057

Бутика 2 л

312000058

Бутика 4 л

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139

ТЕЛЕТА

Бутилка с биберон за хранене на телета Speedy

Трипътен клапан с регулируемо кранче. Ергономична дръжка с дизайн на захвата така, че да може еднакво удобно да пасва в ръката
при захващане от двете страни. Гърло на бутилката с един от най-големите размери в класа си 70 мм. Удобна за развиване и завиване
капачка с голяма стъпка на резбата. Уширено дъно за максимална
стабилност при поставяне дори върху 1/3 от площта. Революционен
биберон тип помпа.
Реф.

Продукт

1478

Бутилка Speedy 4,0 л

390050068

Резервна капачка с биберон

310000095

Бутилка Speedy 2,5 л

Бутилка с биберон за хранене на телета Excal

Най-продаван продукт в Нова Зеландия. Сега вече е и в България. С
изпробван и безусловно доказан най-бърз биберон „Excal Fast-Flow”
за максимално бързо и лесно подаване на млякото и клапан против връщане. Хитро монтиран въздушен клапан на удобно място до
дръжката така, че да може с ръката която държите бутилката да регулирате и млечния поток едновременно.

Реф.

Продукт

1484

Бутилка Excel 2,0л

1486

Резервен биберон

Бутилка с биберон за хранене на телета Basic

Изключително удобна и изчистена бутилка, направена от мека пластмаса. Гравирана лесно за разчитане скала я прави удобна, както за
даване на мляко така и на лекарства. Всички бутилки са снабдени със
стандартен биберон, който може да се закупи от всеки специализиран магазин, което я прави и универсална.
Реф.

Продукт

312000112

Бутилка Basic 0,5л

312000113

Бутилка Basic 1,0л

31200032

Бутилка Basic 2,0л
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Vario бутилка с биберон за хранене на
телета

Тази голяма 2.5 л бутилка е предназнача за хранене
на големи количества мляко, много бързо. Благодарение на удобния плъзгащ се клапан, млечният поток
може бъде безстепенно регулиран според скоростта
на приемане на млякото от телето. Голямото гърло
позволява супер лесно и удобно пълнене и миене.
Гравираната изчистена четлива скала, ергономичната
форма да приляга от всяка страна към ръката и теленцето, я прави изключително удобна за ползване и
работа. Вградения в капачката възвратен клапан позволява движението на млякото само в едната посока
към, която е към биберона.

Реф.

Продукт

312000029

Бутилка Vario 2,5 л

Бутилка с биберон за хранене на телета вертикална

Бутилката е удобна както за подаване на мляко така и за терапевтични течности, лекарства и електролити при диария.
Биберона може да се замени с накрайник на подаване на твърда
храна като гранули и др., така че да се ползва универсално, както
за мляко така и за твърди гранулирани и негранулирани храни под
формата на стартер. Специалния вертикален дизайн е предназначен
да бъде поставяна в боксчето на теленцето върху специална метална
стоика за удобство на фермера и теленцето. Така не е необходимо да
стоите през цялото време докато теленцето приеме млякото. Може
да го оставите на ергономичната стойка и да си вършите друга работа във фермата. Голямото гърло позволява супер лесно и удобно
пълнене и миене.
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Реф.

Продукт

390050142

Бутилка 2,5 литра

14257

Бутилка 4,0 литра

390040093

Резервен биберон

390050143

Метална стойка за 2,5 л

14258

Метална стойка за 4,0 л

1429

Накрайник за стартер

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139
Професионален дренчер

Препоръчан от ветеринарните лекари в германия, професионалния дренчер гарантира лесно и безопасно вливане на течности на болни или слаби
теленца. Дренчера разполага със специален маркуч, който завършва с месингова глава накрайник осигуряваща нежно, безпроблемно и безопасно
преминаване през хранопровода на теленцето. Заводски заработената
(вградена) индикация върху маркуча на 45 см дава бърза и удобна ориентация за максималното допустимо навлизане. Специално допълнително
уширеното гърло на бутилката, гравираната изчистена ясно четима скала и
саморегулиращия се въздушен клапан правят дренчирането лесно дори за
фермери хора непрофесионалисти.
- Дължина на маркуча 100 см

Реф.

Продукт

312000123

Професионален дренчер

ТЕЛЕТА
Преди да използвате професионалния дренчер се уверете, че капачката
и месинговия накрайник са поставени
правилно и затегнати добре!

Упътване за използване на професионалния дренчер:

• Поставете в устата на теленцето първо маркуча, като внимавате месинговия накрайник да върви напред (фиг. 1). Внимание: Ако имате и най-малкото съмнение, че месинговия накрайник с
маркуча са се насочили към трахеята повторете отново същата операция;
• Вкарайте свободния край на маркуча в накрайника излизащ от бутилката;
• Повдигнете нагоре и обърнете пълната бутилка с течността за дренчиране, като държите пръста си върху червеното въздушно клапанче.
• Като се обедите, че сте заели удобна позиция Вие и теленцето, махнете пръста от червеното
въздушно клапанче. Течността свободно ще започне да се влива в стомахчето на теленцето;
• За да завършите операцията по дренчирането извадете внимателно маркуча от теленцето.
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Дренчер

Дренчер гарантира лесно и безопасно вливане на течности на болни
или слаби теленца. Обема на бутилката е от 3 л, която преминава в супер
гладък маркуч от 80 см и завършва в твърда, лека и гладка дренчираща
тръба с дължина от 50 см. Дренчиращата тръба завършва със специален
накрайник изработен от специална пластмаса и със специална форма с
единствената идея този най-деликатен и опасен процес по поставянето
на дренчера в гърлото на теленцето да се извърши максимално плавно,
нежно и безопасно с възможно най-малък стрес за теленцето и фермера.
Специално допълнително уширеното гърло на бутилката, гравираната изчистена ясно четима скала и саморегулиращия се въздушен клапан правят
дренчирането лесно дори за фермери хора непрофесионалисти.

Реф.

Продукт

312000028

Дренчер

Преди да използвате професионалния дренчер се уверете, че капачката
и месинговия накрайник са поставени правилно и затегнати добре!

Дренчер Speedy

Дренчер гарантира лесно, бързо и безопасно вливане на течности
на болни или слаби теленца. Трипътния клапан разположен на удобно място за боравене с една ръка прави използването на дренчера
много лесно. Трипътния клапан също позволява по време на наливане на течността да се забавя или увеличава скоростта на вливане
според нуждата. Уширено дъно за максимална стабилност при поставяне дори върху 1/3 от площта. Ергономична дръжка проектирана
със специален дизайн за удобство за захващане с една ръка в двете
посоки. Специално допълнително уширеното гърло на бутилката за
удобно наливане на течностите без разливане и също така за бързо
измиване след употреба.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jxcOGI-VHvg
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Реф.

Продукт

390040049

Дренчер Speedy

390050091

Дренчер Speedy

1483

Резервна сонда

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139

ТЕЛЕТА

Дренчери на Shoof Австралия, модели Easy и Big

Shoof International Pty е Австралийска компания, най-големия производител и разработчик на дренчери в света.
Модел Easy: Иделаното решение за дренчиране на телета. Капацитет
1.2 литра. Голям отвор (63 мм) за лесно пълнене без разливане и
при най-тежките условия във фермите. Големия отвор го прави също
много лесен за измиване и подсушаване ако е нужно след употреба.
Неслучайно моделът се казва Easy (лесен). Подходящ е за употреба
както с течности, така и със сухи фуражи. 12 см дължина на подаващия накрайник.
Модел Big: Идеалното решение за хранене на телета, вече и в размер XL. Капацитет 2.5 литра. Предназначен за бързо и безпроблемно
дренчиране при нужда на големи количества материал. Голям отвор
(70 мм) за лесно пълнене без разливане и при най-тежките условия
във фермите на големи количества течности. Големия отвор го прави също много лесен за измиване и подсушаване ако е нужно след
употреба. Неслучайно моделът се казва Big (голям). Подходящ е за
употреба както с течности, така и със сухи фуражи. 12 см дължина на
подаващия накрайник.

Реф.

Продукт

310000092

Модел: Easy 1,2 литра

1484

Модел: Big 2,5 литра

390040040

Резервен биберон

Дренчери тип спринцовка

Удобен ръчен дренчер тип спринцовка. Ергономичната дръжка съчетана с помпата за изтласкване на течността прави този тип дренчери много лесни за употреба. Решението за дозиране с винт ги прави изключително точни и са с предимство при подаване на скъпи
медикаменти или други важни за телето течности, които трябва да
бъдат подадени с прецизност в дозирането. Накрайника, който подава течността към вътрешността на устата и хранопровода е метален.
Това го прави практически вечен и много лесен за хигиенизиране
след всяка употреба. Тялото и резервоарчето са направени от специална високоустойчива, противоударна пластмаса. Така предходните
удобства съчетани с лекото общо тегло правят тези дренчери незаменими помощници, както в ежедневната работа така и при спешни
случаи. Пълненето на контейнерчето можа да стане като се отвори
от към ръкохватката, но може и да се самозарежда като ръкохватката се изтегли назад. Зареждането става под силата на засмукващия
ефект. Това Ви дава предимството при многократни манипулации ще
имате моментално напълване без да губите време в разглобяване и
сглобяване на дренчерите.

Реф.

Продукт

330000471

Спринцовка дренчер 500 мл

310001046

Спринцовка дренчер 300 мл

390040075

Спринцовка дренчер 200 мл

390050166

Спринцовка дренчер 70 мл
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Дренчери тип спринцовка комбиниран 50 мл

Удобен ръчен дренчер тип спринцовка. Ергономичната дръжка съчетана
с помпата за изтласкване на течността прави този дренчер много лесен за
употреба. Решението за дозиране с винт го прави изключително точен и
незаменим при подаване на скъпи медикаменти или други важни за телето течности, които трябва да бъдат подадени с прецизност в дозирането. Накрайника, който подава течността към вътрешността на устата и
хранопровода е метален. Това го прави практически вечен и много лесен
за хигиенизиране след всяка употреба. Допълнително комплекта включва
и два размера игли за терапевтични манипулации. Това прави дренчера
универсален от гледна точка употреба – за подаване през устата на течности или директно инжектиране в тялото при невъзможност на животното
да поеме течността през устата. Тялото и резервоарчето са направени от
специална високоустойчива, противоударна пластмаса. Така предходните
удобства съчетани с лекото общо тегло правят този дренчер незаменим
помощник, както в ежедневната работа така и при спешни случаи. Пълненето на контейнерчето можа да стане като се отвори от към ръкохватката,
но може и да се самозарежда като ръкохватката се изтегли назад. Зареждането става под силата на засмукващия ефект. Това Ви дава предимството
при многократни манипулации, ще имате моментално напълване без да
губите време в разглобяване и сглобяване на дренчера. Поради малкия
обем е добавен като опция и ергономичен контейнер с обем от 2,5 л. Така
максимализирате ефективността си при нужда от медикация на голям брой
животни едновременно.

Реф.

Продукт

310001251

Дренчер тип спринцовка

310001214

Контейнер 2,5 л

Дренчери тип спринцовка 400 мл

Удобен ръчен дренчер тип спринцовка. Ергономичната голяма дръжка съчетана с помпата за изтласкване на течността прави този дренчер много
лесен за употреба. Накрайника, който подава течността към вътрешността
на устата и хранопровода е метален и изключително здрав. Това го прави
практически вечен и много лесен за хигиенизиране след всяка употреба.
Тялото и резервоарчето са направени от специална високоустойчива, противоударна пластмаса. Така предходните удобства съчетани с лекото общо
тегло правят този дренчер незаменим помощник, както в ежедневната
работа така и при спешни случаи. Пълненето на контейнерчето можа да
стане като се отвори от към ръкохватката, но може и да се самозарежда като ръкохватката се изтегли назад. Зареждането става под силата на
засмукващия ефект. Това Ви дава предимство при многократни манипулации. Ще имате моментално напълване без да губите време в разглобяване и сглобяване на дренчера. Големия обем, изключително здравия
накрайник, специалния резервоар правят този дренчер и изключително
подходящ при промивки след проблемни раждания. Така Вие ще разполагате с един универсален инструмент, които да ползвате безпроблемно
при всяка подобна нужда. Намира и доста голяма употреба в обслужването на машините. Маслоустойчивата пластмаса и гумени уплътнения го
правят приложим и при необходимост от наливане на хидравлични масла,
антифриз, всякакви други типове масла и технически течности по трактора,
автомобила или други машини.

Реф.

Продукт

312000028

Дренчер
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Мерителни чашки GEWA, Германия

Нашите млечно прозрачни мерителни чашки са изработени от здрава и
износоустойчива пластмаса. Те притежават иновативен дизайн и са незаменим помощник в ежедневната работа на фермерите. Имат големи
гърла и гравирана скала за прецизно измерване на нужното ни количество. Лесни за пълнене, миене и дозиране. Разливащата повърхност
е така прецизно проектирана и изработена, че при наливане нямаме и
капка подлизване или разливане. Пластмасата от която са произведени
е сертифицирана за използване в хранително-вкусовата промишленост.
Не отделят вредни миризми или частици, които да доведат до алергия
или други противопоказни ефекти. Освен във фермата могат да се използват и в домакинството.
Реф.

Продукт

312000115

Мерителна чашка 500 мл

312000116

Мерителна чашка 1 л

312000117

Мерителна чашка 2 л

312000118

Мерителна чашка 3 л

Кофа за хранене на телета 8л GEWA, Германия

Проектирана и разработена от Немския производител GEWA за ежедневно използване при храненето на телета сукалчета. Пластмасата е
съобразена с най-високите световни стандарти за матирали ползвани в
хранително-вкусовата индустрия. Това е видно и от знака за щампован
на дъното на кофата. Специално уякчените зони на закачане около отворите дават възможност да се постави според удобството на теленцето
и фермера напред или назад. Наклоненото дъно в посока биберона гарантира изсмукването от телето до последната капка мляко. Заработения
прорез в дъното чак до края на стената гарантира много бързо оцеждане
и съхнене след употреба. Като знаете водата и температурата са идеалните условия за развитие на вредните микроорганизми. Така скосеното
дъно и формирания прорез ни гарантират 100% оцеждане веднага след
миене, което е предпоставка за предпазване от нежелани колонии бактерии. Всичко това прави тази кофа изключително удобна за употреба
и лесна за миене. Кофата е със клапан против връщане на млякото от
биберона. Използвания биберон е универсален и може да бъде закупен
от всеки специализиран магазин. Кофата има прецизно гравирана скала
за лесно и ясно следене на количеството сипано или изпито мляко.
Реф.

Продукт

312000001

Кофа GEWA 8 л

310000063

Резервен биберон
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Кофа за хранене на телета 8л цветна GEWA, Германия

Както малките деца така и теленцата са нашите глезени любимци. Па превърнем храненето в приятно занимание като подберем любимия ни цвят
кофа. Проектирана и разработена от Немския производител GEWA за
ежедневно използване при храненето на телета сукалчета. Пластмасата
е съобразена с най-високите световни стандарти за матирали ползвани
в хранително-вкусовата индустрия. Това е видно и от знака за щампован
на дъното на кофата. Специално уякчените зони на закачане около отворите дават възможност да се постави според удобството на теленцето
и фермера напред или назад. Наклоненото дъно в посока биберона гарантира изсмукването от телето до последната капка мляко. Заработения
прорез в дъното чак до края на стената гарантира много бързо оцеждане
и съхнене след употреба. Като знаете водата и температурата са идеалните условия за развитие на вредните микроорганизми. Така скосеното
дъно и формирания прорез ни гарантират 100% оцеждане веднага след
миене, което е предпоставка за предпазване от нежелани колонии бактерии. Всичко това прави тази кофа изключително удобна за употреба
и лесна за миене. Кофата е със клапан против връщане на млякото от
биберона. Използвания биберон е универсален и може да бъде закупен
от всеки специализиран магазин. Кофата има прецизно гравирана скала
за лесно и ясно следене на количеството сипано или изпито мляко.

Кофа за хранене на телета 8 л прозрачна GEWA,
Германия

Проектирана и разработена от Немския производител GEWA за ежедневно използване при храненето на телета сукалчета с мисълта за удобно
следене количеството мляко в кофата от разстояние по всяко време.
Пластмасата е съобразена с най-високите световни стандарти за матирали ползвани в хранително-вкусовата индустрия. Това е видно и от знака
за щампован на дъното на кофата. Специално уякчените зони на закачане около отворите дават възможност да се постави според удобството
на теленцето и фермера напред или назад. Наклоненото дъно в посока
биберона гарантира изсмукването от телето до последната капка мляко.
Заработения прорез в дъното чак до края на стената гарантира много
бързо оцеждане и съхнене след употреба. Като знаете водата и температурата са идеалните условия за развитие на вредните микроорганизми.
Така скосеното дъно и формирания прорез ни гарантират 100% оцеждане веднага след миене, което е предпоставка за предпазване от нежелани колонии бактерии. Всичко това прави тази кофа изключително удобна
за употреба и лесна за миене. Кофата е със клапан против връщане на
млякото от биберона. Използвания биберон е универсален и може да
бъде закупен от всеки специализиран магазин. Кофата има прецизно
гравирана скала за лесно и ясно следене на количеството сипано или
изпито мляко.
Реф.

Продукт

312000003

Кофа за телета прозрачна
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Продукт

1002

Кофа за телета цветна
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Кофа за хранене на телета 8л Premium GEWA,
Германия

Проектирана и разработена от Немския производител GEWA за ежедневно използване при изключително тежки условия. Изключително здрава
пластмаса. Сериозно удебелени и подсилени стени. Създадена е за абсолютно безкомпромисно отношение от работниците и теленцата. Буквално двойно по-тежка в сравнение със същите модели. Пластмасата е
съобразена с най-високите световни стандарти за матирали ползвани в
хранително-вкусовата индустрия. Това е видно и от знака за щампован
на дъното на кофата. Специално уякчените зони на закачане около отворите дават възможност да се постави според удобството на теленцето
и фермера напред или назад. Наклоненото дъно в посока биберона гарантира изсмукването от телето до последната капка мляко. Заработения
прорез в дъното чак до края на стената гарантира много бързо оцеждане
и съхнене след употреба. Като знаете водата и температурата са идеалните условия за развитие на вредните микроорганизми. Така скосеното
дъно и формирания прорез ни гарантират 100% оцеждане веднага след
миене, което е предпоставка за предпазване от нежелани колонии бактерии. Всичко това прави тази кофа изключително удобна за употреба
и лесна за миене. Кофата е със клапан против връщане на млякото от
биберона. Използвания биберон е универсален и може да бъде закупен
от всеки специализиран магазин. Кофата има прецизно гравирана скала
за лесно и ясно следене на количеството сипано или изпито мляко.
Реф.

Продукт

312000002

Кофа Premium

Кофа за хранене на телета 8л Kerbl, Германия

Масова стандартна кофа за хранене на телета. Гравирана скала която
ни дава възможност лесно и точно да дозираме количеството мляко в
кофата. Изработена от здрава пластмаса. Изключително гладка за лесно
миене след употреба. Използвания биберон е универсален и може да
бъде закупен от всеки специализиран магазин.
Реф.

Продукт

310000504

Кофа за хранене на телета

Пълен набор от капаци за всички модели кофи

Капака е основния и най-ефективен инструмент при поенето на теленцата с мляко за предпазване от мухите. Във фермата мухите са
основния приносител на вредни микроорганизми и причинител на
тежки диарии. Всички капаци са с прорези за скобите за закачане
така, че да прилепнат плътно към кофата при поставяне. Специално капаците на GEWA са с практични места за удобно хващане при
нужда.
Реф.

Продукт

312000006

Капак за кофа GEWA 8 л

312000007

Капак за кофа Premium GEWA 8 л

312000006

Капак за кофа Kerbl 8 л
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Кофа за хранене на телета по системата Ad Lib
(на воля) 12 л GEWA, Германия

Най-съвременната технология за гледане на телета показва невероятни резултати при хранене на воля. Това е система при, която теленцата
имат постоянен достъп до мляко по всяко време на денонощието. Така
те си набавят нужното им количество енергия и протеин постоянно. За
да можем да реализираме този начин на гледане се нуждаем и от кофа с
биберон с голям обем. Това е причината водещия немски производител
GEWA да представи кофа с голям обем. Кофата е голяма, изработена от
специална пластмаса, предназначена за използване в хранително-вкусовата промишленост. Лесна за миене и поддръжка. Здрава метална
дръжка за лесно пренасяне дори и пълна на 100%. За летните месеци се
препоръчва да бъде затворена с капак против мухи.
Реф.

Продукт

312000008

Кофа за хранене на телета

312000005

Кофа за хранене на телета

Неопренова жилетка за кофа GEWA, Германия

Ниските температури през зимата правят така, че млякото в кофичката да
изстине много бързо. Един от основните причинители на диария доказан
на 100% е консумацията на студено мляко. Неопреновата жилетка изработена от 2,5 мм дебел неопрен предотвратява точно проблема с бързото изстиване на млякото. Така освен запазената температура на млякото
имаме и запазена консистенция. Избягваме проблема с образуването на
бучки от млекозаместителя утаени на дъното и неконсумирани от телето.
Което води до драматичен спад в прираста и тежки диарии. Така въпреки
студените дни нашето теленце остава жизнено с висок имунитет и гарантиран прираст. Дъното на неопреновата жилетка е направено от твърд
найлонов слой, който я предпазва от замърсяване и полепване на кал и
фекалии при оставянето на кофичките на земята.

Реф.

Продукт

312000004

Неопренова жилетка за кофа

!
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Правилно
Уверете се че всеки път когато монтирате биберона към
кофичката, поставяте разреза отпред във формата на „+“ а
не на „х“!!! Ако поставите биберона така, че да образува „х“,
това ще доведе до драстично намаляне на притока на мляко към теленцето. В следствие теленцето може да откаже да
приема мляко а също имаме прекомерно бързо износване
на биберона.

Грешно

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139
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Резервни биберони

145

1453

147

1454

Реф.

Продукт

31000060

Биберон Стандарт

310000066

Биберон Бял

310000063

Биберон Червен Супер

310000065

Биберон Латекс

390040048

Биберон Каучук Honey

1477

Плуващ биберон

Специално разработен за приемане на мляко от отворени съдове. Подходящ за работа с всякакъв тип кофи и съдове. Широката основа на плуващата част го прави невъзможен за преобръщане. Изключително удобен за разглобяване, което го прави много лесен за миене след употреба.

Реф.

Продукт

3900500120

Плуващ биберон

390020121

Ресервен биберон за плуващ биберон

Хигиеничен клапан

Хигиеничния клапан е създаден с единствената идея за лесно и удобно
миене след употреба. Всички части, които са в контакт с млякото могат
изключително лесно и удобно да бъдат достигнати и измити. Това води
до драстично намаляне на остатъчните микроорганизми, а от там намаляват болестите и диариите.
Реф.

Продукт

14278

Хигиеничен клапан
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Клапан Стандарт

Най-масовия клапан използван от всички производители в световен мащаб. Съчмен клапан спира обратното движение на млякото от биберона
към кофата. Така се ограничава възможността от замърсяване на цялото
мляко и изпразването на биберона когато не се ползва. Това стимулира
теленцето да засуче от първия опит при приучаването. Удължена засмукваща част от страна на кофата за да имаме пълно изсмукване на млякото до дъно.
Реф.

Продукт

3100004398

Клапан Сандарт

3100011105

Резервно уплътнение за клапан Стандарт

Държач за кофа за мляко

Изключително прост и надежден начин за прикрепяне на кофата към
клетката. Абсолютно универсален от гледна точка на повърхността към
която ще се фиксира. Фиксирането може да стане както с болтове така и
да се завари директно към вратичката или оградата на телето. Подходящ
за всички видове кофи без значение от производителя. Благодарение на
безопасното захващане, кофата седи абсолютно неподвижна по време
на хранене. Не може да бъде избутана напред или назад. Пасва идеално
на прегради за иглута от малък и голям тип. Може дъвжача за кофа да
бъде изпълнен в пластмасов вариант. Така е гарантира, че няма да имаме
никакви наранявания по теленцата и обслужващия персонал при работа
с кофичките.
Реф.

Продукт

310000329

Държач за кофа за мляко метален

312000011

Държач за кофа за мляко пластмасов

Държач за кофа с ухо - масивен

Изключително прост и надежден начин за прикрепяне на кофата към
клетката. Абсолютно универсален от гледна точка на повърхността към
която ще се фиксира. Фиксирането може да стане както с болтове така и
да се завари директно към вратичката или оградата на телето. Подходящ
за всички видове кофи без значение от производителя. Благодарение на
безопасното захващане, кофата седи абсолютно неподвижна по време
на хранене. Не може да бъде избутана напред или назад. Допълнително
към стойката има ухо за фиксиране на биберона. Така теленцето няма
възможност да блъска и подхвърля кофата, което може да доведе до
счупване на кофата или нараняване на теленцето.
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Реф.

Продукт

310000990

Държач за кофа с ухо масивен
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Групова хранилка за телета с 5 биберона обща

Хранилката е разработена за групово отглеждане на телета. Изпълнението е в едно общо корито. Така се намаля агресивността на телетата при
хранене да имат рефлекс, че млякото ще свърши и трябва а се преборят
за целия ред биберони. Също помага когато по-малко теле отива да пие,
големите да нямат нуждата да го бият за да има повече за тях. Хранилката
е от специална здрава пластмаса със заоблени ръбове. Това я прави много удобна при миене и обслужване от гледачите. Окачващите куки са заработени в конструкцията, което ги прави изключително здрави. Така са
оформени, че хранилката може много лесно и стабилно да бъде закачана
на тръбни с диаметър до 61 мм, огражденията на боксчетата, стени, хранителни прегради и др. Хранилката с така оформена, че да може няколко
да се поставят една в друга за лесно преместване при нужда или носене
до помещението за почистване и измиване. Хранилката може да бъде
плътно покрита със специално изработено покривало с ластик за фиксиране. Това е много удобно при използването на системата хранене на
воля, а и в летните месеци за предпазване на млякото от удавени мухи,
които попаднали в теленцето са сигурен източник на диария и болести.
Реф.

Продукт

390050080

Групова хранилка за телета с 5 биберона обща

Групова хранилка за телета с 5 биберона

Хранилката е разработена за групово отглеждане на телета. Изпълнението е в едно корито, разделено в дъното на порции по 3 л. Хранилката е
от специална здрава пластмаса със заоблени ръбове. Това я прави много
удобна при миене и обслужване от гледачите. Окачващите куки са заработени в конструкцията, което ги прави изключително здрави. Така са
оформени, че хранилката може много лесно и стабилно да бъде закачана
на тръбни с диаметър до 61 мм, огражденията на боксчетата, стени, хранителни прегради и др. Хранилката с така оформена, че да може няколко
да се поставят една в друга за лесно преместване при нужда или носене
до помещението за почистване и измиване. Хранилката може да бъде
плътно покрита със специално изработено покривало с ластик за фиксиране. Това е много удобно при използването на системата хранене на
воля, а и в летните месеци за предпазване на млякото от удавени мухи,
които попаднали в теленцето са сигурен източник на диария и болести.
Реф.

Продукт

390050093

Групова хранилка за телета с 5 биберона
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Бъркалка за млекозаместител

Идеален инструмент за подготовка на млекозаместителя. Дебелият тел
от неръждаема пружинна стомана е прецизно закален до нивото на
максимална якост, но и еластичност. Така с много по-малко движения
и за нула време подготвяте идеалната смес. Без бучки без утайки по дъното и ъглите. Дължината от 40 см позволява да се ползва при всички
възможни съдове за подготовка на млекозаместителя. Удобната дръжка
прави бъркалката много удобна за хващане без значение големината на
ръката. Има ухо за закачане, което допълнително Ви помага да организирате безпорядъка в млечното помещение и да я намирате винаги на
окаченото място!
Реф.

Продукт

3100000104

Бъркалка за млекозаместител
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Уреди за подгряване на млякото
Дигитален нагревател FastHeat за мляко

Дигитално безстепенно регулиране на температурата от ръкохватката от
+10°C до + 90°C. Запомня последната въведена температура и след изключване. Удобен ярко осветен дисплей с големи цифри за лесно набиране на нужната ни температура и разчитане във всякакви условия. Издава звуков и визуален сигнал след като млякото достигне до зададената
температура. Защита против изгаряне при инцидентно включване във
въздуха или ако се извади от млякото. Заработените в най-долната част
крачета не позволяват и най-нежния пластмасов съд да бъде увреден от
реотана. Специално място за защипване на кабела за максимална безопасност при работа с уреда от гледна точка на токов удар. Удобна дръжка
направена за захващане с двете ръце за максимална стабилност при работа. Подбрана обща височина така, че оператора да работи в комфортна изправена позиция за да не се натоварва кръста. Много ниско тегло в
сравнение на останалите подобни конкурентни уреди на пазара от само
2.7 кг. (около 25% по-лек). Изключително лесен за миене.
Реф.

Продукт

310000859

Дигитален нагревател FastHeat за мляко

Ръчен нагревател FastHeat за мляко

Ръчно безстепенно регулиране на температурата от ръкохватката от
+10°C до + 90°C. Запомня последната въведена температура и след изключване. Удобна голяма врътка с прецизно застопоряване на желаната температура. Издава визуален сигнал след като млякото достигне
до зададената температура. Защита против изгаряне при инцидентно
включване във въздуха или ако се извади от млякото. Заработените в
най-долната част крачета не позволяват и най-нежния пластмасов съд
да бъде увреден от реотана. Специално място за защипване на кабела
за максимална безопасност при работа с уреда от гледна точка на токов
удар. Удобна дръжка направена за захващане с двете ръце за максимална стабилност при работа. Подбрана обща височина така, че оператора
да работи в комфортна изправена позиция за да не се натоварва кръста.
Много ниско тегло в сравнение на останалите подобни конкурентни уреди на пазара от само 2.7кг. (около 25% по-лек). Изключително лесен за
миене.
Реф.

Продукт

310000660

Ръчен нагревател FastHeat за мляко
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Термометър за мляко и сирене

Специална течност използвана за отчитане на температурата, безопасна за хората, животните и природата при счупване. Дебела и здрава
защитна пластмасова решетка предпазваща от счупване при изтърване или инцидентно падане. Течността за отчитане на температурата е
специално разработена да копира точността на живачния термометър.
Температурен диапазон на точно отчитане на температурата -10°C до +
120°C - големия и +10°C до + 110°C – малкия! Има защита от кипене при
инцидентно увеличение на температурата над допустимата. Произведен
в ГЕРМАНИЯ!
Реф.

Продукт

312000024

Термометър за мляко и сирене

312000025

Термометър за мляко и сирене

Дигитален термометър 10 сек.

Специална термодвойка предназначена за отчитане на температура на
телето дава изключителна прецизност на отчетеното показание. Въпреки голямата прецизност на отчитане е запазена скоростта на измерване
на температурата. При мерене на температурата в устата на теленцето
скоростта е от 17 секунди за отчитане, а в дупето 10 секунди. Не е необходимо да следите електронния циферблат за отчитане на края на измерването. Термометъра издава силен, отчетлив звуков сигнал с който Ви информира за завършено измерване. За удобство при нужда от съпоставка
на последна измерена температура и нова, се съхранява последната измерена температура автоматично. Автоматично изключване за пестене
на батерия. Предупредителен сигнал на дисплея за наближаване времето за смяна на батерията. Използваната батерия е стандартна и може
да бъде закупена от всеки хипермаркет. Водоустойчив и удароустойчив.
Удобно прозрачно калъфче от здрава и гладка пластмаса!

Повдигаща скоба за крави Standard

Реф.

Продукт

310000239

Дигитален термометър 10 сек.

Изключително здрав и стабилен дизайн, изпробван десетки години във
фермите по света. Идеалното решение за крави, които не могат сами да
се изправят на краката си. (трудно раждане, топлинен удар, тежко заболяване и т.н.). Стандартно и евтино решение за повдигане на крави.
Добра инвестиция, която се възвръща бързо и е задължителна за всеки
животновъд. Ухо за захващане към вдигащото приспособление (лебедка,
телфер, товарач или др.)
Реф.

Продукт

310000753

Повдигаща скоба за крави до 800 кг

310001003

Повдигаща скоба за крави до 900 кг

310001263

Повдигаща скоба за крави до 1500 кг
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Платнище за повдигане на крави – макс. 1000кг.

Създадено за поддържане на физически слаби животни за кратък период от време. Голямата площ на платнището обхваща животното плътно
от всички страни без да притиска органите му. Така кравата се чувства
комфортно и спокойно в изправено положение, което и помага да се
възстанови по-бързо. Позволява регулиране според големината на животното. Изработено е от изключително здрав материал, лесен за почистване и устойчив на външни влияния. Предлага се в пълен комплект
с чанта за удобно пренасяне. Препоръчва се за животни с максимално
тегло до 1000кг.
Реф.

Продукт

310000754

Платнище за повдигане на крави – макс. 1000 кг.

Каишка за спъване на крави TOP QUALITY

Има изключително повишена устойчивост на скъсване и опън, чрез специалния метод на тъкане. Изключително здрав продукт доказан многократно в наши условия, подходящ за постоянна и екстремна употреба.
Помага за лесното и бързо изправяне на кравите след раждане. Препоръчан от сдружението на животновъдите в Германия!
Реф.

Продукт

310000408

Каишка за спъване на крави

Иглу / Клетка за телета – CalfOtel / Small

За отглеждане на телета на възраст 3 седмици;
Подсилени, с UV-блокиращ полиестер;
Колела за лесно преместване;
С голям отвор за лесен достъп и вентилиращи отвори;
Хигиенични стени с идеална гладкост от вътрешната страна за лесно почистване на повърхността;
Лека конструкция удобна за преместване от един човек;
Сгъваема, патентована ограда;
Направена от здрав поцинкован материал, устойчив на метеорологичните условия.
Дръжка за повдигане в задната част на клетката;
Заоблени ъгли за лесно повдигане и преместване;
Ограда от 3 части.
Клетка: 150x120x125 cm
Ограда: 150x120x100 cm
Реф.

Продукт
Иглу / Клетка за телета – CalfOtel / Small
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Иглу / Клетка за телета – CalfOtel / Relax

За отглеждане на телета на възраст от раждането до 8 седмици;
Подсилени с UV-блокиращ полиестер, което позволява безпроблемно излагане на атмосферните условия;
Полиестера спира слънчевите лъчи на 100% процента което
прави помещението вътре идеално скривалище от слънцето
през най-горещите летни дни. Това помага за намаляне на топлинния стрес;
Колела за лесно преместване;
С голям отвор за лесен достъп и вентилиращи отвори;
Хигиенична, лесна за почистване повърхност;
Лека накланяща се клетка;
Сгъваема, патентована ограда;
Високото прагче помага за лесното поставяне и задържане на
сламата вътре. Зимата е особено удобно за теленцето като се
подготвя топло гнездо от слама да се сгуши, прага задържа сламата вътре;
Направена от здрав поцинкован материал;
Дръжка за повдигане в задната част на клетката;
Два отвора за хранене и поене;
Заоблени ъгли за лесно повдигане;
Сваляща се предна врата за лесно заключване на телето вътре
в клетката при чистене, нужда от манипулации или лошо време.

Реф.

Продукт
Иглу / Клетка за телета – CalfOtel / Relax

Клетка: 185х115х135 см
Ограда: 150х115х100 см

Групови Иглута / Клетки за телета – CalfOtel XL-5
/ XL-10

Иглута / Клетки проектирани за отглеждане на телета на групи;
Галванизирана патентована ограда;
Иглуто е направено от подсилени нишки фибростъкло (полиестер), гарантиращи много дълъг живот на експлоатация във всякакви условия (вън, вътре), като структурата е толкова плътна, че
лятото държат относително хладно в клетката;
Перфектна вентилация, благодарение на ергономичните отвори
оставени в най-високата част на клетката;
Заводски идва със заработени уши за механизирано повдигане
при чистене или други нужди;
Идеално гладките стени не позволяват развитието на бактерии и
са изключително удобни при почистване;
Оградата удобно може като да се закача към иглуто така и да
се маха;
Преместваемата хранителна преграда позволява много лесно
теленцата да се приберат при нужда принудително вътре;
Тази система позволява най-оптимално теленцата да се социализират като са в директен визуален контакт през цялото време
XL -5
Клетка: 260х225х180 см
Ограда: 225х225х105 см
XL-10
Клетка: 245х245х200 см
Ограда: 290х450х105 см

34

Реф.

Продукт
Групови Иглута / Клетки за телета – CalfOtel XL-10
Групови Иглута / Клетки за телета – CalfOtel XL-5

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139

ТЕЛЕТА

Хранилка за телета

Възможно е да бъде доставена и използвана като комбинирана хранилка
за концентрат и сено или като хранилка дозатор само за стартер. Заработените куки за захващане я правят за универсална употреба. Не само
за използване с иглута/клетки, но и удобна за закачане или захващане
към всякакви повърхности и помещения. Гладката повърхност и плътно
прилепващия капак я правят удобна за употреба и отвън. Металните повърхнини са идеално защитени от корозия с прахово боядисване или са
изработени от неръждаема стомана.
Размери: 480х300х250 мм
Реф.

Продукт

310000463

Комбинирана хранилка за телета

390050202

Хранилка за концентрат за телета

LaktaStar напитка след отелване

Силно концентрирана енергийна напитка направен да подаде голямо
количество енергия към кравата веднага след отелване. Помага за отделянето на плацентата и бързото възстановяване на кравата дори след изключително тежки раждания. Съдържа електролити, витамини, органично свързани трейс елементи, и различни източници на енергия, които са
много важни за бързото възстановяване на кравите след отелване. Апетитния аромат увеличава значително доброволното поемане на по-големи количества вода веднага след отелването, което предпазва търбуха
от изметване освен всички други положителни действия. Опаковката е
много удобна за дозиране и употреба. Страхотен източник на калций и
фосфор за максимално предпазване от изпадане в кома в следствие липса
на калций в кръвта веднага след раждане. Използвайте го като излеете
съдържанието от 200 мл в кофа 20-30 л с хладка вода и я поднесете на
кравата веднага след отелване.

Реф.

Продукт

310000004

LaktaStar – течен концентрат за след отелване

Препарат Agrobac – K Powder

Лекуващ прах предназначен да увеличи консумацията на майчино мляко или млекозаместител по време на диария. Може
превантивно да се използва при рискове от диария (при местене в групите, ново място, продажба и др.) или при вече започнала диария. Съдържа специално подбран набор от електролити, дрожди, лесно усвоим въглехидрати (енергия), бентонит
(глина). Всички съставки са предназначени да възстановят
максимално бързо нормалното функциониране на храносмилателната система. Комбинацията дрожди и стабилизатори
за стомаха позволяват на теленцето да използва максимално
собствените си способности да регулира действието на флората в стомаха. Изгубените електролити в следствие диарията са заменени с други, които не позволяват теленцето да се
дехидратира и вдигне температура. По този начин ефективно
се спира и диарията. Може да се използва и при автоматично
хранене на телета с робот или млечно такси!
Дозиране:
За превенция от диария: 12,5гр. (1 равна лъжичка) на теленце
при всяко хранене в кофичката с мляко;
При започнала диария: 25гр. (1 препълнена лъжичка) на теленце при всяко хранене в кофичката с мляко.

Реф.

Продукт
Иглу / Клетка за телета – CalfOtel / Relax
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Енергийна добавка Salyt/ лекарствена 50мл

Електролитно и буферно решение за телета в млечния период. Използва
се в случаите на сериозен риск от диария (при местене в групите, ново
място, продажба и др.), при вече започнала диария или след диария. Регулира много бързо и стабилно водния и електролитния баланс в теленцето. Изключително ефективно действие при загуба на апетит или отказ
от приемане на млякото. Буферните субстанции регулират pH в стомаха
и увеличават многократно буферните способности на кръвта. Изгубените
електролити, обезводняването в следствие диарията ефективно и бързо
се възстановяват, като се заменят с по ефективни при тези случаи. Така
се спира обезводняването и се възстановява бързо функционирането
на храносмилателната система. Съдържанието на инулин (пробиотик)0,
бързо преминава в червата, където служи за подсилване и моменталното
възстановяване на добрите бактерии.
Дозиране: 50 мл се изливат в кофичката с мляко или се дават с водата
Реф.

Продукт

310000339

Енергийна добавка Salyt / лекарствена
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Да превърнем храненето на телетата в
удоволствие!
Вероятно не осъзнавате кой всъщност изгаря от
нетърпение и очаква с огромно желание всяка
сутрин и вечер срещата с Вас: това са Вашите
телета! Бъдете сигурни, че това е и най-важната
Ви среща във фермата, защото при всяка среща
с Вашите телета Вие полагате и надграждате основите на успешния Ви бизнес. И Вие ли сте от
тези фермери, които по време на храненето на
телетата имате куп други много, много по-важни
задачи като доене на кравите, хранене на кравите, и какво ли още не.
И Вие ли сте от фермерите, които искат да механизират всичко във фермата така, че да е нужно
минимална намеса на хората Ви или семейството
Ви?
Измъчвате ли се от несъзнателното усещане, че
нещо може да се обърка при подготовката или
раздаването на дозите по телетата. Може да ги
изложите без да искате на пагубното действие на
патогенните и вредните бактерии?
Ако всичко това Ви е много познато е време да
помислите за Млечно Такси. Най-малкото, защото Млечното Такси ще Ви позволи да спечелите
време в което да се съсредоточите върху тези,
които най-много очакват срещата с Вас. Това са
Вашите телeта!

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
LED СВЕТЛИНИ

Мощност на нагревателя

3 kW, 5 kW или 6 kW

Хомогенизатор

250 W

Размер на гумите

400 / 265 mm
Височина (см)

40 литра/мин

Дължина (см)

УМЕРЕНО ПОДГРЯВАНЕ

Дебит на помпата

Ширина (см)

МОЩНА БЪРКАЛКА

230 V / 160 A или 400 V / 16 A

Реален обем на
резервоара

ЛЕСНО ДОЗИРАНЕ

Свързване към мрежата

Полезен обем
на резервоара

ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ

Мл. такси100 l

100 l

115 l

60

126

109

Мл. такси150 l

150 l

180 l

75

129

109

Мл. такси 260 l

260 l

290 l

76

133

119

Мл. такси
Ремарке

260 l

290 l

120

140

125

ПАСТЬОРИЗАТОР
ЕЛ. ЗАДВИЖВАНЕ
АВТОМАТИЧО ОХЛАЖДАНЕ
АВТ. ПОЧИСТВАНЕ
ИНТУИТИВНО, ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ
УСТОЙЧИВА 4-КОЛЕСНА ХОДОВА ЧАСТ
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Чорапчета за доене с екстра качество!

Предлаганите от нас чорапчета за доене се адаптират изключително лесно към всякакъв тип виме. Гамата включва модели точно съобразени с
морфологичните характеристики на цицките (дълги, къси, тънки, дебели). Изработени са по последна върхова технология за производство на
чорапчета наречена TimePRO. Тази върхова технология гарантира безупречна работа до 1000 часа или 3000 доенета. Това е с 20% повече от
всички познати на пазара продукти.

Качество на доене

Ново TimePRO чорапче

TimePRO чорапче на
2500 доенета

TimePRO чорапче на
3000 доенета
Разбира се технологията TimePRO e стриктно изследвана и сертифицирана от най-реномираните
сертифициращи дружества

Code ‘Ral D-2’ Spaggiari Industria Gomma – Гарантирано от Спаджари
Материала изцяло покрива Американския
FDA стандарт за качество
Покрива BfR Европейски стандарт за
качество
Продукта покрива CE Европейското
законодателство
ISO 9001 сертификация гарантира,
че въведените системи за управление на качеството от производителя са изключителни.
СЕ Регламент 1935/2004 разрешаващ използването на материал в
хранително-вкусовата промишленост в Европа
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Забележка: Разполагаме с голяма гама, различни
размери чорапчета за доене! Моля попитайте нашите дистрибутори за модела ако не го откривате в
каталога!

Чорапчета за доене силиконови екстра качество!
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Квадратни чорапи VAC+

Четириъгълният чорап VAC+ е вече в България!

Квадратната форма задържа по стабилно чорапа към цицката на кравата. Това дава възможност за реализиране на
най-нежното доене при възможно най-ниския вакуум. За
разлика от триъгълните чорапи може да се монтират към
системата без нужда от регулиране на вакуума и промяна
тактовете на пулсатора.
Гумен спирателен пръстен автоматично спира вакуума и
предотвратява навлизането на мръсотии в системата!

VAC+ПЛЮС КВАДРАТНИ
ДОИЛНИ ЧОРАПИ

Чаши/гилзи за къси чорапчета
Реф.

Продукт

212300077

Метална чаша/гилза за късо чорапче

312300076

Пластмасова чаша/гилза за късо чорапче

312300078

Метален пръстен за пластмасова чаша

Нечупливо контролно стъкло (макролон)
Реф.

Продукт

310000488

Контролно стъкло Miele

310000489

Контролно стъкло Westfalia

310000491

Контролно стъкло Westfalia

312000109

Контролно стъкло Westfalia

302300109

Контролно стъкло

Тапа за чорапче
Реф.

Продукт

312000054

Тапа за чорапче GEWA

320000041

Тапа за чорапче Kerbl

310001065

Тапа за чорапче

312000109

Тапа за чорапче Milkline
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Двойно пулсов гумен маркуч

Двойно пулсовия гумен маркуч е изработен от сертифициран каучук
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав
за да транспортира коректно пулсациите към дойния апарат и в същото
време изключителни гъвкав за да заеме и най-неудобната форма.
Реф.

Продукт

310000188

Двойно пулсов маркуч 2,35 м / 13 мм

Къс пулсов гумен маркуч

Късите пулсови гумени маркучи са изработени от сертифициран каучук
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав
за да транспортира коректно пулсациите към дойния апарат и в същото
време изключителни гъвкав за да заеме и най-неудобната форма. Съдържа UV – вложки за гарантиране на качеството при всякакви условия
на експлоатация
Реф.

Продукт

310000870

Къс пулсов маркуч 200 мм 7.0 мм х 13.5 мм

310000113

Къс пулсов маркуч 205 мм 7.0 мм х 14 мм

4662

Къс пулсов маркуч 230 мм 7.0 мм х 13.5 мм

310001208

Къс пулсов маркуч 230 мм 7.0 мм х 13 мм

0280110

Къс пулсов маркуч 200 мм 6.0 мм х 13 мм

312300085

Къс пулсов маркуч 225 мм 6.0 мм х 14 мм

Къс пулсов силиконов маркуч

Късият пулсов силиконов маркуч е изработен от сертифициран силикон
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав
за да транспортира коректно пулсациите към дойния апарат и в същото
време изключителни гъвкав за да заеме и най-неудобната форма.
Реф.

Продукт

312300083

Къс пулсов силиконов маркуч 225 мм 10.0 мм х 16.0 мм

46

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139

ДОЕНЕ

Къс пулсов PVC маркуч

Късият пулсов PVC маркуч е изработен от синтетични резинки. Предназначен е за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е
с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав за да транспортира коректно пулсациите към дойния апарат и в същото време изключителни гъвкав за да заеме и най-неудобната форма.
Реф.

Продукт

390050197

Къс PVC вакуум маркуч 205 мм 7.0 мм х 14.0 мм

Къс млечен гумен маркуч

Късите млечни гумени маркучи са изработени от чист каучук предназначен е за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е
с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав за да транспортира надеждно млякото към системата. Издържа на агресивното влияние на млечната киселина. Стабилен при миене с основа и киселина
при температура на водата до 90 градуса. Достатъчно гъвкави за удобно адаптиране при работи и в същия момент с много здрава вътрешна
структура за запазване на постоянно сечение на отвора.
Реф.

Продукт

310000537

Къс млечен гумен маркуч 150 мм 8.0 мм х 16.0 мм

310000594

Къс млечен гумен маркуч 180 мм 8.5 мм х 16 мм

312300083

Къс млечен гумен маркуч 135 мм 8.0 мм х 16 мм

312300085

Къс млечен гумен маркуч 225 мм 6.0 мм х 14 мм

Къс млечен силиконов маркуч

Късият млечен силиконов маркуч е изработен от сертифициран силикон
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Съобразен е с изискванията на технологичния процес. Достатъчно здрав за
да транспортира млякото към дойния апарат и в същото време изключителни гъвкав за да заеме и най-неудобната форма.
Реф.

Продукт

312300084

Къс млечен силиконов маркуч 135 мм 8.0 мм х 16 мм

312300086

Къс млечен силиконов маркуч 225 мм 6.0 мм х 14 мм
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Гумени млечни маркучи с най-високо качество подходящи за употреба към всякакъв тип доилни системи

Млечните маркучи са продукти от най-високо качество, максимално
надеждни и високопроизводителни. Поради високото качество на материалите, с които се произвеждат имат много висока устойчивост срещу киселини, силно агресивни препарати, високи и ниски температури.
Нашите маркучи са лесни за употреба, еластични, гъвкави и лесни за
поставяне, но в същото време перфектно слепващи и вакуумиращи. Вътрешната повърхност е сертифицирана и преминала редица тестове за
качество, които доказват, че по никакъв начин не се разграждат и не
замърсяват крайния продукт с вредни субстанции. Перфектно вътрешно
покритие, не позволява натрупването на млечен камък и позволява почистването да е максимално лесно!
Реф.

Продукт

310000625

Вътрешен 14 мм, Външен 25 мм

0262058

Вътрешен 16 мм, Външен 27 мм

310000624

Вътрешен 15 мм, Външен 27 мм

310000112

Вътрешен 13 мм, Външен 23 мм

310000593

Вътрешен 7 мм, Външен 14 мм

310000010

За P4C система
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Силиконови млечни маркучи с най-високо качество
подходящи за употреба към всякакъв тип доилни системи

Силиконовите маркучи са изработени от възможно най-устойчивите полимери, което ги прави идеални за ползване и в най-тежките условия.
Подходящи са за използване във всяка ферма или от всеки производител
на оборудване за доене. Широка гама от силиконови маркучи са проектирани да задоволят специфичните нужди на всяка ферма. Устойчиви
са на мазнини, химикали и температурни промени, като не си променят
свойствата при големи температурни разлики.
Нашите силиконови маркучи са направени от материал, който е без мирис, вкус, нетоксичен и устойчив на високи температури. Те също така
осигуряват отлична производителност при ниски температури, където
запазват характерната си гъвкавост.
Високата еластичност на материала позволява маркучите да възобновят
първоначалното си положение след силни механичени натоварвания по
време на доене. Дизайнът на маркучите осигурява добър баланс между
лекота и издръжливост, докато се дава повишена маневреност.
Реф.

Продукт

0271122

Вътрешен 16 мм, Външен 28 мм

0271162

Вътрешен 14мм, Външен 25мм

PVC млечни маркучи с най-високо качество подходящи
за употреба към всякакъв тип доилни системи

PVC маркучите осигуряват най-икономичното решение.
Прозрачността на пластмасовия материал позволява контролиране на
потока мляко и идентифициране на всички възможни чужди тела във
вакуумната и млечната система.
Използваният материал гарантира абсолютна устойчивост на мазнини,
атмосферни агенти и химически вещества. Този материал е здрав, но запазва необходимата гъвкавост при големи температурни амплитуди
Реф.

Продукт

310000007

Вътрешен 14 мм, Външен 24 мм

310000008

Вътрешен 16 мм, Външен 26 мм

310000218

Вътрешен 7 мм, Външен 13 мм
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Колектор 150 куб. с метална основа

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Металната основа го прави
по-тежък, което помага за предотвратяване на повдигане на доилния
апарат при по-силен вакуум. Малкия обем го прави подходящ за пониско продуктивни животни.
Реф.

Продукт

310000460

Колектор 150сс

Колектор 150 куб. с пластмасова и метална основа

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Смесената пластмасова и
металната основа го прави средно тежък, което помага за предотвратяване на повдигане на доилния апарат при по-силен вакуум. Малкия обем
го прави подходящ за по-ниско продуктивни животни.. Малкия обем го
прави подходящ за по-ниско продуктивни животни.
Реф.

Продукт

310000621

Колектор 150сс

Колектор 175 куб. с метална основа

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Металната основа го прави
тежък, което помага за предотвратяване на повдигане на доилния апарат
при по-силен вакуум. Малкия обем го прави подходящ за по-ниско продуктивни животни.
Реф.

Продукт

310000622

Колектор 175сс

Колектор 180 куб. с пластмасова основа Akcay

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Големия обем го прави
подходящ за употреба при средно и високо продуктивни животни.
Реф.

Продукт

312300053

Колектор 200сс

Колектор 250 куб. с пластмасова основа PE-250

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Големия обем го прави
подходящ за употреба при средно и високо продуктивни животни.
Реф.

Продукт

151418711

Колектор 200сс BRK
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Колектор 250 куб. с пластмасова основа Kerbl

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Големия обем го прави подходящ за употреба при средно и високо продуктивни животни. Удобна
метална халка за закачане.
Реф.

Продукт

310000461

Колектор 150сс

Колектор 320 куб. с метална основа PE-320

Универсален колектор. Подходящ за използване във всякакъв тип доилни системи. Лесен за употреба и поддръжка. Големия обем го прави подходящ за употреба при средно и високо продуктивни животни.
Реф.

Продукт

151418725

Колектор 200сс BRK

Оригинален колектор MILKLINE 450 куб.

Оригинален MILKLINE колектор. Оригинално се вгражда заводски в доилните системи на Италианския производител MILKLINE. Лесен за употреба
и поддръжка. Големия обем го прави подходящ за употреба при високо
продуктивни животни. Удобна метална халка за закачане.
Реф.

Продукт

310000115

Оригинален колектор MILKLINE 450 куб.
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Всички необходими резервни части за колектор
250 куб. Akcay
Реф.

Продукт

312300054

Тяло на колектор комплект

312300056

Капак за колектор комплект

312300057

Капак за колектор неокомплектован

312300058

Уплътнение за колектор

312300055

Дистрибутор за колектор

312300062

Ремонтен комплект за колектор

312300068

Вътрешно тяло, игла

312300059

Централен винт за колектор

312300060

Тапа за колектор

Комплект апарат за доене на крави
Реф.

Продукт

312300048

Комплект за доене с къси чорапи и контролно стъкло

312300049

Комплект за доене с дълги чорапи

312300050

Комплект за доене с къси чорапи, иноксови гилзи и
контролно стъкло

312300051

Комплект за доене с къси силиконови чорапи и
контролно стъкло

312300052

Комплект за доене с дълги силиконови чорапи
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Електронен пулсатор MC 200

MC 200 пулсаторите осигуряват надеждна работа. Със своя опростен дизайн те са лесни за инсталиране и почти без поддръжка. Въведени са в
експлоатация по фермите в цял свят преди 35 години. Доят ежедневно
десетки хиляди крави по света.
Лесната механична конструкция осигурява надеждна работа, дори когато работят в прашни среди. Само с две движещи се части, без мембрани
и без малки части, те изискват минимална поддръжка или
ремонти, без необходимост от инструменти или специални умения.
Лесен монтаж и подмяна. Усъвършенстваният дизайн на MC 200 ги прави
лесни за инсталиране, наблюдение и смяна
по време на доене. Пулсаторът МС 200 е свързан с вакуумната линия със
специална тръбичка, което позволява бързо и лесно присъединяване.
Вграденият монитор за вакуумно наблюдение наблюдава пулсацията и
осигурява индикация с един поглед на неизправност, причинена от напукана облицовка или отвор в системата.
Реф.

Продукт

310000212

Електронен пулсатор МС 200

Електронен пулсатор SuperPuls 12

Електронен пулсатор SuperPuls 12 е здрав, надежден и икономичен. Подходящ е за вграждане във всякави доилни системи. Прилага директен
серво режим, гарантиращ прецизност при редуване на тактовете. Възможно е да изпълнява 16 различни програми за доене. Може да бъде индивидуално програмируем за всеки доилен пост. Работи на 24V захранване гарантиращо безопасност при късо от токов удар към животните и
персонала. Всички части налични на склад!
Реф.

Продукт

151450831

Електронен пулсатор SuperPuls 12 BRK
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Електронен пулсатор SuperPuls 11

Електронен пулсатор SuperPuls 11 е здрав, надежден и икономичен. Подходящ е за вграждане във всякакви доилни системи. Прилага директен
серво режим, гарантиращ прецизност при редуване на тактовете. Управлява се централно. Може да управлява автоматично сваляне на апаратите. Работи на 24V захранване гарантиращо безопасност при късо от
токов удар към животните и персонала. Всички части налични на склад!
Реф.

Продукт

151450832

Електронен пулсатор SuperPuls 11 BRK

Пневматичен пулсатор ML - 120

ML120 е здрав, надежден и икономичен пневматичен пулсатор.
Изцяло изработен в Италия, осигурява прецизност на доенето с минимална поддръжка. Разполага с вградене филтрираща система.
Реф.

Продукт

310000466

Пулсатор ML-120 60/40

Пневматичен пулсатор Akcay 60/40

Пневматичния пулсатор Akcay е здрав, надежден и икономичен.
Изцяло изработен в Турция, осигурява прецизност на доенето с минимална поддръжка. Разполага с вградене филтрираща система. Прецизно
регулиране на пулсациите.
Реф.

Продукт

313200027

Пулсатор Akcay 60/40
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Всички резервни части за пневматичен пулсатор Akcay 60/40
Реф.

Продукт

321300029

Тяло на пулсатор

312300030

Гарнитура на пулсатора

312300031

Плоча на пулсатор

312300032

Голям плъзгач пулсатор

312300033

Малък плъзгач пулсатор

312300034

Плъзгач горен

312300035

Плъзгач долен

312300036

Диафрагма малка

312300037

Диафрагма голяма

312300038

Голям плъзгач долен

312300039

Голям плъзгач горен

312300040

О – пръстен за пулсатор

312300041

Вложка голяма за пулсатор

312300042

Капак за пулсатор син

312300043

Капак за пулсатор червен

312300044

Страничен как за пулсатор десен

312300045

Страничен капак за пулсатор ляв

312300046

Филтър за пулсатор

312300047

Вътрешен прозрачен капак
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Адаптер за пулсатор

Реф.

Продукт

310000034

Адаптер

310000032

Адаптер за пулсатор Orion

Мобилен агрегат за доене на една крава / суха помпа –
2 години гаранция
Вакуум помпа – сух тип;
Лопатки – графитни;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 1 брой.;
Колектор – 1 брой (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4 броя (гумени);
Гюмове – 1брой (капацитет 30л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин;
Тегло – 47.00 кг.
Реф.

Продукт

312300003

Агрегат за една крава

Мобилен агрегат за доене на една крава / турбо помпа
– 2 години гаранция
Вакуум помпа – турбо помпа;
Лопатки – фибростъкло;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 1 брой.;
Колектор – 1 брой (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4 броя (гумени);
Гюмове – 1брой (капацитет 30л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин;
Реф.

Продукт

312300004

Агрегат за една крава
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Мобилен агрегат за доене на две крави с един гюм /
суха помпа – 2 години гаранция
Вакуум помпа – суха помпа;
Лопатки – графитни;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 2 броя.;
Колектор – 2 броя (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 8 броя (гумени);
Гюмове – 1 брой (капацитет 40л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин.
Реф.

Продукт

312300005

Агрегат за две крава

Мобилен агрегат за доене на две крави / турбо помпа –
2 години гарнация
Вакуум помпа – турбо помпа;
Лопатки – фибростъкло;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 2 броя.;
Колектор – 2 броя (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 8 броя (гумени);
Гюмове – 1брой (капацитет 40л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин.
Реф.

Продукт

312300006

Агрегат за две крава

Мобилен агрегат за доене на две крави с два гюма
инокс / суха помпа – 2 години гаранция
Вакуум помпа – суха помпа;
Лопатки – графитни;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 2 броя.;
Колектор – 2 броя (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 8 броя (гумени);
Гюмове – 2 броя (капацитет 2х30л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин.
Реф.

Продукт

312300007

Агрегат за доене на 2 крави
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Мобилен агрегат за доене на крави с/без електричество
турбо помпа – 2 години гаранция
Вакуум помпа – турбо помпа;
Лопатки – фибростъкло ;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 180-200 л/мин;
Пулсатор – пневматичен регулируем 1 брой.;
Колектор – 1 брой (180 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4 броя (гумени);
Гюмове – 1 брой (капацитет 30л инокс);
Вакуум танк – Интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, прахово боядисано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ Монофазен;
Бензинов двигател с вътршногорене;
Мощност на електромотора – 0,75kW;
Обороти на електромотора – 1425 об/мин.
Реф.

Продукт

312300008

Агрегат за една крава

Окомплектован гюм инокс/алуминий 30л
Капацитет – 30 литра;
Пулсатор – пневматичен регулируем 1 брой;
Колектор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4 броя;
Пълна окомплектовка.
Реф.

Продукт

312300025

Гюм инокс

312300112

Гюм алуминий

Мобилен агрегат MILKLINE ECONOMY - Италия
Вакуум помпа – суха помпа;
Лопатки – графит ;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 140 л/мин;
Пулсатор – 1 брой.;
Колектор – 1 брой (150 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4 броя (гумени);
Гюмове – 1 брой (капацитет 30л );
Вакуум танк – интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, поцинковано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ монофазен;
Мощност на електромотора – 0,37kW.
Реф.

Продукт

360000012

Мобилен агрегат Milkline Economy
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Мобилен агрегат MILKLINE MINI с 1 / 2 гюма - Италия
Вакуум помпа – суха помпа;
Лопатки – графит ;
Брой лопатки – 4 броя;
Капацитет на помпата: 140/180 л/мин;
Пулсатор – 1/2 брой.;
Колектор – 1/2 брой (150 куб);
Манометър – 1 брой;
Вакуум регулатор – 1 брой;
Доилни чорапи – 4/8 броя (гумени);
Гюмове – 1/2 брой (капацитет 30л );
Вакуум танк – интегриран в шасито;
Шаси – подсилено, поцинковано;
Електрически мотор: 220V-50Hz/ монофазен;
Мощност на електромотора – 0,55kW.
Реф.

Продукт

360000016

Мобилен агрегат Milkline Mini 1 гюм

360000015

Мобилен агрегат Milkline Mini 2 гюма

Мобилни агрегати за доене

Мобилните агрегати за доене са едни от простите системи за машинно издояване на животните: мобилно шаси разположено върху количка
с големи гуми за лесно преместване дори и в най-тежките теренни условия, носи цялата нужна окомплектовка за автоматизирано издояване. Агрегатите са опростени като конструкция и елементарни за употреба. Това гарантира максимално удобство като за дояча, така и за
животното. Може по този начин да се доят и повече от едно животно едновременно без нужда от допълнителна помощ. Големия избор
гарантира възможности за подбор на най-добрия вариант за Вашата ферма!

Вакуум помпа

Вакуум помпата е сърцето на доенето. Нашите помпи са създадени за всекидневна употреба. Във фазата на производство всеки детайл е
внимателно конструиран, защото знаем важността на вакуум помпата. Стандарта за качество е еднакъв за всички модели. Помпите са създадени специално за доене. Имат много ниски експлоатационни разходи за поддръжка и тих режим на работа. Вакуум балона е създаден с
цел да защити системата от вакуум изменения. Помпите са или сухи или с маслена циркулационна система. Резервоара е или поцинкован
или прахово боядисан. Всички са снабдени със защитна система от задиране на лопатките при обратно развъртане.

Вакуум помпа комплект/блок Akcay
Реф.

Продукт

312300014

Вакуум помпа/комплект 600л Akcay

312300013

Вакуум помпа/комплект 800л Akcay

312300012

Вакуум помпа/комплект 1000л Akcay
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Вакуум помпа комплект/блок Milkline
Модел на помпата: HP12L
Капацитет: 50л/мин
Мощност на ел. двигателя: 2,2 kW
Монофазна/Трифазна
Обороти на помпата: 1400 об/мин
Диаметър на задвижващата шайба: 160мм
Обем на вакуумния резервоар: 100л
Модел ремък: А60.
Реф.

Продукт

360000002

Вакуум помпа/комплект Milkline

Вакуум помпа Akcay

Вакуум помпите на Akcay са идеално решение за всякакъв тип долина система. Надеждността им, която идва от това, че са проектиране
за вграждане само в доилни системи ги прави и много стабилни в
ежедневната им употреба. Минималните изисквания по отношение
обслужване и сервиз ги правят и много ценово изгодни в по-дълъг
период от време.

Лопатки за вакуум помпа Akcay
Реф.

Продукт

312300018

Лопатки за вакуум помпа текстолит

312300019

Лопатки за вакуум помпа графит
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Реф.

Продукт

312300017

Турбо вакуум помпа Akcay

312300016

Суха вакуум помпа Akcay

312300110

Маслена вакуум помпа Akcay
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Лопатки а вакуум помпа Milkline
Реф.

Продукт

310000559

Лопатки за вакуум помпа Milkline кевлар 145х65х7.95

310000558

Лопатки за вакуум помпа Milkline кевлар 200х65х5,95

310000173

Лопатки за вакуум помпа Milkline графит

Вакуум регулатор за доилен агрегат Akcay + резервни
части
Реф.

Продукт

312300065

Вакуум регулатор

312300069

Врътка за вакуум регулатор

312300068

Вътрешно тяло

312300070

Ремонтен комплект

312300066

Фитинг за вакуум регулатор

312300072

Пружина вакуум регулатор

312300071

Пин за вакуум регулатор

312300067

Гайка вакуум регулатор

312300073

Филтър вакуум регулатор

Вакуум регулатор ERK
Реф.

Продукт

151422801

Вакуум регулатор BRK 3500 л/мин

151422802

Вакуум регулатор BRK 7000 л/мин

Вакуум регулатор Milkline SUPERVAC 2500

Вакуум регулатор Milkline SUPERVAC 2500 е предназначен за големи долини системи. Масивната конструкция гарантира оптимална здравина.
Регулатора прецизно регулира вакуума в системата така, че животните
да бъдат поставени в оптимални условия на вакуум при доенето.
Реф.

Продукт

310000152

Вакуум регулатор Milkline SUPERVAC 2500
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Вакуумметри

Предназначен за следене на нивото на вакуума в системата.
Реф.

Продукт

390050188

Вакуум метър малък ф60мм

312300074

Вакуум метър голям ф100мм

Гюм за мляко – капацитет 20л/Алуминий
-

Нечуплив;
20л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба.
Реф.

Продукт

312300111

Алуминиев гюм 20л

Гюм за мляко – капацитет 30л/Алуминий
-

Нечуплив;
30л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба.
Реф.

Продукт

312300023

Алуминиев гюм 30л

Гюм за мляко – капацитет 40л/Алуминий
-

Нечуплив;
40л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба.
Реф.

Продукт

312300021

Алуминиев гюм 40л

Гюм за мляко – капацитет 30л/ИНОКС
-

Нечуплив;
30л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба.
Реф.

Продукт

312300022

Гюм ИНОКС 30л

Гюм за мляко – капацитет 40л/ИНОКС
-

Нечуплив;
40л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба.
Реф.

Продукт

312300022

Гюм ИНОКС 40л
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Гюм прозрачен за мляко – капацитет 30л
-

Нечуплив;
Пластмасов/Поликабонат;
30л капацитет;
С метална дръжка за носене;
За всекидневна употреба;
С двойна скала литри и либри;
Универсален за употреба;
Възможност за цветове.
Реф.

Продукт

390040084

Гюм поликарбонат 40л

Транспортна количка за гюмове универсално

Транспортна количка предназначена за транспортиране на пълните гюмове с мляко. Изключително здрава конструкция. Големи транспортни
колела за лесно преодоляване на неравни наклони. Удобни дръжки за
лесен и здрав захват.
Реф.

Продукт

312300024

Транспортна количка универсална

Пластмасов капак за гюм 40л
Реф.

Продукт

312300087

Пластмасов капак за гюм

312300088

Уплътнение за капак на гюм

Пластмасов капак за гюм 30л
Реф.

Продукт

312300089

Пластмасов капак за гюм

312300090

Уплътнение за капак на гюм

Пластмасов капак за гюм 30л
Реф.

Продукт

312300091

Пластмасов капак за гюм

312300092

Уплътнение за капак на гюм

ИНОКС капак за гюм 30л
Реф.

Продукт

312300093

ИНОКС капак за гюм

312300094

Уплътнение за ИНОКС капак
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Пластмасов капак за гюм
Реф.

Продукт

310000737

Пластмасов капак за гюм

Пластмасов капак за гюм
Реф.

Продукт

380000058

Пластмасов капак за гюм

Пластмасов капак за гюм
Реф.

Продукт

390040011

Пластмасов капак за гюм

390040012

Уплътнение за гюм

Пластмасов капак за гюм
Реф.

Продукт

390040013

Пластмасов капак за гюм

310000201

Уплътнение за гюм

Уплътнение за метален капак на гюм
Реф.

Продукт

390040088

Уплътнение за метален капак на гюм

Вакуум кранчета
Реф.

Продукт

310000520

Вакуум кранче ½‘

310000521

Вакуум кранче с фланец ¾ -1‘

310000522

Вакуум кранче с фланец ¼-1 ½‘

Млекомер WAIKATO

Оригинален млекомер на WAIKATO, Нова Зеландия. Капацитет 35 -40 кг.
Млекомерите са удобен и практичен инструмент в работата на фермерите. С помощта на подобен млекомер лесно може да се следи индивидуалният добив от всяко животно. Млекомерът съхранява определен
процент от млечния добив в специален контейнер, който показва общото количество мляко. Сертифициран от единствения признат стандарт
за мерене на мляко ICAR. Гарантираната точност е на база 30 години
сравнение на резултата. Универсален. Може да се монтира към всички
известни начини и системи за доене.
Реф.

Продукт

310000616

Млекомер WAIKATO

310001018

Скоба за закрепване

15705

Скоба за окачване към централен млекопровод
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Ресивер комплект BRK-32

Универсална ресиверна система.
32 л обем на стъкления буркан;
Млечна помпа модел GVR-90;
Сензор за автоматично управление на млечната помпа;
40 мм диаметър на тяло за млечен филтър;
9 л уловител на боклуци;
51 мм вакуум връзка;
51 мм млечна връзка.
Реф.

Продукт

151411802

Ресивер комплект BRK-32

Ресивер комплект BRK-60

Универсална ресиверна система.
60 л обем на стъкления буркан;
Млечна помпа модел GVR-90;
Сензор за автоматично управление на млечната помпа;
40 мм диаметър на тяло за млечен филтър;
9 л уловител на боклуци;
51 мм или 70 мм вакуум връзка;
70 мм млечна връзка.
Реф.

Продукт

151413001

Ресивер комплект BRK-60

Ресивер комплект BRK-100

Универсална ресиверна система.
100 л обем на стъкления буркан;
Млечна помпа модел GVR-90;
Сензор за автоматично управление на млечната помпа;
50 мм диаметър на тяло за млечен филтър;
9 л уловител на боклуци;
51 мм или 70 мм вакуум връзка;
70 мм млечна връзка.
Реф.

Продукт

151413001

Ресивер комплект BRK-100

Уловител на боклуци 50,8

Универсална уловител на боклуци.
9 л обем на стъкления буркан;
Миещ накрайник 16 мм;
50.8 мм вакуум връзка;
80 мм размер на гумената топка;
200 мм външен диаметър на буркана;
300 мм височина на буркана.
Реф.

Продукт

151415801

Ресивер комплект 50,8
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Уловител на боклуци 70

Универсална уловител на боклуци.
9 л обем на стъкления буркан;
Миещ накрайник 16 мм;
70 мм вакуум връзка;
100 мм размер на гумената топка;
200 мм външен диаметър на буркана;
300 мм височина на буркана.
Реф.

Продукт

151415802

Ресивер комплект 50,8

Стъклен буркан за ресивер 32л

32 л обем на стъкления буркан;
193 мм диаметър на капака;
40 мм диаметър на изходящия трансфер;
60 мм диаметър на страничния отвор;
50,8 мм отвор вход вакуум.
Реф.

Продукт

151415802

Стъклен буркан за ресивер 32л

Ресивер неръждавейка 60л

60 л обем на стъкления буркан;
193 мм диаметър на капака;
40 мм диаметър на изходящия трансфер;
76 мм диаметър на страничния отвор;
70 мм отвор вход вакуум.
Реф.

Продукт

151413001

Стъклен буркан за ресивер 60л

Ресивер неръждавейка 100л

60 л обем на стъкления буркан;
193 мм диаметър на капака;
40 мм диаметър на изходящия трансфер;
76 мм диаметър на страничния отвор;
70 мм отвор вход вакуум.
Реф.

Продукт

151414002

Стъклен буркан за ресивер 100л
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Млечна помпа GVR-90

9 000л/час капацитет;
1кс мощност 220V-50Hz
1кс мощност 380V – 50HZ;
Всички части от нераждавейка;
Здрава конструкция;
Надеждна при експлоатация;
Всички части налични.
Реф.

Продукт

152462001

Млечна помпа GVR-90

Резервни части за млечна помпа GVR-90
Реф.

Продукт

150462001

Ел. двигател 380V (трифазен)

150462044

Ел. Двигател 220V(монофазен)

150462009

Корпус

151462809

Лагер перка

151462814

Диск

150462014

Фибър

151462815

Тяло помпа

151462801

Работна перка

150462011

О пръстен голям, тяло

150462007

Гумен клапан

150462008

Челна капачка

150462043

Фиксиращ винт

151462816

Кривка изход

150462016

Дренажна тапа
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Тяло за млечен филтър 40/50

Модел 40 е с тяло подходящо за използване на млечен филтър с размери
620х57. Модел 50 е с тяло подходящо за използване на млечен филтър с
размери 810х76. Всички части са от неръждавейка. Подсилена пружина
също от неръждавейка. Вход и изход на 32мм.
Реф.

Продукт

152463001

Тяло за млечен филтър 40

152463002

Тяло за млечен филтър 50

Ръкохватка на апарат за централен млекопровод

Изключително удобна ръкохватка за апарат на централен млекопровод.
Подходяща за работа с една ръка. 100% изработена от неръждаеми материали. Дава възможност само с едно движение за стабилно и удобно
закачане към млечната и вакуумната линия.
Реф.

Продукт

151542801

Ръкохватка за апарат на централен млекопровод

Млечна/вакуумна връзка към централен млекопровод
и миещо
Реф.

Продукт

151451801

Млечна/вакуумна връзка

151451802

Връзка миещо

Миещи глави

Универсална употреба. Държач от 4 мм дебела неръждаема ламарина.
Отворен дизайн за лесна и бърза употреба. Без заклещване на апарата.
Специална пластмаса проектирана за тази си функция, а именно да издържа в условията на ежедневно натоварване физическо и температурно. Удължени легла за стабилно поддържане на апарата.
Реф.

Продукт

151421801

Миещи глави
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Фитинги, скоби, аксесоари
Връзка ресивер странична
Реф.

Продукт

150411004

Връзка ресивер странична

Гумена връзка Т
Реф.

Продукт

150450084

Гумена връзка Т

Вход ресивер страничен
Реф.

Продукт

150411015

Вход ресивер страничен 50х76 мм

150411016

Вход ресивер страничен 70х76 мм

Стъклен ресивер тапа
Реф.

Продукт

150411009

Стъклен ресивер тапа 60 мм

150411010

Стъклен ресивер тапа 70 мм

Коляно гумено 90°
Реф.

Продукт

150450112

Коляно гумено 32 мм

150450082

Коляно гумено 40 мм

150450083

Коляно гумено 50 мм

150450309

Коляно гумено 70 мм

Връзка за тръби гумена
Реф.

Продукт

150461030

Връзка за тръби гумена 40 мм

150450248

Връзка за тръби гумена 50 мм

150450288

Връзка за тръби гумена HD 50 мм

150461136

Връзка за тръби гумена 75 мм

150461085

Връзка за тръби гумена 90 мм

310000193

Гумена връзка млекопровод

Гумен преход увеличител/намалител
Реф.

Продукт

150450125

Гумен увеличител 32х40 мм

150450100

Гумен увеличител 32х50 мм

150450099

Гумен увеличител 40х50 мм

150450137

Гумен увеличител 40х75 мм

150450307

Гумен увеличител 90х70 мм

150450308

Гумен увеличител 70х50 мм
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Муфа / Връзка тръби ИНОКС
Реф.

Продукт

150450009

Връзка тръби инокс 32 мм

150450011

Връзка тръби инокс 40 мм

150450012

Връзка тръби инокс 50,8 мм

150450013

Връзка тръби инокс 70 мм

310000658

Муфа 63,5 мм

310000657

Муфа 52 мм

Изход от метална тръба за кранче
Реф.

Продукт

151450804

18 мм изход метална тръба 40/50

151450806

18 мм изход метална тръба 40/50 180°

151450805

18 мм изход метална тръба 60/70

151450807

18 мм изход метална тръба 60/70 180°

Монтажна релса прави и L
Реф.

Продукт

151800101

Монтажна релса права

151450817

Монтажна релса L 25 см

151450817

Монтажна релса L 40 см

Гумена скоба за монтаж на тръби
Реф.

Продукт

151450002

Гумена скоба за тръби 40 мм

151450003

Гумена скоба за тръби 42 мм

151450004

Гумена скоба за тръби 48,5 мм

151450005

Гумена скоба за тръби 50 мм

151450006

Гумена скоба за тръби 75 мм

151450011

Гумена скоба за тръби 51 мм

Вакуум кранче
Реф.

Продукт

151450002

Вакуум кранче ½‘

151450003

Вакуум кранче с фланец ¾ -1‘

151450004

Вакуум кранче с фланец ¼-1 ½‘

151450005

Вакуум кранче пластмасово 1“

151450006

Вакуум кранче пластмасово ½“
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Почистване и дезинфекция

Почистването и дезинфекцията са в основата на производството на здравословно и висококачествено мляко. Те увеличават живота и повишават
надеждността на доилното оборудване в условията на постоянно повишаващи се изисквания за качество от преработватели и потребители.
Почистването и дезинфекцията включва висококачествено филтриране
на млякото за премахване на външните примеси и постоянното миене и
дезинфекция на млечното оборудване. Ние Ви предлагаме целия набор
от първокачествени изпитани в практиката много години продукти за получаване на първокачествен продукт.

Почистване и дезинфекция на доилното оборудване

Ефективното почистване и дезинфекция на всяка частица от доилното
оборудване, която е в контакт с млякото е от фатално значение за производството на най-качественото мляко. Един от основните фактори решаващи този проблем е избора на подходящи препарати. Гамата която
Ви предлагаме е специално подбрана, препаратите да бъдат безкомпромисни към най-големите и тежки замърсявания и в същото време нежни
и крайно чувствителни към всички елементи на доилното оборудване.
Подбраната гама покрива нуждите на всяка ферма: от доенето на гюмче,
централен, зала или робот.

Алкален препарат за почистване на доилното
оборудване (25 кг)

Алкално хлор-активно дезинфекциращо вещество несъздаващо пяна, на
основата на натрий хипохлорит. Препоръчва се за циркулационни или
циркулиращи измивания с помощта на гъби и четки за премахване на
белтъчни вещества, мазнини, скорбяла и органични остатъци.
Присъствието на задържащи добавки от органичен произход прави продукта подходящ и за твърди води pH12.
Не уврежда материалите.
Използва се в концентрация от 50 мл в 10 литра вода.
Минимална температура на водата 40 градуса.
Реф.

Продукт

310000035

АЛКА 25 кг
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Киселинен препарат за почистване на доилното
оборудване (25 кг)

Киселинен почистващ препарат, несъздаващ пяна, с повишена сила за
премахване на варовик. Препоръчван за премахването на органични и
смесени остатъци (млечен камък) при ръчни или циркулационни измивания.
Ефективно отстранява неорганичните наслоявания без да уврежда материалите.
Използва се в концентрация 50 мл в 10 литра вода.
Минимална температура на водата 50 градуса.
Реф.

Продукт

310000050

АЦИД 25кг

Препарат за студено почистване Eimu Feredei-Rox
(500мл и 25 кг)

Силно концентриран комбиниран препарат за студено почистване на доилното оборудване от органични и неорганични наслоявания.
Използва се за ежедневно почистване на доилната система.
Използва се за ежедневно почистване на повърхностите.
Ефективен дори при висока твърдост на водата.
Използва се в концентрация 50 мл в 10 л вода. Щади ръцете и всички
гумени уплътнения. Не е агресивен към метал. Специални присадки за
неутралност към метал и гума и в същото време силно агресивен към
всички нечистоти. Това е най-добрия препарат за почистване на млечно
оборудване или млечни мазнини и млечен камък на пазара. Може да
се ползва един път месено за отстраняване на всички нечистоти. Не е
нужна топла вода. Полага се като се напръсква повърхността и след това
се разнася добре с четка. Изчакват се 10 минути и се мие обилно с вода.
Ефекта е поразяващ.
Реф.

Продукт

310000847

EIMU FERDI ROX: 500мл

310000039

EIMU FERDI ROX: 25кг

MilkClean Farm - Препарат за почистване на доилни
помещения, подове, стени и оборудване.

Почистващ алкален препарат създаващ пяна, на основата на активен
хлор и активни съставки. Препоръчва се за пълното почистване и хигиена на повърхности, подове, стени, инсталации и оборудване.
Богата пяна позволява по-продължително време за контакт с нечистотиите и дава възможност на активния хлор да разгърне своята окисляема и
дезинфекцираща способност.
Реф.

Продукт

310000008

MilkClean Farm 20кг
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Млечни филтри
Млечния филтър в системата гарантира ефективното
пречистване на млякото, което Ви дава възможност да
произвеждате продукт с най-високо качество.

Млечните филтри са основния компонент гарантиращ качествено мляко.
Те премахват всички механични примеси, като така гарантират здравината и максималната ефективност на доилното оборудване и охлаждане.
Те също са първия индикатор за здравето на животните.
Нашата отдаденост към Българските фермери с нужда да произвеждат млечни продукти с постоянно високо качество доведе до нуждата
да разработим специална гама млечни филтри MILKY за Българските
условия. Въз основа на дългогодишния ни опит на Българския пазар
и тестове в Българските ферми, нашите филтри осигуряват несравними резултати при филтрирането. Те са сертифицирани за използване
в хранително-вкусовата промишленост и са налични в различни размери.

Висококачествени шити млечни филтри MILKY
Реф.

Продукт

310001325

Млечен филтър MILKY 250х58 мм

310001329

Млечен филтър MILKY 280х58 мм

310001326

Млечен филтър MILKY 320х58 мм

310001319

Млечен филтър MILKY 455х58 мм

310001320

Млечен филтър MILKY 480х58 мм

310001321

Млечен филтър MILKY 500х58 мм

310001322

Млечен филтър MILKY 530х58 мм

310001324

Млечен филтър MILKY 610х95 мм

310001323

Млечен филтър MILKY 620х58 мм

310001328

Млечен филтър MILKY 620х75 мм

310001327

Млечен филтър MILKY 920х75 мм

Дренажни гъби (мишки) за почистване на централен
млекопровод
Реф.

Продукт

310000204

Гъба размер ø50х70мм

310000205

Гъба размер ø50х70мм

310000206

Гъба размер ø60х70мм

310000207

Гъба размер ø70х70мм

310000208

Гъба размер Supavac

310000209

Гъба размер ø70х70мм

310000278

Гъба размер ø40х80мм

Четки

Предлагаме Ви пълната гама от четки необходима за качественото ръчно
почистване на доилното оборудване и танка за съхранение на мляко.
Ергономичния дизайн прави така, че четката сама да почиства. Даваме
Ви огромен избор от форми и видове четки за да си свършите работата
максимално бързо, комфортно и качествено. Всички четки са от материали изцяло съобразени с особеностите по тяхното предназначение.
Абсолютно всички са съобразени с условията на средата на използване,
а именно високи температури и агресивни химични препарати.
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Четка за къс млечен маркуч – дължина 30 см
Дължина: 30 см / Дръжка: 20 см / Измиваща част: 10 см
Реф.

Продукт

310001192

Четка за къс млечен маркуч 30 см

Четка за млечен маркуч - дължина 155 см

Дължина: 155 см / Дръжка: 134 см / Измиваща част: 21 см
Реф.

Продукт

310001191

Четка за млечен маркуч 155 см

Четка за млечен маркуч - дължина 130 см / 16 мм диаметър
Дължина: 130 см / Дръжка: 112 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100035

Четка за млечен маркуч 130 см / 16 мм

Четка за млечен маркуч - дължина 130 см / 30 мм диаметър
Дължина: 130 см / Дръжка: 112 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100036

Четка за млечен маркуч 130 см / 30 мм

Четка за млечен маркуч - дължина 90 см / 16 мм диаметър
Дължина: 90 см / Дръжка: 72 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100033

Четка за млечен маркуч 90 см / 30 мм

Четка за млечен маркуч - дължина 90 см / 30 мм диаметър
Дължина: 90 см / Дръжка: 72 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100034

Четка за млечен маркуч 90 см / 30 мм

Четка за млечен маркуч - дължина 70 см / 16 мм диаметър
Дължина: 70 см / Дръжка: 52 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100084

Четка за млечен маркуч 70 см / 16 мм

Четка за млечен маркуч - дължина 70 см / 30 мм диаметър
Дължина: 70 см / Дръжка: 52 см / Измиваща част: 18 см
Реф.

Продукт

311100032

Четка за млечен маркуч 70 см / 30 мм
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Четка за млечен маркуч PREMIUM
- дължина 30см / 16 мм диаметър

Дължина: 30 см / Дръжка: 10 см / Измиваща част: 14 см
Реф.

Продукт

311100030

Четка PREMIUM 30 см / 16 мм

Четка за млечен маркуч и чорапчета PREMIUM
- дължина 30 см / 30 мм диаметър
Дължина: 30 см / Дръжка: 10 см / Измиваща част: 14 см
Реф.

Продукт

311100028

Четка PREMIUM 30 см / 30 мм

Четка за млечен маркучи и дълги маркучи за мляко
(трaнсферни)
Реф.

Продукт

311100107

Четка с дължина 2.5 м / 50 мм

311100108

Четка с дължина 3.5 м / 50 мм

311100087

Четка с дължина 5.0 м / 50 мм

Четка за почистване на доилни чорапчета къси/дълги

Препоръчва се доилните чорапи да се почистват поне един път седмично. Изключително здрав косъм. Не наранява повърхността на чорапа.
Дължина: 47 см, Дръжка: 9 см, Почистваща дължина: 31 см.
Реф.

Продукт

311100027

Четка за доилни чорапчета

Четка за почистване на доилни чорапчета дълги

Препоръчва се доилните чорапи да се почистват поне един път седмично. Изключително здрав косъм. Не наранява повърхността на чорапа.
Дължина: 47 см, Дръжка: 10 см, Почистваща дължина: 31 см.
Реф.

Продукт

310000833

Четка за доилни чорапчета дълги
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Четка за почистване на доилни чорапчета къси

Препоръчва се доилните чорапи да се почистват поне един път седмично. Изключително здрав косъм. Не наранява повърхността на чорапа.
Дължина: 38 см, Дръжка: 10 см, Почистваща дължина: 25 см.
Реф.

Продукт

310000833

Четка за доилни чорапчета къси

Четка за почистване на доилни чорапчета челно

Препоръчва се доилните чорапи да се почистват поне един път седмично. Изключително здрав косъм. Не наранява повърхността на чорапа.
Дължина: 16 см, Дръжка: 9 см, Почистваща дължина: 2 см.
Реф.

Продукт

311100031

Четка за доилни чорапчета челно

Четка за почистване на доилни чорапчета челно

Препоръчва се доилните чорапи да се почистват поне един път седмично. Изключително здрав косъм. Не наранява повърхността на чорапа.
Дължина: 18 см, Дръжка: 11 см, Почистваща дължина: 7 см.
Реф.

Продукт

310001171

Четка за доилни чорапчета челно

Четка за почистване на гюмче и вана

Полиестерни косми ø 120 mm
Може да бъде чистена с температура над 100 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи се здраво, което позволява да
се натиска и разтърква интензивно.
Реф.

Продукт

311100038

Четка за гюмче и вана

Четка за почистване на гюмче и вана

Полиестерни косми ø 120 mm
Може да бъде чистена с температура над 100 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи се здраво, което позволява да
се натиска и разтърква интензивно.
Реф.

Продукт

310001172

Четка за гюмче и вана
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Четка за почистване на гюмче и вана GEW - Германия

Полиестерни здрави косми. Може да бъде чистена с температура над
140 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи
се здраво, което позволява да се натиска и разтърква интензивно. Може
да се ползва и за под.
Реф.

Продукт

312000071

Четка за гюмче и вана GEWA

Четка за почистване на гюмче и вана KERBL - Германия

Полиестерни здрави косми. Може да бъде чистена с температура над
100 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи
се здраво, което позволява да се натиска и разтърква интензивно. Може
да се ползва и за под. Идеална за почистване на трудно достъпни ъгли.
Реф.

Продукт

310001193

Четка за гюмче и вана KERBL

Четка за почистване на гюмче и вана с дръжка

Полиестерни здрави косми. Може да бъде чистена с температура над
100 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи се
здраво, което позволява да се натиска и разтърква интензивно. Ергономичната пластмасова здрава дръжка я прави незаменим помощник при
нужда от почистване на дълбоки съдове или с тесни гърловини.
Дължина: 25 см / Ширина: 8 см / Дължина на четка: 12 см.
Реф.

Продукт

311100100

Четка с дръжка

Четка за почистване на гюмче и вана с дръжка

Полиестерни здрави косми. Може да бъде чистена с температура над
140 градуса. Формата позволява удобно прилепван към ръката. Държи се
здраво, което позволява да се натиска и разтърква интензивно. Ергономичната пластмасова здрава дръжка я прави незаменим помощник при
нужда от почистване на дълбоки съдове или с тесни гърловини.
Дължина: 42 см / Ширина: 6 см / Дължина на четка: 14 см.
Реф.

Продукт

311100100

Четка с дръжка
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Специална четка за почистване на млечен танк

Полиестерни косми със средна твърдост (да не надират полираната повърхност на танка). Може да бъде чистена с температура до 80 градуса. Формата позволява пълно копиране на заоблените форми на танка.
Удобна е за приложение при всички съдове с неправилна форма и трудно достъпни дъна.
Реф.

Продукт

310001188

Четка за млечен танк

310000283

Дръжка за четка 110 см

310000282

Дръжка за четка 145 см

Специална четка за почистване на млечен танк

Полиестерни косми със средна твърдост (да не надират полираната повърхност на танка). Може да бъде чистена с температура до 100 градуса. Формата позволява пълно копиране на заоблените форми на танка.
Удобна е за приложение при всички съдове с неправилна форма и трудно достъпни дъна.
Реф.

Продукт

311100111

Четка за млечен танк

311100110

Дръжка за четка

Масло за вакуумпомпа OIL PLUS

VACUUM OIL PLUS е висококачествено масло, произведено от рафинирани минерални базови масла с добавки, които осигуряват отлична защита
срещу окисляване, корозия, износване и разпенване. Маслото гарантира
безпроблемна работа на вакуум помпата и дълъг живот. Има добра термична стабилност.
Реф.

Продукт

420000037

Масло за вакуум помпа

Маслото за вакуум помпа Milkline Blue Power е висококачествено масло, произведено специално за оборудването на Milkline. Рафинирани
минерални базови масла с добавки, които осигуряват отлична защита
срещу окисляване, корозия, износване и разпенване. Маслото гарантира
безпроблемна работа на вакуум помпата и дълъг живот. Има добра термична стабилност.
Реф.

Продукт

310000562

Масло за Blue Power
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Висококачествени шити млечни филтри MILKY
МЕТОДИ ЗА ФИЛТРИРАНЕ:
Има много различни методи за филтриране с една обща цел: да се отделят различни субстанции една от друга. При млекопроизводителите
целта е да се отделят нежеланите примеси от млякото. В зависимост от примесите избираме и метода.

Да започнем с основния въпрос! Кой е най-добрият филтър за Вас?
Абсолютно всичко зависи от Вашите специфични изисквания и Вашите специфични условия на работа. По-плътните филтри ще събират
повече мръсотия и ще са по-здрави. Вие може да направите млякото да се движи в системата с високо налягане, но ще загубите време
поради намалената скорост от плътната структура на млечния филтър. Така всъщност една съвременна система за доене може да бъде
превърната в тромаво, бавно оборудване. Ако изберете по-тънкия филтър, ще имате по-висок дебит, но той пропуска и повече мръсотия
към ваната за мляко!
MILKY филтри са специално предназначени за фермерите, които искат да се възползват максимално от ползите от филтриране на млякото.
Нашите бели двоино шити филтъри осигуряват безопасно и ефективно филтриране на млякото. Това, съчетано с избора на висококачествени влакна, гарантира, че филтрите MILKY предлагат ненадмината филтрация.
Оптимизиранa пропускливост
Невероятна здравина когато се намокрят
Максимално задържане на механичните примеси
Индикатор за качеството на млякото
Знаете ли че:
МЛЯКОТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЧИСТВА ПРЕДИ ОХЛАЖДАНЕ
Млеченият филтър трябва да бъде поставен така, че млякото да може да се филтрира, преди да е охладено. Това се прави, защото така
мазнинате преминава по-лесно през филтъра.
Спецификация:
- Висока филтрираща способност и капацитет;
- Постоянно и надеждно гарантирано филтриране;
- Постоянно качество на филтриращия материал;
- Оптимален дебит на преминаващото мляко и филтрираща способност;
- Оптимизирана здравина на филтриращия материал при пулсациите на преминаващото мляко във всички посоки;
- Полимерни фибри гарантиращи здравина и по-ниско относително тегло;
- Двойно зашити страни;
- Използван е конец с изключителна стабилност при намокряне;
- Плътен шев не позволяващ отваряне.
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Пластмасов пистолет за доилна зала GEWA - Германия

Изработен от висококачествена пластмаса. Въпреки ниската си цена, отговаря изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна оребрена ръкохватка. Лесно регулиране на струята. Прикача се посредством
бърза връзка.
Реф.

Продукт

312000073

Пластмасов пистолет

Метален пистолет за доилна зала GEWA - Германия

Изработен за ежедневно използване в залата при голямо натоварване.
Направен от неръждаема стомана. Въпреки ниската си цена, отговаря
изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна оребрена
ръкохватка. Лесно регулиране на струята. Прикача се посредством бърза
връзка.
Реф.

Продукт

312000074

Метален пистолет

Пистолет ECO за доилна зала GEWA - Германия

Пластмасовото тяло е екипирано с метална предна част. Това го прави
изключително надежден и устойчив за ежедневно използване в залата
при голямо натоварване. Отговаря изцяло на всички натоварвания в
доилната зала. Има удобна оребрена ръкохватка. Лесно регулиране на
струята. Прикача се посредством бърза връзка.
Реф.

Продукт

312000075

Метален пистолет

Пистолет PREMIUM за доилна зала GEWA - Германия

Изработен от супер качествена пластмаса. Изключително лек и удобен за
ежедневна употреба. Допълнителна възможност за регулиране на струята от въртене на гайката разположена непосредствено след дюзата. Това
го прави много удобен при нужда от фино регулиране на интензивността
на струята, като тази интензивност е нужно да се задържи продължително време. Вградената халка го прави удобен за закачане. Това го прави
изключително надежден и устойчив за ежедневно използване в залата
при голямо натоварване. Отговаря изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна оребрена ръкохватка. Прикача се посредством
бърза връзка.
Реф.

Продукт

312000076

Пистолет Premium
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Пистолет метален PREMIUM за доилна зала GEWA - Германия

Професионален пистолет за доилна зала произведен в Германия. Изработен от супер качествена сплав. Масивен ,тежък и удобен за ежедневна
употреба. Допълнителна възможност за регулиране на струята от въртене на гайката разположена непосредствено след дюзата. Това го прави много удобен при нужда от фино регулиране на интензивността на
струята, като тази интензивност е нужно да се задържи продължително
време. Вградената е дръжката халка го прави много удобен за закачане.
Това го прави изключително надежден и устойчив за ежедневно използване в залата при голямо натоварване. Отговаря изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна оребрена ръкохватка. Прикача се
посредством бърза връзка.
Реф.

Продукт

312000077

Пистолет метален Premium

Пистолет за доилна зала Gilmour

Пистолет за доилна зала Gilmour. Произведен за Gilmour – една от най-добрите фирми за градинска техника. Изработен от качествена пластмаса
дръжка с метална вътрешна част, тежък и удобен за ежедневна употреба.
Това го прави изключително надежден и устойчив за ежедневно използване в залата при голямо натоварване. Отговаря изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна оребрена ръкохватка. Прикача се
посредством резба към която се монтира бърза връзка. Бързата връзка
е включена в комплекта.
Реф.

Продукт

310000879

Пистолет Gilmour

Пистолет за доилна зала Komfort

Изработен от качествена гума дръжка с метална вътрешна част, тежък и
удобен за ежедневна употреба. Това го прави изключително надежден
и устойчив за ежедневно използване в залата при голямо натоварване.
Отговаря изцяло на всички натоварвания в доилната зала. Има удобна
оребрена ръкохватка. Прикача се посредством резба към която се монтира бърза връзка. Бързата връзка е включена в комплекта.
Реф.

Продукт

310000734

Пистолет Komfort
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Препарат за миене на вимето преди доене

Концентрат за почистване на цицките преди доене. Почиства и предпазва. Допълнителните съставки поддържат кожата мека и еластична до
следващото доене. Подходящ за употреба с еднократни и многократни
кърпи за почистване на вимето преди доене. Поддържа кожата чиста и
мека. Неутрално pH.
Много икономичен: 50 мл. на 10 литра вода.
Реф.

Продукт

310000223

Препарат за миене на виме 5 кг

Препарат за миене на вимето преди доене на ЙОДНА
основа

Концентрат за почистване на цицките преди доене на йодна основа. Почиства и предпазва. Допълнителните съставки поддържат кожата мека
и еластична до следващото доене. Подходящ за употреба с еднократни
и многократни кърпи за почистване на вимето преди доене. Поддържа
кожата чиста и мека. Неутрално pH.
Много икономичен: 100 мл. на 10 литра вода.
Реф.

Продукт

310000224

Препарат за миене на виме на Йодна основа 5 кг

Пенообразуващ препарат за преддоилна подготовка
MILKLINE MilkTeat Foam

Пенообразуващ препарат за почистване и дезинфекция преди доене. Активната съставка хлорхексидин гарантира сигурна дезинфекция на цицките преди доене.
Омекотяващите съставки предпазват и омекотяват кожата, като осигуряват максимален комфорт на животното по време на доене. Непрекъснатото използване на MilkTeat Foam, комбинирано с добрата практика
за поддържане на обора, се явяват ефикасно средство за намаляване на
случаите с мастити и други болести на вимето причинени от бактериални
инфекции.
Реф.

Продукт

310001136

MilkTeat Foam 20 кг

Препарат за потапяне на цицките след доене
MILK-LINE MilkTeat Clorex

Готов за употреба препарат за потапяне след доене. Хлорексидина осигурява сигурна бариера срещу патогенните микроорганизми до следващото доене. Хидратиращите и омекотяващите съставки предотвратяват
напукването на кожата. Има добра видимост и не капе.
Реф.

Продукт

340000001

MilkTeat Clorex 20 кг
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Препарат за потапяне на цицките след доене
MILK-LINE MilkTeat Defender

Готов за употреба препарат за потапяне след доене. Йодните съединения осигуряват сигурна бариера срещу патогенните микроорганизми до
следващото доене. Млечната киселина потиска развитието на патогенни
бактерии. Хидратиращите и омекотяващите съставки предотвратяват напукването на кожата. Има добра видимост и не капе.
Реф.

Продукт

340000002

MilkTeat Defender 20 кг

Препарат за потапяне на цицките след доене – Avita Dip
Clorex 5 кг

Антибактериална хлорексидинова основа, създадена за грижа и дезинфекция на цицките след доене. Благодарение на перфектната консистенция, препарата остава дълго време на цицките и създава защитен слой,
който елиминира бактериалната инфекция. Предпазва от инфекции,
умекотява и помага за по-бързо възстановяване на вече инфектирани
вимета.
Реф.

Продукт

310000358

Avita Dip Clorex 5 кг

Пенообразуваща чаша FoamDipper - AMBIC

Дезинфекционна пенообразуваща чаша FoamDipper. Специална вложка
за образуването на пяна, която се намира в резервоара на чашата. Тя
генерира пяна като се стиска и отпуска до запълване на камерата. Меки
и здрави стени за лесна експлоатация и работа на дояча. Лесно се разглобява и почиства. Чашката е със заработена скала за точно отчитане
на разтвора. В основата на сондата има филтър да предпазва качването
на нечистоти към цицките. Удобна кука за колан. Легендарно качество от
AMBIC – Англия.
Реф.

Продукт

310000230

Пенообразуваща чаша

Чашка за запечатка UniDipper - AMBIC

Дезинфекционна чаша UniDipper. Дизайнът на чашката я прави лесна за
използване и много удобна при дезинфекцията на цицките преди и след
доене. Проектирана е за лесно прилагане на запечатката при вързано
отглеждане. Оборудвана е с две тръби за лесно и равномерно изпомпване на материала в контейнера. Проектирана е да не позволява връщане
на препарата. Капацитет на контейнера: 250 мл. Легендарно качество от
AMBIC - Англия.
Реф.

Продукт

310000226

Чашка UniDipper
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Чашка за запечатка Non Return DipCup - AMBIC

Предотвратява връщането на течността обратно. Хигиенична, практична
и сигурна в работата. Специално устроена така, че да не пръска излишно
и да се разлива препарат. Лесна за почистване с удобна кука за закачане
към колан. Ненадминато качество от AMBIC Англия.
Капацитет: 300 мл.
Реф.

Продукт

310000233

Чашка Non Return DipCup

Чашка за запечатка TwinDipper - AMBIC

Двете тръбички гарантират същото количество запечатка но с половин
стискане. Не изморява дояча. Предотвратява връщането на течността
обратно, което предпазва от прехвърляне на мастита от животно на животно. Хигиенична, практична и сигурна в работата. Лесна за почистване
с удобна кука за закачане към колан. Две тръби осигуряват ефективно
и равномерно нанасяне на перепарата. Специално проектираната глава
гарантира да не пръска и да не приливат течностите. Без връщане на
препарата!
Ненадминато качество от AMBIC Англия.
Капацитет: 300 мл
Реф.

Продукт

310000235

Чашка TwinDipper

Чашка за запечатка MiniDipper - AMBIC

Намаления на половина от стандартното обем на главата я прави много
удобна за нанасяне на запечатка на животни с малки цицки. Чаша за
дезинфекция без връщане MiniDipper с капацитет 250 мл. Дизайнът с обратен клапан предотвратява връщането и замърсяването на препарата.
Специално проектираната устойчива на разливане глава на чашата намалява възможността за изтичане на съдържанието. Мека бутилка лесна
за натискане и използване от доилните оператори. Удобна кука за закачане. Легендарно качество от AMBIC - Англия.
Реф.

Продукт

310000231

Чашка MiniDipper

Система за пълнене на чашки за запечатка - AMBIC

Системата за пълнене на чашки за запечатка на Ambic е проектирана да
направи процеса чист, бърз и лесен. Отпада проблема с борбата с тубите
или варелите пълни с опасна течност. Ликвидирате напълно загубите от
разливане. Системата за пълнене е разположена на удобно място в залата, близо до доячите. Пълненето става супер удобно само с поднасянето
на чашката под системата.
Реф.

Продукт

310000231

Система за пълнене Ambic
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Четка за обиране на запечатката - AMBIC

В постоянно растящите разходи във всяка сфера, пестящите инструменти стават все по популярни. Четката на Ambic монтирана към чашката
за запечатка позволява излишните количества запечатка разпилени по
цицките да бъдат оползотворени като се върнат в чашката. Премахването на запечатка в по-голямо количество от нужното може да доведе до
обратния ефект. Четката е така проектирана, че това да не се получава.
Реф.

Продукт

310000831

Четка за запечатка Ambic

310000829

Резервна четка

Спрей за пръскане на запечатка

Капацитет на бутилката 500 мл. Предназначен за дезинфекция и запечатване на цицките след и преди доене. Регулиране на струята. Удобен начин за полагане на запечатката от доячите. Перфектно насочената дюза
гарантира максимално покритие след пръскане дори и при неточно насочване на чашката от оператора.
Реф.

Продукт

310000227

Спрей за запечатка

Спрей за пръскане на запечатка Max

Капацитет на бутилката 500 мл. Висококачествена и високопроизводителна пръскаща глава с метална дюза. Перфектно насочена дюза. Двойна
клапанова система не позволяваща падането на налягането в бутилката.
Тази система гарантира постоянна сила на струята дори след зареждане
със запечатка.
Реф.

Продукт

310001045

Спрей за запечатка Max

Вакуум система за нанасяне на запечатка на цицките
JetStream Ambic

Комплект система за нанасяне на запечатка с 3 пистолета. 100% действие
от вакуум системата на доилната зала. Автоматично задействане и спиране с доилната зала. Гъвкава връзка до пистолета за полагане с функция
на запомняне. Универсална за ползване във всички възможни типове
зали и производители. Много лесна за инсталиране. Предназначена за
ефективен контрол над мастита!
Работи изцяло под вакуумно налягане. Няма нужда от електрическо
захранване.
Включва се и се изключва автоматично с доилното оборудване.
Три вида пистолети за пръскане.
Всеки комплект е тестван преди да бъде изпратен.
Възможност за едновременна работа на 5 пистолета.
Лесно за монтаж и поддръжка.
Реф.

Продукт

310001045

Спрей за запечатка Max
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Еднократни кърпи за виме – CleanPaper, Германия

Cleanpaper, Германия е един от най-реномираните специализирани производители на хартия за виме. Голяма част от водещите производители
на оборудване са се доверили на тях за дистрибутираната като оригинална хартия за виме. Предлаганата хартия за виме е ролка с 1000 къса.
Размера на къса 20х23 см. Изработена е от 100% целулоза осигуряваща 100% премахване на мръсотиите по вимето заради специалния си
грапав дизайн. Предназначена е за сухо приложение и за приложение
като мокри кърпи. Препоръчително е ползването на сухи, защото така се
преминава към масажиращата функция стимулираща млекоотделянето.
Опаковката стандартно е по две шпули в един пакет.
Реф.

Продукт

310001142

Еднократни кърпи Clenapaper

Еднократни кърпи за виме – StimuClean, Krebl

Размер на листа: 20 x 24 см. Двоен пакет от по 780 листа всеки. Найдобре масажират и стимулират когато се използват сухи. Също могат да
се използват и влажни (не мокри). Предпазват от пренасяне на микроби.
Изключително абсорбиращи (макс. 3 литра разтвор). С картонен шпула.
Реф.

Продукт

310000535

Еднократни кърпи StimuClean

Еднократни кърпи за виме

Размер на листа: 22 x 23 см. Двоен пакет от по 800 листа всеки. Найдобре масажират и стимулират когато се използват сухи. Също могат да
се използват и влажни (не мокри). Предпазват от пренасяне на микроби.
Изключително абсорбиращи (макс.3 литра разтвор). Без картонен шпула
в средата. 100% биоразградими.
Реф.

Продукт

310000531

Еднократни кърпи за виме

Многократни кърпи за виме Clean Super

Размер на кърпата 34 х 37 см. Кърпи за многократна употреба за почистване на вимето и намаляване на микробите. Перат се в пералня и
издържат на температура до 95 градуса. Може да се използват повече от
300 пъти. 50 бр. в пакет.
Реф.

Продукт

310000536

Многократни кърпи Clean Super
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Многократни кърпи за виме Clean Super

Размер на кърпата 27 х 29 см. Кърпи за многократна употреба за почистване на вимето и намаляване на микробите. Перат се в пералня и
издържат на температура до 95 градуса. Може да се използват повече от
300 пъти. 50 бр. в пакет.
Реф.

Продукт

15667

Многократни кърпи Clean Super

Ръкавели - Oxford

Висококачествени ръкавели направени от Оксфордски полиестер. Непромокаеми и дишащи благодарение на специално промазаният горен
пласт. Ластични от двете страни, към ръката и към рамото. Приблизително 40 см дължина. Комплекта е за 2 бр.
Реф.

Продукт

310000917

Ръкавели Oxford

Ръкавели - Protective

Висококачествени ръкавели направени от 100% непромокаем материал
PVC. Ластични от двете страни, към ръката и към рамото. Приблизително
40 см дължина. Комплекта е за 2 бр. Температурен диапазон на работа
25°C дo + 70°C.
Реф.

Продукт

310000913

Ръкавели Protective

Ръкавели - Hygine

Последен модел ръкавели за комфортна работа на доячите. Стегнатият
маншет на китката гарантира, че няма възможност за никакво проникване на вода. Ако е необходимо, могат да се използват ножици, за да се
скъси маншета, за да се персонализира прилягането. Изработени са от
чист полиуретан (TPU). Материална е съобразен според изискванията за
безопасност на храните. Водоустойчив (до 3000 mm воден стълб). Могат
да бъдат дезинфекцирани и стерилизирани. Изключително устойчив на
скъсване и износване. Гъвкави при студено време до -20°C. Подходящи
за машинно пране до 95°C. Дължина: 50 см.
Материала е устойчив на почистващи препарати.
Размер S / M е идеален за китки, по-големи от 14 cm. диаметърт.
Размер L / XL е идеален за китки, по-големи от 18 cm. диаметър.
Реф.

Продукт

15609

Ръкавели Hygiene S/M

156010

Ръкавели Hygiene L/XL
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Ръкавели - Softshell

Нов вид габарити, изработени от еластичен материал на softshell. Много
мекички и супер комфортни за работа. Няма го тенекиения ефект или
ефекта мушама. Практично оформен маншет с отвори за палци за предотвратяване на плъзгане към рамото. Един размер с шнур към горното
рамо за гъвкаво фиксиране за копиране размера на ръката на дояча.
Силно водоотблъскващи (3000 мм) и дишащи (1000 г/м²). Дължина: 54 см.

Престилка за доячи – Универсална

Високо качество. Частично устойчива на киселини и топлина. Идеален за
професионална работа в селското стопанство, у дома или във фермата.
Висококачествен синтетичен материал. Водоустойчива. Може да се използва във високи температурни диапазони (-25°C до +70°C). Изключително устойчива на разкъсване и цепене. Възможност за избор на цвят:
синьо, бяло, зелено.
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Реф.

Продукт

310000316

Ръкавели Softshell

Реф.

Продукт

310000852

Престилка Универсална 120 х 80 см

15151

Престилка Универсална 125 х 100 см

310000853

Престилка Универсална 125 х 125 см

310000854

Престилка Универсална 120 х 80 см

310000849

Престилка Универсална 125 х 100 см

310000851

Престилка Универсална 120 х 80 см

310000850

Престилка Универсална 120 х 100 см
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Престилка за доячи – Ultra Light

Ултра-лека и издръжлива работна престилка, изработена от полиуретан.
Идеален за работа във ферма, конюшня, градина или дом. Лесно се регулира точната дължина с пластмасов клипс. Ограничена устойчивост на
киселини и топлина. Устойчиви на скъсване. Не си променя размерите
във времето въпреки тежката експлоатация.
Реф.

Продукт

390050155

Престилка Ultra Light 120 х 80 см

310000195

Престилка Ultra Light 125 х 100 см

Престилка за доячи – Split

Работна престилка идеален за работа във ферма, конюшня, градина или
дом. Лесно се регулира точната дължина с пластмасов клипс. Ограничена устойчивост на киселини и топлина. Устойчиви на скъсване. Не си
променя размерите във времето въпреки тежката експлоатация. Престилката е разделена удобно на две части в частта под кръста за удобно
движение на дояча.
Реф.

Продукт

311100101

Престилка Split 125 х 100 см

Униформа за дояча

Удобно закопчаване отгоре до долу с цип. Удобни и функционални странични джобове, джобове на гърдите и задни. Регулируема еластична
лента отзад за плътно прилепяне към тялото. Водоустойчиви маншети.
Водоустойчива отпред и отзад по цялата дължина. Идеален за работа в
доилната зала. Пране до 30°C.
Материята по краката е 100% полиестер, водоустойчива 3000 мм воден
стълб.
Горната част 35% памук, 65% полиестер за съхраняване на телесната температура.
Реф.

Продукт

310000614

Униформа за дояча - Размер L

Манта за еднократна употреба

Дължина 120 см. Закопчаване от предната страна. С дълги ръкави. Идеален за ветеринарни лекари и посещения във фермата от външни хора
и гости. Пътния материал не позволява проникването на миризмата към
дрехите и кожата.
Реф.

Продукт

310000567

Манта - Размер L
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Ръкавици за еднократна употреба - Латексови

Ръкавици за еднократна употреба без талк - LATEX - 100 бр. в пакет!
Широко предназначение в медицината, почистването, хранително вкусовата индустрия, боядисване и строителни дейности, битови употреби,
градина и много други.
Създадени за максимално удобство и комфорт по време на работа. Издръжливи на разпъване и упорити към много химикали. Текстурирана
повърхност за по-добро захващане.
• Размери: M/L/XL
• Дължина: 24 см
• Меки и еластични
• Нестерилни
• Предназначени за еднократна употреба
• Без пудра!
• Валцувани маншети
• Удобрени съгласно EN 455
Начин на съхранение:
Да се съхраняват на сухо и хладно място.
Да не се излагат на пряка слънчева светлина.
Внимание
Латексът може да причини алергични реакции!
За да се избегнат наранявания, ние препоръчваме:
1. Ръкавиците да се използват само по определените предназначения.
2. Внимателно да се оглеждат за дупки.
3. Не използвайте препарати с консистенция на киселини над 50%.
Реф.

Продукт

310001303

Ръкавици - Латексови - Размер М

310001303

Ръкавици - Латексови - Размер L

310001303

Ръкавици - Латексови - Размер XL

Ръкавици за еднократна употреба - Латексови

24 см дължина. Дебелина: прибл. 0,1 мм. Тегло с размери M: 5,3 - 5,5 гр/
бр. Мека и еластична структура. Нестерилни. Само за еднократна употреба. Леко напудрени. Валцовани маншети. За висока чувствителност при
работа. Предназначени за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Без алергични индуциращи вещества нитрозамини, тиурами и тиазоли. 100 броя в кутия.
Реф.

Продукт

310000542

Ръкавици - Латексови - Размер S

310000920

Ръкавици - Латексови - Размер М

310000918

Ръкавици - Латексови - Размер L

310000919

Ръкавици - Латексови - Размер XL

Ръкавици за еднократна употреба - Винил

24 см дължина. Дебелина: мин. 0,075 мм. Тегло с размери M: 5,6 - 5,8 гр/
бр. Нестерилни. Само за еднократна употреба. Могат да се ползват за
лява и дясна ръка без ограничение на формата. 100 броя в кутия. Съобразени за приложение в хранително-вкусовата промишленост. Подходящи за хора с алергии към латекс. Област на употреба: хранително-вкусова промишленост, изкуствено осеменяване.
Идеални за изкуствено осеменяване
Реф.

Продукт

330000197

Ръкавици - Винил - Размер L
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Ръкавици за еднократна употреба - Нитрил

24 см дължина. Дебелина: приблизително 4 микрона. Тегло с размери M:
5,6 - 5,8 гр/бр. Нестерилни. Само за еднократна употреба. Съответства
на EN455 и EN374 стандарти за качество в ЕС. Удобни за двете ръце, без
специална форма. Без латекс и прах/талк. Без алергични индуциращи нитрозамини, тиурази, тиазоли и латексни протеини. 100 броя в кутия.
Реф.

Продукт

310000675

Ръкавици 4м – Нитрил - Размер S

310000929

Ръкавици 4м – Нитрил - Размер М

310000674

Ръкавици 4м – Нитрил - Размер L

310000728

Ръкавици 4м – Нитрил - Размер XL

Ръкавици за еднократна употреба - Нитрил Toп

24 см дължина. Дебелина: приблизително 5,5 микрона. Тегло с размери
M: 7,0 - 7,2 гр/бр. Нестерилни. Само за еднократна употреба. Съответства
на EN455 и EN374 стандарти за качество в ЕС. Удобни за двете ръце, без
специална форма. Без латекс и прах/талк. Без алергични индуциращи нитрозамини, тиурази, тиазоли и латексни протеини. 100 броя в кутия.
Реф.

Продукт

310000923

Ръкавици 5,5 м – Нитрил - Размер S

310000921

Ръкавици 5,5 м – Нитрил - Размер М

310000926

Ръкавици 5,5 м – Нитрил - Размер L

310000927

Ръкавици 5,5 м – Нитрил - Размер XL

Ръкавици за ветеринарна употреба - Нитрил Profi

230 см дължина за удобна и гарантирана защита при тежки манипулации. Дебелина: мин. 8 микрона. Тегло с размери M: 11,0 - 12,0 гр/бр.
Нестерилни. Само за еднократна употреба. За двете ръце – двулицеви.
Без латекс и прах. Без алергични индуци, тиазоли и латексни протеини.
Дебелина гарантираща висока устойчивост. Съвместим с EN455 ЕС регламент. Изпитани за EN374 / 1 (защита от химикали и микроорганизми).
50 броя в кутия.
Реф.

Продукт

310000918

Ръкавици 8 м – Нитрил - Размер S

310000931

Ръкавици 8 м – Нитрил - Размер М

310000930

Ръкавици 8 м – Нитрил - Размер L

310000932

Ръкавици 8 м – Нитрил - Размер XL
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Ръкавици за ветеринарна употреба - VETbasic

Универсални: за фермери, ветеринарни лекари, но също така подходящи
за употреба като ръкавица за предпазване при работа с мръсни и пръскащи материали. Дължина 90 см. Полиетилен. Оранжев цвят за удобно
различаване до къде са надянати на ръката. Дебелина на материала 25
микрона = 0,025 мм. Съобразени с изискванията за материали предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост. Стандартен размер – универсален. 100 броя в кутия.
Реф.

Продукт

330000915

Ръкавици - VETbasic

Ръкавици за ветеринарна употреба - VETtop

Универсални: за фермери, ветеринарни лекари, но също така подходящи
за употреба като ръкавица за предпазване при работа с мръсни и пръскащи материали. Дължина 90 см. Супер тънък и чувствителен полиетилен,
като същевременно изключително здрав. При напипване почти неможе
да усетите присъствието на ръкавицата . Това я прави супер полезна при
нужда от пълен контакт. Прозрачна. Прозрачността гарантира усещането, че се работи без ръкавица. Това Ви позволява да усетите пълно
действията си без да се притеснявате, че ще се заблудите от ръкавицата.
Дебелина на материала 28 микрона = 0,028 мм. Съобразени с изискванията за материали предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост. Стандартен размер – универсален. 100 броя в кутия.
Реф.

Продукт

1536

Ръкавици - VETtop

Ръкавици за ветеринарна употреба - VETtop S

Ветеринарни ръкавици с издължено рамо: за фермери, ветеринарни лекари, но също така подходящи за употреба като ръкавица за предпазване при работа с мръсни и пръскащи материали. Дължина 120 см. Супер
тънък и чувствителен полиетилен, като същевременно изключително
здрав. При напипване почти неможе да усетите присъствието на ръкавицата. Това я прави супер полезна при нужда от пълен контакт. Освен
всички тези удобства и предимства пред обикновената ръкавица имат
и невероятното свойство да се самоприлепват към ръката. Така нямате
усещането, че ръкавицата ще се изхлузи сама. Това Ви дава възможността да се съсредоточите изцяло върху манипулацията, без да мислите за
ръкавицата. Прозрачна. Прозрачността гарантира усещането, че се работи без ръкавица. Това Ви позволява да усетите пълно действията си
без да се притеснявате, че ще се заблудите от ръкавицата. Дебелина на
материала 25 микрона = 0,025 мм (супер чувствителна). Съобразени с
изискванията за материали предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост. 50 броя в кутия.
Реф.

Продукт

310000906

Ръкавици – VETtop S
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Ветеринарна чантичка - Vet Bag

Практична чанта за колан за различни приложения в животновъдството
и ветеринарната професия. Идеален за поставяне на всички консумативи
и материали при всеки рутинен преглед или манипулация. Отворите са
съобразени с най-масово използваните продукти и консумативи, като са
направени така, че лесно да се взимат (например за ръкавици за еднократна употреба). Широки и удобни водачи за колана за да стой здрави и
в същото време комфортно на колана. 4 мрежести джоба за бърз достъп
и същевременно лесна идентификация на нужния материал. Изработена
е от материал изцяло съобразен с естеството на работа и натоварване,
здрав, гъвкав, стабилен.
Реф.

Продукт

310001262

Ветеринарна чантичка

Ветеринарен гел - Vet Gel

Смазващ гел гарантиращ лесното и безпроблемно проникване на ръцете
по време на ветеринарните манипулации. Има отлична защита на кожата
по време на ректални и вагинални изследвания. Неутрален към семенния
материал.
Препоръчва се от Немските ветеринарни лекари!
Реф.

Продукт

310000163

Ветеринарен гел

Маститен детектор - AMBIC

Ambic Vision MastitisDetectors са прост и ефективен метод за идентифициране на маститните съсиреци по време на доенето, като индикатор за
клиничен мастит. Vision14 е оригиналния MastitisDetector, който е приложим при 12-14мм млечен маркуч. Второто поколение Vision16 е приложим при млечен маркуч 14-16 мм. Гарантирано откриване на мастит 365
дни в годината. Лесно се инсталира за минути. 100% откриване на мастит
по време на доене. Прости визуални проверки.
Реф.

Продукт

310000602

Мастит детектор 14 мм

310000395

Мастит детектор 16 мм
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Уред за взимане на средна проба AMBIC

Уреда за вземане на средна проба Ambic е безценен инструмент за управление на стадата - той е идеален за проверка на качеството на млякото
и броя на соматичните клетки на отделни крави или овце/кози. *
Когато разползгате с този инструмент може лесно да подготвите пробата
за:
Протеиновия анализ дава възможност за подобряване на пазарното качество на млякото.
Брой на соматичните клетки - общопризната мярка за качеството на млякото.
Бактоскан - цялостно измерване на това колко хигиенично е млякото ви.
Бактериология - идентифициране на определени щамове на проблемни
бактерии при мастит.
Диагностика на прогестерона - установете кога кравите са разгонени.
Изследване на остатъчни вещества от антибиотици.
MilkSampler сега е снабден с нова ултразвуково заварена капачка на корпуса, която е подходяща за използване със системи за обратно промиване
* MilkSampler взема малка, но представителна извадка от цялото доене,
която е подходяща за управление на стадата. Въпреки това, тя не е подходяща за събиране на пропорционална проба за вземане на проби от
млечна мазнина за официални записи на ICAR.
Трябва да се отбележи, че Ambic MilkSampler е инструмент за управление
на стадото, а не инструмент за подобряване на стадата.
Реф.

Продукт

310000468

Уред за средна проба

Запечатка при пресушаване EIMU Dry-Dip

Запечатката EIMU Dry-Dip е специализирана за приложение при пресушаване на кравите. Специално селектираните съставки за този период
гарантират, че вимето ще премине в сухостой в оптимална кондиция.
Това гарантира и оптимален старт на лактацията след раждането. Освен
дезинфектанта отговорен за убиване на вредните микроорганизми има и
специален полимер, който затапва буквално канала на цицката. Така вие
сте 100% защитени точно през най-чувствителния период от сухостоя определяш и маститното развитие. За разлика от стандартната запечатка,
където се потапя цялата цицка тук потапяме само върха за да го буквално бетонираме. Полимера е толкова силен, че остава там две седмици.
Същото се повтаря и две седмици преди отелването. Така си гарантирате
перфектно чисто виме от вредни микроорганизми и мастит.
Реф.

Продукт

310000360

Запечатка EIMU Dry-Dip

Пенообразуваща чаша FoamDipper - AMBIC
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Шаум Тест Eimu Cell Check 3S

40eimü® Cell-Check 3S + eimü® tilt tray
За надеждно ранно откриване на мастит - бърз, чувствителен, сигурен
Тази специално координирана система, състояща се от eimü® Cell-Check
3S и eimü® tilt tray гарантира 20 на сто по-висока чувствителност за ранното откриване на мастит.
eimü® Cell-Check 3S
Бързи резултати: здравето на вимето може да бъде установено само след
5 секунди.
Чувствителни резултати: eimü® Cell-Check 3S дава надеждна индикация
за увеличаване на броя на клетките.
Надеждна интерпретация: иновативен образуващ се цветен гел определя
здравето на всяка четвърт.
eimü® tilt tray
патентован дизайн №. 40 2012 005 394.5
Точно опериране: Точното количество на тестваното мляко се събира
по един уникален и точен начин чрез проста настройка на наклона на
тавата.
Надеждна дозировка с една ръка
Приложение:
Стъпка 1: Издоете първите струи мляко, след това първото мляко от всяка
четвърт поставете в съответното поле на тавата.
Стъпка 2: Уверете се, че млякото във всеки раздел на тавата е до маркировъчната линия - това е точното количество мляко, необходимо за
нуждите на теста.
Стъпка 3: Млякото от всека четвърт трябва да влезе в отделно поле на
тавата.
Стъпка 4: Завъртете тавата бавно в продължение на няколко секунди.
Стъпка 5: Отчетете резултата веднага с eimü® Cell-Check 3S тест картата
и го запишете.
Важно:
Спазвайте реда на полетата на тавата съответстващи на всяка четвъртина
на вимето, за да се избегне объркване.
Реф.

Продукт

310001096

Шаум тест Cell Check

Паничка за маститен тест с помпа

Новата X-Spurt Paddle прави тестването за мастит бързо, лесно и ефективно. Бързото притискане на дръжката (помпене) X-Spurt, която също
е резервоарът за реагенти, едновременно въвежда еднакви количества
реагент във всичките четири проби. Въртенето на лопатката смесва пробите за разпознаване на коагулацията. Резервоар от 300 ml ще тества
около 15 крави.
Реф.

Продукт

310000726

Паничка с помпа
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Канче за първи струйки - AMBIC

Foremilking (първи струйки) се препоръчва от ветеринарните лекари
по целия свят като първа стъпка при идентифициране на наличието на
мастит при кравите. Освен това, това е задължително изискване в много страни! Foremilking (първи струйки) също така представлява важна и
неразделна част от всяка една цялостна подготвителна процедура. В допълнение към идентифицирането на мастит, той стимулира отделянето
на окситоцин и подпомага рефлекса за отдаване на млякото. Foremilking
(първи струйки) също помага за отстраняването на бактериите от цицковия канала. Ambic StripCup е специално проектиран да осигурява висока видимост на съсиреци или други аномалии в млякото (като кръв),
както и да минимизира риска от кръстосано заразяване. Благодарение
на уникалната функция против опръскване, вграденото в екрана сито на
StripCup, рискът от разпространение на патогени, свързани с „плоските
пластини“, може да бъде намален.
Реф.

Продукт

310000417

Канче за първи струйки

Канче за първи струйки - GEWA

Тази чаша се използва за контрол на първите млечни струи от всяка
цицка. В специалното си сито събира съсиреци, кръв или други важни
за предприемане на действия индикации. Първите струйки съдържа
най-вредните бактерии.
Реф.

Продукт

312000072

Канче за първи струйки

Активен балсам за виме - Lubrosan-Cs Udder Balm

Lubrosan-Cs е удобен за употреба, бързо попива, не омазняване, лесно
се измива и не прави ръцете хлъзгави. Lubrosan-Cs поддържа вимето и
цицките активни, прави кожата еластична, гладка и нежна, предпазва от
агресивни раздразнения и по нея не могат да се задържат никакви замърсители, бактерии и вредни вещества, кал.
Състав: Lubrosan-Cs съдържа подхранващ вазелин, кремообразни частични глицериди, много овлажнители, висококачествено и действащо
върху кожата силиконово масло, свързани в еластична гелова система.
Приложение: Основно се измиват и подсушават местата за втриване, нанася се равномерен слой гел и се масажира. При необходимост се използва няколко пъти дневно.
Реф.

Продукт

310000563

Активен балсам Lubrosan

96

www.marpex-market.bg

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО

ENSBONA Blau Plus - Балсам за виме

Охлаждащ гел за виме, 500 мл. Балсам за виме за осигуряване на оптимално състояние на вимето. Здравата кожа е най-ефективната естествената бариера срещу инфекции. Иновативният Ensbona Blue PLUS Udder
Balm с дълготрайна защита подпомага професионалното управление на
млекопроизводството и поставя нови стандарти във възстановяването
на вимето. eimü® Ensbona Blue PLUS е охлаждащ, регенериращ вимето
балсам с дълготрайна защита за ефективна грижа за кожата. Особено
полезен при масажиране на вимето след отелване, първи наченки на
мастит, отоци по вимето, повишена температура.
Работи в три фази:
Фаза 1
Охлаждане и дълбоко проникване.
Охлаждащата, освежаваща формула прониква дълбоко в долните слоеве
на кожата. Това създава приятен и стимулиращ ефект в случай на раздразнения на кожата и тъканите.
Фаза 2
Поддържа процеса на регенерация на вимето
Масажът подпомага възстановяването на засегнатата тъкан, има положителен ефект върху възпалителните процеси и по този начин съживява
естествената устойчивост на кожата. Специалистите препоръчват да го
използвате в случай на отоци.
Фаза 3
Осигурява дълготрайна защита за вимето.
Балсам от пантенол и други вещества, които се грижат за регулиране на
влажността на кожата и я предпазват от напукване. Дълготрайният защитен филм подобрява естествената устойчивост на кожата срещу влиянието на околната среда.
Дерматологичните тестове го определят като много добро средство.
Приложение: Нанесете обилно върху широка площ и масажирайте.
Реф.

Продукт

310000720

Балсам Esbona Plus

Балсам за виме охлаждащ - EUTERGEL

Еimü® охлаждащ гел за виме, 500 мл. За терапия на вимето. Богатите етерични масла проникват дълбоко и помагат за добрата циркулация при
масажиране на вимето. Има охлаждащ и успокояващ ефект в случай на
тъканни възпаления, грижи се за кожата, прониква бързо, не е лепкав и
се масажира. При необходимост се използва няколко пъти дневно.
Реф.

Продукт

310000721

Балсам охлаждащ

Помпичка за туба за гъсти течности

Пружина от неръждаема стомана. Удобна за дозиране на всякакъв тип
химикали. Изработена е от стабилна и издръжлива пластмаса. Дава възможност за точно и безопасно изпразване и презареждане на химикали.
Обем на една доза (напомпване) 30 ml. Идва с присъединителната гайка!
Реф.

Продукт

151812

51 мм отвор (5-12,5 л)

151813

61 мм отвор (20-40 л)

310000819

За туба 25 л
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Охлаждащ гел за виме KarbaMint

Съдържа масло от мента. Помага при стресирано виме и цицки. Подхранващите съставки запазват тъканта на вимето в перфектна кондиция.
KerbaMint също има охлаждащ ефект, който е приятен за животното като
облекчава моментално болката. Осигурява здравословно виме и висококачествено мляко, когато се използва ежедневно. Не е нужно да се
изчаква за да се види ефекта.
Приложение: След доене, масажирайте около 10 ml (1 супена лъжица) от
продукта добре в зоната на вимето и след това напълно издоите вимето.
Повторете три пъти дневно в продължение на 2 - 3 дни. Разклатете добре
преди употреба.
Не съхранявайте при температури над 25°C!
Реф.

Продукт

310000724

Охлаждащ гел KarbaMint

Спрей за рани по вимето и кожата EIMU

eimü® Спрей за рани от кръв на Dragon. Кръвта на дракона дезинфекцира повърхностните наранявания и предотвратява хапване и близане
на раните.
Кръвният спрей на Дракона е подходящ за всички видове животни. Работи незабавно без изчакване, филмова мозайка (спрей пласт образуващ) и специалните съставки спомагат за бързото самолечение.
Филм образуващия спрей за дезинфекция на рани дезинфекцира повърхностни наранявания и кожни лезии.
Драконовата кръв (смола) и екстракта от лайка спомагат за бързото самолечение. Дишащият хигиенен филм предпазва раните от околните
микроорганизми. Cannibalism Stop предотвратява ухапване и близане на
раните при всички видове животни (домашни любимци кучета / котки и
т.н., коне, говеда)
Реф.

Продукт

310001041

Спрей за рни EIMU

Канюла за цицки

10 броя в кутия. Канюлата за цицки поддържа отворен цицковия канал.
Използват се в случай на наранявания на върха на цицките или операция
на цицковия канал.
Реф.

Продукт

310000724

Охлаждащ гел KarbaMint
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Копитни ножчета - Германия
Копитни ножчета стандартни едностранни - Германия

Дръжка от твърда дървесина ергономично оформена да прилепва
плътно към ръката за работа без умора. Острието е изработено от неръждаема стомана с най-високо качество за най-добра издръжливост и
повторно многократно заточване. 2-степенно шлифоване за максимална
прецизност на режещия ръб и ъгъл. Да се ползва от ветеринарни лекари,
професионални копитари или след инструкция.
Реф.

Продукт

VC300V

Едностранно дясно тясно острие

VC302V

Едностранно дясно широко острие

VC305V

Едностранно ляво тясно острие

VC307V

Едностранно ляво широко острие

Копитни ножчета стандартни двойно заострени - Германия

Дръжка от твърда дървесина ергономично оформена да прилепва
плътно към ръката за работа без умора. Острието е изработено от въглеродна стомана с най-високо качество за най-добра издръжливост и
повторно многократно заточване. 2-степенно шлифоване за максимална
прецизност на режещия ръб и ъгъл. Да се ползва от ветеринарни лекари,
професионални копитари или след инструкция.
Реф.

Продукт

VC315V

Двустранно заострено тясно острие

VC316V

Двустранно заострено средно широко острие

VC317V

Двустранно заострено широко острие

Копитни ножчета PROFI - Германия

Нож за копита PROFI е изработени от висококачествена специална стомана, разработена специално за копитни режещи инструменти в Германия.
Подобрена работа. По-лесно се острят от стандартните. Подобрен радиус на ножа за прецизно действие при оформянето на копитото. Дръжка с
ергономична форма за удобно прилепване в ръката, изработена от фино
дърво за работа без умора. Произведено в ЕС! Всички модели Profi професионални ножове за копита и нокти впечатляват с безкомпромисното
си качество. Специалната сплав от неръждаема стомана на острието с
повишено съдържание на хром впечатлява благодарение на по-високата
си твърдост, дълъг живот и изключителна механична устойчивост. Полираната повърхност и перфектните свойства на рязане на стоманеното острие осигуряват перфектния инструмент за груби ситуации в грижата за
копитата. Водоустойчивата, импрегнирана дръжка от твърда дървесина
прехвърля максимално силата на копитара към острието.
Реф.

Продукт

330001193

Едностранно дясно тясно острие

310000494

Едностранно дясно широко острие

330001187

Едностранно ляво тясно острие

310000495

Едностранно ляво широко острие

330001138

Двустранно универсално острие
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Професионално копитно ножче - Германия

Дръжка от твърда дървесина ергономично оформена да прилепва
плътно към ръката за работа без умора. Острието е изработено от въглеродна стомана с най-високо качество за най-добра издръжливост и
повторно многократно заточване. 2-степенно шлифоване за максимална
прецизност на режещия ръб и ъгъл. Да се ползва от ветеринарни лекари,
професионални копитари или след инструкция.
Реф.

Продукт

Vc320r

Едностранно дясно тясно острие

330000702

Едностранно ляво тясно острие

Камък за заостряне на копитни ножчета
Реф.

Продукт

330001484

Камък за заостряне на копитни ножчета

Ножици със зъби за подрязване на копита

Предназначени за оформяне на копита на млади животни и за подрязване на копита на овце. Метални. 26 см дължина. Боядисани в зелено.
Изключително здрави и трайни. Висококачествени остриета.
Реф.

Продукт

310000696

Ножица за копита със зъби

Клещи за подрязване на копита 36 см

Предназначени за подрязване на копита. Метални. 36 см дължина. Черни. Изключително здрави и трайни. Висококачествени остриета.
Реф.

Продукт

330000133

Клещи за копита 36см
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Клещи за подрязване на копита 39 см

Premium качество. Предназначени за подрязване на копита. Метални. 39
см дължина. Черни. Изключително здрави и трайни. Висококачествени
остриета.
Реф.

Продукт

330000738

Клещи Premium 39 см

Клещи за подрязване на копита 41 см

Със специално съединение с двойно действие повишаващо многократно
силата на срязване. Сменяеми остриета. Дължина: 41 см.
Реф.

Продукт

310000793

Клещи за копита 41см

310000893

Резервна челюст

Клещи за подрязване на копита Super Power 64 см

Супер мощни копитни ножици. Подходящи са за карайно тежки случаи.
Със специално съединение с двойно действие повишаващо многократно
силата на срязване. Едностранно срязване. Дължина: 41 см.
Реф.

Продукт

310001421

Клещи Super Power 64 см

Копитна пила

Дръжка от синтетичен материал. Високоефективна с изключително остро
и дълбоко покритие от едната страна. Специални инструменти “Made in
Germany” гарантират високо качество на изработката и дълъг експлоатационен живот!
Реф.

Продукт

330000131

Копитна пила 200х45х5

330001080

Копитна пила 300х42х5

Копитна пила – най-продавана

Най-продавана в германия. Дръжка от синтетичен материал. Високоефективна с изключително остро и дълбоко покритие от едната страна.
Специални инструменти “Made in Germany” гарантират високо качество
на изработката и дълъг експлоатационен живот!
Реф.

Продукт

330001483

Копитна пила 350х125
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Чук за подковаване

Подсилена дървена ергономична дръжка със стомана. Глава от ковано
желязо. Дължина 33 см.
Реф.

Продукт

310001195

Чук за подковаване

Пробни клещи за копита

Дължина 30см. Удобни прави дръжки. Изработени от стомана.
Реф.

Продукт

310000861

Пробни клещи

Диск за подрязане на копита със 7 ножчета - DL

Диска има добра производителност,като не отделя прах или топлина:
Hooftrimming диск е създаден от професионалисти за професионалисти.
В тясно сътрудничество с професионални специалисти по грижа за копита диска е разработен за рязане на копита. Дискът DL много бързо ще ви
убеди в ефективността си и ще ви помогне да спестите разходи. Основата
на DL диска е изработена от алуминий. Това дава възможност за тиха
работа и удобство. 7 режещи остриета, изработени от здрав твърд метал
(Widia) осигуряват високо ниво на отстраняване на материала и дълготрайност. Ножовете са фабрично настроени да отстраняват материала
бързо. Тази настройка позволява бързото и внимателно отстраняване на
материала, без мирис, прах или повишаване на температурата.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=H3BbbluW2VY
Реф.

Продукт

310000241

Диск за подрязване DL

310000900

Резервни ножчета

Диск за подрязане на копита със 7 ножчета – DL Soft

Мекото рязане се дължи на новата настройка на ножовете. Плавното
движение се дължи на бърза последователност на 7 ножа. Почистете повърхността на рязане, благодарение на лекото изтъркване на стружките
на рога. Няма прах - удобен за работа. Без топлина - запазва животното
без стрес. Ножовете могат да се използват двустранно.
https://www.youtube.com/watch?v=p_PTT7kV-ho
Реф.

Продукт

310000242

Диск за подрязване DL Soft

310000899

Резервни ножчета
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Диск за подрязане на копита – най-продаван!

Основата на острието е изработена от алуминий, което я прави лека и
осигурява лесна работа с диска. Ниското тегло гарантира още по-голяма
гладкост, защото се добива усет към копитото. Диагоналният ъгъл на режещите елементи гарантира, че рогът се отстранява по-бързо и по-внимателно. Много чистото рязане не изисква допълнителна обработка.
Режещите елементи могат да се използват от двете страни (остриетата
могат да се завъртат). Остритата могат да се заменят ндивидуално. Лесно
обслужване благодарение на бързо освобождаващата винтова връзка.
Височина на рязане: 1,2 мм (1,8 мм с подложка).
Трайност 3000 копита!
https://vimeo.com/267561014
Реф.

Продукт

390040018

Диск за подрязване 120мм, 6 ножчета

390050122

Диск з подрязване 120мм, 3 ножчета

390040005

Резервни ножчета комплект 3бр+винтове

Диск за подрязане на копита Standard

Диск изработен от стомана със залепени въглеродни режещи остриета
(гранулат). Изключително съотношение цена качество. Едрина на гранулацията 30.
Реф.

Продукт

16348

Диск 115 мм едностранен

16349

Диск 125 мм едностранен

16359

Диск 115 мм двустранен

Диск за подрязане на копита Standard едрозърнест

Диск изработен от стомана със залепени въглеродни режещи остриета
(гранулат). Изключително съотношение цена качество. Едрина на гранулацията 40.
Реф.

Продукт

16377

Диск 115 мм едностранен

16353

Диск 125 мм едностранен

16354

Диск 150 мм еднотранен

Диск за оформяне на копита Abrasive

Подходящ е за работа с малък ъглошлайф удобен за работа с една ръка.
Фина шкуреста повърхност от типа едра шкурка. Удобен както за подрязване на копитата така и за профилактика и дизайнерско оформяне,
окончателно. Има дълъг живот на експлоатация.
Реф.

Продукт

310000028

Диск 115 мм едностранен

1361/2

Диск 127 мм едностранен

1633

Диск 178 мм еднотранен

103

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА
Диск за оформяне на МЕКИ копита Super Abrasive
PHILIPSEN Made in Germany

Супер абразивен диск с ниска плътност. Лесен монтаж. Гранулат 30. Препоръчва се за меки копита. Но-ниски ра зходи за почистване в сравнение с твърдо покритие. Високо качество. Без допълнително увреждане
на копитото дори при лек натиск и грешки в оформянето. Не повлича и
размазва копитото при прегряване по време на работа. Тефлоново покритие.
Оригиналният абразивен диск Philipsen вече е доказал хиляди пъти изключителното си качество в практическа употреба. Абразивният диск,
специално предназначен за грижа за копитата на говедата, води до изключителни резултати.
Гранулат: Гранулата ви казва колко плътни са твърдите метални парчета
на диска. Гранулата с ниска плътност има предимството, че стърготините
не се залепват толкова лесно между твърдите метални парчета и затова
дискът не се замърсява толкова бързо. Могат да се обработват голям
брой копита, преди абразивният диск да има нужда от почистване. От
друга страна, ние препоръчваме гранулата с висока плътност за много
твърди копита, особено когато говедата се гледат пасищно.
Препоръчваме двустранно гранулирани видове абразивни дискове както за фермера така и за професионалния копитар. Различното гранулиране на предната и задната част на абразивния диск осигуряват перфектна грижа за копитата!
Реф.

Продукт

16340

Диск 115 мм едностранен

310000026

Диск 125 мм едностратнен

16336

Диск 150 мм едностранен

Диск за оформяне на ТВЪРДИ копита Super Abrasive с голяма плътност PHILIPSEN Made in Germany

Супер абразивен диск с ВИСОКА плътност. Лесен монтаж. Гранулат
30. Препоръчва се за ТВЪРДИ копита. Но-ниски разходи за почистване в сравнение с твърдо покритие. Високо качество. Без допълнително
увреждане на копитото дори при лек натиск и грешки в оформянето.
Не повлича и размазва копитото при прегряване по време на работа.
Тефлоново покритие.
Оригиналният абразивен диск Philipsen вече е доказал хиляди пъти изключителното си качество в практическа употреба. Абразивният диск,
специално предназначен за грижа за копитата на говедата, води до изключителни резултати.
Гранулат: Гранулата ви казва колко плътни са твърдите метални парчета
на диска. Гранулата с висока плътност има предимството, че стърготините не се залепват толкова лесно между твърдите метални парчета и
затова дискът не се замърсява толкова бързо. Могат да се обработват
голям брой копита, преди абразивният диск да има нужда от почистване.
От друга страна, ние препоръчваме гранулата с висока плътност за много
твърди копита, особено когато говедата се гледат пасищно.
Препоръчваме двустранно гранулирани видове абразивни дискове както за фермера така и за професионалния копитар. Различното гранулиране на предната и задната част на абразивния диск осигуряват перфектна грижа за копитата!
Реф.

Продукт

16342

Диск 115 мм едностранен

16343

Диск 125 мм едностранен

163361

Диск 150 мм едностранен
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Диск за оформяне на копита двустранен Super Abrasive
PHILIPSEN Made in Germany

Супер абразивен диск двустранен. Лесен монтаж. Гранулат 30 в предната
страна и гранулат 10 . Препоръчва се за ползване от опитни фермери
и професионални копитари. Но-ниски разходи за почистване в сравнение с твърдо покритие. Високо качество. Без допълнително увреждане
на копитото дори при лек натиск и грешки в оформянето. Не повлича и
размазва копитото при прегряване по време на работа. Тефлоново покритие.
Оригиналният абразивен диск Philipsen вече е доказал хиляди пъти изключителното си качество в практическа употреба. Абразивният диск,
специално предназначен за грижа за копитата на говедата, води до изключителни резултати.
Гранулат: Гранулата ви казва колко плътни са твърдите метални парчета
на диска. Гранулата с висока плътност има предимството, че стърготините не се залепват толкова лесно между твърдите метални парчета и
затова дискът не се замърсява толкова бързо. Могат да се обработват
голям брой копита, преди абразивният диск да има нужда от почистване.
От друга страна, ние препоръчваме гранулата с висока плътност за много
твърди копита, особено когато говедата се гледат пасищно.
Реф.

Продукт

16337

Диск 115 мм двустранен

16338

Диск 125 мм двустранен

Консумативи за копита на водещия Немски производител DEMOTEC с гарантиран произход

Фирма Demotec е основана през 1986 г. Основател е г-н Зигфрид Демел. Междувременно като всяка истинска немска семейна фирма се предава на сина Александър Демел. Целта остава непроменена: пълното удовлетворяване нуждите на фермерите. Всички дейности на фирмата са
подчинени на тази цел. Корпоративно лого „интелигентното решаване на проблеми“ разкрива съдържанието на философията.През последните години основните дейности са концентрирани в сектора ветеринарната медицина, Demotec е постигнала водеща позиция в системите
за обработка на копита по говедата - в световен мащаб.Този успех се дължи на предлагането на пълна продуктова гама, която гарантира
идеални решения за проблеми при лечението на куцота, особено при млечните крави. Наше предизвикателство е да предлагаме продукти
- които са много лесни за употреба - с високо качество на разумна цена. Това, че нашите продукти винаги се намират на водещи позиции в
независими проучвания, показва това и на практика.
Ако продуктите за обработка на копитата се приложат навреме, ползата за фермера е огромна. Ако болно копито остане нелекувано, млякото
незабавно спира. Веднага след като болното копито се третира правилно, млеконадоя се връща почти до нивото на здрава крава. Ако харчите
20 лв за продукти за лечение на куцота, вие печелите (имате по-малко разходи от над 600 лв).
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Диск за подрязане на копита със 7 ножчета - DL

Диска има добра производителност, като не отделя прах или топлина:
Hooftrimming диск е създаден от професионалисти за професионалисти.
В тясно сътрудничество с професионални специалисти по грижа за копита диска е разработен за рязане на копита. Дискът DL много бързо ще ви
убеди в ефективността си и ще ви помогне да спестите разходи. Основата
на DL диска е изработена от алуминий. Това дава възможност за тиха
работа и удобство. 7 режещи остриета, изработени от здрав твърд метал
(Widia) осигуряват високо ниво на отстраняване на материала и дълготрайност. Ножовете са фабрично настроени да отстраняват материала
бързо. Тази настройка позволява бързото и внимателно отстраняване на
материала, без мирис, прах или повишаване на температурата.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=H3BbbluW2VY
Реф.

Продукт

310000241

Диск за подрязване DL

310000900

Резервни ножчета

Диск за подрязане на копита със 7 ножчета – DL Soft

Мекото рязане се дължи на новата настройка на ножовете. Плавното
движение се дължи на бърза последователност на 7 ножа. Почистете повърхността на рязане, благодарение на лекото изтъркване на стружките
на рога. Няма прах - удобен за работа. Без топлина - запазва животното
без стрес. Ножовете могат да се използват двустранно.
https://www.youtube.com/watch?v=p_PTT7kV-ho
Реф.

Продукт

310000242

Диск за подрязване DL Soft

310000899

Резервни ножчета

DEMOTEC 90
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Копитата на едрия рогат добитък са подложени на инфекции и възпаления, независимо от начина на гледане. Такива състояния са не само неприятни за гледане от хуманна гледна точка, но също засяга мобилността на животното и причиняват болка и стрес, които пък от своя страна
повлияят неблагоприятно на млеконадоя и прираста. Ето защо е важно да се предприемат всички стъпки за третиране на тези проблеми по
най-добрия възможен начин и така да се ограничат икономическите загуби, които биха възникнали в противен случай. Първичното медицинско
лечение на засегнатото копито трябва да се извърши възможно най-скоро и като допълнение към това лечение Demotec 90 е решението.
КАКВО Е DEMOTEC 90?
Demotec 90 е бързовтвърдяваща се смола, която се доставя като прах и течност, които, когато се смесят (в чаша, която е снабдена с шпатула има
ги в комплекта), образува паста. След това пастата се използва за свързване на дървен блок към копитото.
КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА DEMOTEC 90?
Обикновено се установява, че е засегнат само един нокът от копитото и е възможно да се залепи дървен блок към здравия нокът.
Това не само повдига засегнатия нокът от мръсотията, което прави медицинското и хирургичното лечение по-ефективно, но по-важното е, че
измества цялото теглото на животното върху здравия нокът, което позволява на засегнатия нокът да почива и много бързо да се възстанови.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ DEMOTEC 90
Ще бъде необходимаподготовката на здравото копито чрез подрязване и оформяне, за да се получи добра опорна повърхност. След механичното почистването на всички парченца копитото се почиства и химически от мръсории обикновено със спирт или подобни течности, така че да
е идеално чисто от частици и мазнини, след което да се остави да изсъхне.
ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА НА DEMOTEC 90:
Супер ефективно лечение за куцота. Бърз ремонт и възстановяване на копита. Намаляване на „икономическите“ загуби. Просто лечение - лесно
за прилагане и от не специалисти.
СМЕСВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА DEMOTEC 90
Прахът и течността трябва да се смесят съгласно инструкциите. В рамките на две минути се оформя паста, която трябва да се нанесе свободно
върху повърноста с която тъпва нокътя и постави дървения блок.
След натискане на дървената подложка върху копитото излишният материал трябва бързо да се оформи (нанесе) около страните на нокътя, тъй
като пастата ще стегне напълно в рамките на 4 - 6 минути. След като изстине, подложката ще може спокойно да поеме целия товар.
За да направите напълно напълно засегнатия нокът, свържете болния нокът със здравия нокът - отново с Demotec 90. Когато работите с пастата,
ако сапунисате ръцете си ще се предпазите от полепване на пастата.
Когато засегнатият нокът е напълно излекуван, дървената подложка може да бъде отстранен с помощта на клещи, чук или други подходящи
инструменти.
Комплекта включва:
1000 гр – лепило на прах;
500 мл – течност;
12 бр. – дървени подложки;
12 бр. – шпатули за формиране на лепилото и оформяне по копитото;
2 бр. – съдове за разбъркване (подготовка) на лепилото.
Реф.

Продукт

310000470

Demotec 90
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DEMOTEC 95
ЕФЕКТИВНО, ЧИСТО И БЪРЗО „ЛЕЧЕНИЕ“
Копитата на едрия рогат добитък са подложени на инфекции и възпаления, независимо от начина на гледане. Такива състояния са не само неприятни
за гледане от хуманна гледна точка, но също засяга мобилността на животното и причиняват болка и стрес, които пък от своя страна повлияят неблагоприятно на млеконадоя и прираста. Ето защо е важно да се предприемат всички стъпки за третиране на тези проблеми по най-добрия възможен
начин и така да се ограничат икономическите загуби, които биха възникнали в противен случай. Първичното медицинско лечение на засегнатото
копито трябва да се извърши възможно най-скоро и като допълнение към това лечение Demotec 95 е решението.
ВАЖНOTO ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАЧАЛНАТА МЕДИЦИНСКА ГРИЖА
Първичното медицинско лечение на засегнатото копито трябва да се извърши възможно най-скоро. Обикновено се установява, че е засегнат само
един нокът и е възможно да се сложи дървена подложка на звуковия нокът. Това не само повдига засегнатия нокът от мръсотията, което прави
медицинското и хирургичното лечение по-ефективно, но и измества тежестта върху здравия нокът, позволявайки на засегнатия нокът да почива.
ЛЕСНО се смесва и прилага - чисти за използване!
Трябва да се измери 35 ml течност и да се излее в чаша, към която трябва да се добави съдържанието на едно саше (70 g прах). След това трябва
внимателно да се смеси с предоставената шпатула. В рамките на секунди се получава гъвкава маса (гел), която лесно се оформя и която не лепне към
ръцете. След това се нанасят директно към нокътя и дървената подложка, след което се залепват.
Спестява време и пари
Тази усъвършенствана технология, разработена съвместно с ветеринарни лекари и специалисти в областта на грижата за копитата, позволява смесването и прилагането на Demotec 95 да се извършва по точен и научен начин за минимално време. След първоначалната подготовка на здравия
нокът, за да се гарантира, че има добра повърхност на залепяне третираме с почистващ препарат, цялата операция трябва да приключи в рамките
на 2-3 минути.
Комплекта включва:
14 х 70 гр – сашета (капсули) пудра;
500 мл – течност;
14 бр. – дървени подложки;
14 бр. – шпатули за формиране на лепилото и оформяне по копитото;
2 бр. – съдове за разбъркване (подготовка) на лепилото;
1 бр. – разграфена кана.
Реф.

Продукт

310000472

Demotec 95
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FuturaPad – Революция в третирането на копитата

Просто, бързо и лесно за използване. Решете проблема 15 секунди също и в студено време.
Demotec разработи уникална система за третиране на копитата. FuturaPad
прави лечението на много по-ефективно; Той е лесен и бърз за използване.
FuturaPad е уникален; едната повърхност на използвания дървен блок
е покрита с гъвкава (мека) подложка, която копиравсякаква неравност
на копитото и увеличава многократно сцеплението по цялата повърхност. Като се има в предвид анатомията и функцията на нокътя, гъвкавата
подложка е оформена правилно и е прикрепена към дървения блок в
оптимална позиция. Гъвакавата подложка на FuturaPad се активира от
специално лепило, намиращо се в комплекта.
Обработката се извършва без никакво смесване на компоненти: всички
необходими компоненти са вградени и скоростта на полимеризация не
зависи от температурата; което е от голяма полза, особено през зимата.
Активирайте FuturaPad просто: натиснете подложката върху нокътя - готово!
10-15 секунди по-късно подложкатае фиксирана здраво върху нокътя!
Полимеризация за секунди - дори през зимата! Не са необходими допълнителни компоненти.
Реф.

Продукт

310000844

FuturaPad – 2 приложения (1 ляво, 1 дясно)

310000845

Futurapad – 10 приложения (5 леви, 5 десни)

Easy Block – Иновативната система за грижа за копитата

Подобрена версия EASY BLOC - по-здрава подложка и подобрено сцепление.
EASY BLOC е иновативна система за грижа за копитата - усъвършенствана
от Demotec.
Проблемите с копита при говедата могат да повлияят неблагоприятно
както на добива на мляко, така и на прираста, което води до директни
икономически загуби.
Demotec EASY BLOC е нова система, усъвършенствана от Demotec за минимизиране на куцотата и ефекта на бързо, лесно за използване и безопасно „лечение“ на много разумна цена.
Дизайнът на EASY BLOC, определен с помощта на д-р Адриан Гонзалес
(съвместно с други специалисти в областта на грижата за копитата), се
основава на анатомията на копитата, а нейната гъвкавост позволява да
се поставят върху нокти от всякакъв размер.
Почистете здравия нокът, като отстраните мръсотията, изсипете течността от комплекта EASY BLOC, поръсете с прах върху течността и поставете
подложката върху нокътя.В рамките на няколко минути операцията е завършена!
ЕКСПРЕСНА ВЕРСИЯ ЗА ЗИМНОТО ВРЕМЕ
Смолата Easy Bloc Express се втвърдява в рамките на 2-3 минути. Освен
това тя не е лесно запалима (няма ограничения за транспортиране) и е
оцветена в синьо за лесно разпознаване. Важно е компонентите на експресната смола да не се смесват с компонентите на нормалната смола.
Реф.

Продукт

310000473

Easy Pad – 2 леви, 2 десни

310000471

Easy Pad – 6 леви, 6 десни
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DEMOTEC Терапевтичен ботуш за лекуване копита – практичното решение за тежки случаи

Това е решение за лечението на всички копита. Куцотата е широкоразпространен проблем при говедата и причинява болка и дискомфорт при
животните, което от своя страна води до загуби.
Лесно, бързо и ефективно решение предназначено за многократна употреба. Лишените от замърсяване копита помагат локалното лечение да е
много по ефикасно и по-бързо с минимален риск от повторни инфекции.
Реф.

Продукт

310000745

Ботуш за копито

DEMOTEC шаблон за мерене на копитото

Приспособление за гарантиране на перфектното копито. Безценната помощ, която дава практически насоки, когато се подрязват копитата. Това
се постига с простото приспособление за бързо измерване и преценка
на оптималната форма и размер. Може лесно и бързо в процеса на работа без да прекъсвате процеса да контролирате ъгъла между основата и предната стена на копитото, да измерите предната стена, сравните
височината на двата нокътя и много други практични насоки важни за
правилното оформяне и подрязване на копитата.
Реф.

Продукт

310001196

Шаблон за копито

DEMOTEC Easy Bond II двукомпонентно лепило, 160 мл.

Нашите смесителни системи работят с комбинация от двукомпонентен
патрон и смесителен накрайник. Патронът съдържа два компонента
смола. След като поставите патрона в пистолета за нанасяне, смолата се
избутва през смесителния край и така се смесва оптимално. Излизащата
от пистолета (патрона) смола е готова за употреба и може да бъде приложена незабавно към копитото и подложката.
Смолата залепва силно дори само ако се нанесе слой от 3 мм. Това е
напълно достатъчно да се залепи подложката към копитото. Смолата се
полимеризира бързо. Дори след 30 секунди подложката прилепва плътно към нокътя. След прибл. 2 минути блокът може да бъде натоварен с
цялото тегло на животното. Смолата се смесва автоматично, като се избутва през смесителния накрайник и е готова за употреба веднага.
ВАЖНО ЗА ОПТИМАЛНОТО ЗАЛЕПЯНЕ:
Нокътът трябва да бъде чист и сух.
Температура между 18°C и 25°C. Ако е по-студено, моля, затоплете копитото, подложката и смолата. Ако е твърде топло, моля охладете смолата.
Бързо заредете отворения патрон.
Реф.

Продукт

310000220

Двукомпонентно лепило

310000047

Пистолет за двукомпонентно лепило

310001027

Смесител
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Technobase двукомпонентно лепило, 200 мл. –
нова формула

Technobase 2CB New Formula е върховното двукомпонентно лепило за
професионална употреба в съвременната грижа за копитата. Синьото
оцветяване веднага показва правилната смес при изстискване. Новата
формула е с оптимизирани параметри за скоростта на втвърдяване, вискозитета и твърдостта след полимеризацията в сравнение със стандартните двукомпонентни лепила. Лепилото става твърдо като стъкло, оптимално се впива към копитата и подложката. Течливоста на лепилната
смес е проектирана така, че да позволява работа под ъгъл от 45° до 90°.
След около 2 минути копитото може да понесе отново пълната тежест
на животното (ако се съхранява правилно над 15°C). Висококачественият
200 ml патрон, който може да се отваря и затваря отново само с няколко
действия и без нужда от инструменти, гарантира максимална надеждност и комфорт. Правилното прикрепване на специалните смесителни
канюли е като детската игра благодарение на специфичните приемащи
болтове, осигуряващи правилното съотношение на смесване с минимални отпадъци. Смолата силно и трайно се свързва с дървени и каучукови подложки. Още повече е улеснено за използване благодарение на
лесната за употреба и повторно затваряща се касета. За всеки, който не
желае да използва големи касети поради нужда от малко количество лепило, касетите за еднократна употреба предлагат идеалната алтернатива
с 25 ml съдържание. Съдържанието от 25 ml е предназначено точно за
приложения за еднократна употреба. Съвместимата канюла за смесване
вече е интегрирана в херметичната опаковка! Важно: Лепилото трябва
да се съхранява в постоянни условия от около 15 - 20°C (през лятото и
зимата), за да се постигне оптимален резултат.
Реф.

Продукт

16282

Technobase лепило

Подложка за копита клиновидна

Клинообразена подложка за копито нормален и XL размер. Препоръчва
се при ниска височина на петата. Също така е подходящ за „нормални“
копита върху високо устойчиви на абразия повърхности (като бетон).
Реф.

Продукт

16132

Подложка клин 112 мм

16133

Подложка клин XL 130 мм

Подложка за копита плоска

Допълнителен плосък дизайн (50% по-ниска от стандартната подложка)
за приложения, изискващи ранно натоварване на пострадалото копито.
Предотвратяване на проблеми със сухожилията, които могат да възникнат, ако подложката се носи за продължителен период от време. Използва се също при щадящи настилки като гума вместо стандартна подложка.
Разработени в съответствие с най-новата теория за грижата за копитата
съвместно със специалисти по грижа за копита.
Реф.

Продукт

16134

Подложка плоска 112мм
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Подложка за копита Standard

Универсална дървена подложка подходяща и приложима към всички
съвременни системи за лекуване на копита.
Реф.

Продукт

16105/10

Подложка Standard 130 mm

16104/10

Подложка Standard 112 mm

Нож за копита

Много удобно острие с форма на брадва. Специално заточено. Изработено от висококачествена неръждаема стомана. С PVC мек и удобен захвата. Дължина: 36 см. Ширина: 3,1 cм. Специалните инструменти “Made
in Germany” гарантират високо качество на изработката и дълъг експлоатационен живот!
Реф.

Продукт

31000693

Нож за копита

Терапевтична обувка за копита New Zealand

Tubbease ™ е разработен в Нова Зеландия с цел да се създаде дишаща
обувка за лечение на проблемни копита. Практичната връзка пристяга
горната част на чорапа здраво към крака на животното.
Ползите от Tubbease ™: Въздухът може да излезе нагоре, което означава,
че в обувката не се задържа топлина или влага. Основата с гумено покритие надеждно предотвратява навлизането на влага и едновременно
с това гарантира, че течността за обработка остава върху копитата. Оптималният климат в обувката означава, че копитата запазват естествената си сила и се възстановяват много бързо. Дебелата основа намалява
натиска и така болка, а също и запазва за по-дълго време обувката. С
Tubbease ™ могат да се използват различни средства за лечение на абсцеси, наранявания на копита, язви копита и т.н.
Реф.

Продукт

3210560

Терапевтична обувка М

390050171

Терапевтична обувка L

390050172

Терапевтична обувка XL

Стелка за терапевтична обувка за копита New Zealand
Реф.

Продукт

3210564

Стелка М

390050174

Стелка L

390050175

Стелка XL
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Копитна обувка Shoof – Нова Зеландия

Изработена от здрав и издръжлив полиуретан. Тази копитна обувка е
проектирана с единствената мисъл да помогне максимално за отстраняване по оптимален начин световния проблем в говедовъдството свързан
с куцотата. Работи отлично в случаите й на прекомерно износване на
копитата от твърди повърхности, като бетонови настилки, гниене, деформирани нокти, увреждания, причинени от вродени малформации,
счупвания, причинени от остри камъни и др. Осигурява 100% защита от
мръсотия и бактерии. Предотвратява развитието на инфекциозните заболявания.
Реф.

Продукт

390040076

Комбинирана Средна

390040077

Комбинирана Голяма

390040078

Дясна Средна

390040079

Лява Средна

390040090

Дясна Голяма

390040081

Дясна Голяма

Бинт (еластичен бандаж) за копита

Специален бандажен бинт за грижа за копита и за самозалепващи превръзки, разработен за ветеринарна употреба! Бандажа се характеризира
с дебела тъкан с подобрено покритие от латекс, което осигурява допълнителна сила на залепване! Въпреки еластичността и дебелина на материала, бандажа може лесно да бъде разкъсан странично! Като основна
характеристика може да се разглежда като: средно еластична, самозалепваща превръзка, макс. 4,5 удължаване, много трудно се къса по дължина, но лесно се разкъсва странично, не лепне към космите, модерен
дизайн, високотехнологичен синтетичен материал, подсилен с латекс,
лесен за полагане дори и върху най-трудните места. Особено подходящ
за зимата поради подобреното латексово покритие!
Реф.

Продукт

1684

Бинт Бял 5,0 см

310000054

Бинт Бял 7,5 см

330000149

Бинт Бял 10,0 см

1685

Бинт Червен 5,0 см

330000147

Бинт Червен 7,5 см

330000150

Бинт Червен 10,0 см

1683

Бинт Син 5,0 см

310000053

Бинт Син 7,5 см

310000073

Бинт Син 10,0 см

1686

Бинт Черен 5,0 см

330000148

Бинт Черен 7,5 см

330000151

Бинт Черен 10,0 см

16550

Бинт Зелен 5,0 см

330000142

Бинт Зелен 7,5 см

330001498

Бинт Черен 10,0 см

16551

Бинт Виолетов (Етър) 5,0 см

330000143

Бинт Виолетов (Етър) 7,5 см

16555

Бинт Виолетов (Етър) 10,0 см
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Бинт Premium качество (еластичен бандаж) за копита

Идеалният бинт за спорта езда, грижа за копитата и дори при нужда от
удобно, нежно и здравo фиксиране за хора. Високоеластична самозалепваща превръзка тип бандаж. Структурата е така подбрана, че да се
използва еднакво успешно целогодишно. Максимално могат да достигнат работна дължина от 4,5 м. Бинта Prmium е специално разработен да
е изключително труден за скъсване по дължина и в същото време да
се къса с чист отрез напречно при нужда. Системата за залепяне е така
направена, чe не се прилепя към космите или към ръцете. Различните
размери и гъвкавостта правят бинта удачен за превързване и на най-неудобните места.
Реф.

Продукт

310000078

Бинт Premium Син 7,5 см

310000075

Бинт Premium Син 10,0 см

310000077

Бинт Premium Зелен 7,5 см

330000144

Бинт Premium Зелен 10,0 см

310000079

Бинт Premium Червен 7,5 см

310000080

Бинт Premium Червен 10,0 см

310000074

Бинт Premium Черен 7,5 см

310000076

Бинт Premium Черен 10,0 см

Спрей за копита Chnoseptan Blue - за ветеринарни
инструменти

Спрей в син цвят за лесно разпознаване на обработените повърхности.
Предназначен е за дезинфекция на работни повърхности и инструменти
използвани във ветеринарна посока. Супер ефикасен срещу бактерии,
вируси и всички възможни упорити микрооргнизми. Има много широк
спектър на ефективност и дълготрайно последействие, като по този начин създава отлична защита на инструментите и в най-тежко натоварени
от микроорганизми среди.
Реф.

Продукт

330000129

Чиносептан Blue

Спрей за копита Chnoseptan Powder - за чувствителна кожа

Спрея за копита Chinoseptan Powder защитава и се грижи за чувствителна кожа, напр. между ноктите на копитото или в задната част. Облекчава
сърбежа и дразненето, животните са по-спокойни и отпуснати. Спомага
за естественото възстановяване на кожата и козината. Прахът, който се
съдържа изсушава разранената област на кожата. Без антибиотици – не
се отразява в млякото. Започва да действа веднага след обилното напръскване. Не е необходима консултация с ветеринар за прилагането му.
Състав: цинк, натурални масла от риган, лайка, арника, тиково дърво, невен. Не замърсява околната среда с вредни емисии и парникови газове.
Реф.

Продукт

330000128

Чиносептан Puder/Powder
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Спрей за копита Aloxan сребърен екраниращ

Слоеобразуващ спрей с алуминиево микронизатна основа за защита на
чувствителна кожа против или спрямо мръсотии и други вредни влияния
от външни фактори. Създава цялостен отблъскващ влагата метален слой.
Запазва еластичността си и пропуска въздух.
Благодарение на своите качества осигурява ефективна защита и има универсално приложение.
Приложение:
Повърхностите и предметите, които ще се дезинфекцират, се напръскват
от разстояние около 20 см до получаване на цялостно синьо оцветяване. Изразходва се количество от около 2 ml на 400 cm2. Време на въздействие - около 20 секунди. Преди употреба разтръскайте силно!
Реф.

Продукт

390040047

Спрей Aloxan сребърен

Спрей за копита и кожа Chinoseptan цинк

Изключително полезен при пораженията нанесени от гумени постелки
по ставите и други чати от кожата на животното. Цинков оксид спрей:
спрей мехлем за поддържане на естествената регенерация на кожата.
Предпазва кожата от изсушаване. Омекотява и заглажда сухата и напукана кожа. Идеален за обща грижа за кожата и когато кожата е особено
натоварена в случаите при използване на гумени постелки и подобни
легла. Помага за намалянето на протриването и увеличаване на вече създадените язви. Спреят работи като мазило и предпазва от вредни влияния на околната среда. Отличен ефект върху естествените регенеративни
процеси на кожата. Съдържа цинк, който е най-важният градивен елемент за регенерация на кожата
Реф.

Продукт

390050024

Спрей Chinoseptan цинк

Спрей за копита и нокти Anthrolan-Nт

Anthrolan®-N спрей образува защитен филм върху тъканта, който веднага се абсорбира от структурата на копитото / нокътя. Спреят предпазва от влага и други вредни фактори. Подходящ е също и за употреба
след отстраняване на рогата. Поради интензивното оцветяване в черно,
Anthrolan®-N е идеален и за разкрасяване копитата на коне за турнири
и изложения. Преди употреба разклатете силно флакона, докато стоманената сачма вътре разбие напълно веществата. Пръска се от разстояние
около 10 cm върху чиста и суха рогова тъкан.
Реф.

Продукт

310001035

Спрей Anthrolan-N спрей
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Паста за копита и кожа Chinoseptan Claw Paste

Chinoseptan®Claw Past е балсам за мазане и грижа за копитата и ноктите. Грижи се, предпазва и поддържа еластичността на копита и кератина
(много силен протеин основна съставна част на кожата, козината и др.).
Активно поддържа грижата и регенерацията, подпомага кератиновата
влага и образува защитен филм. Служи да коригира кератиновите дефекти върху копита / нокти. Предотвратява появата на мухъл под превръзките на копита след манипулации. Насърчава здравия растеж на кератина и естествената резистентност на кератиновия материал. Запазва
еластичността на копита и кератина.
Реф.

Продукт

330000138

Паста Chimoseptan Claw

Паста за копита и кожа Podoseptn Claw

Podoseptan паста за копита подхранва, предпазва и възстановява меките тъкани на копитата на говедата (петки, венечен ръб, междукопитна
цепка).
Приложение: Основно се измиват и изсушават кожните повърхности.
Подстригва се космената покривка. Нанася се плътен слой от подхранващата паста. Редовното приложение на пастата увеличава нейното ефикасно действие.
Реф.

Продукт

310000759

Паста Podoseptan Claw

Катран за запечатване и изолация

Гъст висококачествен катран от бук. Доказано ефективен при лечение
и запечатка на копита. Може да се използва и за примамка на глигани
и елени.
Реф.

Продукт

310000427

Катран

Бандаж за копита Kromberg

Бандаж Kromberg намира своето приложение в областта на професионална обработка на копита и нокти на говеда. Особено неговите водоустойчиви качества, лепилни свойства и гъвкавост правят бандажа
Kromberg идеален за предпазване и нанасяне на защитни превръзки
върху ранени копита и нокти на крави. Катранения бандаж Kromberg
намира своето приложение в областта на професионалната обработка
на копита и е идеален за направа и фиксиране на превръзки. Бандажът
Kromberg е водоустойчив, има отлични адхезивни свойства и е гъвкав.
Тези свойства превръщат бандажа Kromberg в идеален за свързване и
нанасяне на защитни превръзки върху копита и нокти на говеда. Бандаж
Kromberg може да се използва в комбинация с превръзки за рани, като
валцувана вата и аксесоари на базата на салицилова киселина, като например Kruuse Hoof Gel 38% или продукти за грижа на копитата.
Реф.

Продукт

390050099

Бандаж Kromberg 25 м / 45 мм
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Бандаж за копита Certoplast

Бандажната лента Certoplast е водоустойчива и се използва за превръзка
и прилагане на защитни превръзки за лечение на копита на крави.
Реф.

Продукт

310000052

Бандаж Certoplast 25 м / 45 мм

Бандаж за копита Silbertape

Бандажът Silbertape е непромокаем. Изключително здрав и устойчив на
разкъсване. Прилепва идеално за мястото към което се прилага. Широката лента го прави много удобен за нанасяне и бърз за работа.
Реф.

Продукт

310000552

Бандаж Silbertape 50 м / 45 мм

Бандаж за копита професионален VetTape

Бандажът за копита VetTape е с много силно лепило. Това го прави много
удобен за бърза обработка на копитата. Много добра разтегливост и силно лепило го правят и много икономичен по време на работа. Не е необходимо да се презапасявате срещу отлепяне или падане! Доказан продукт в грижата за копита. Силно се препоръчва от ветеринарни лекари.
Реф.

Продукт

330000137

Бандаж VetTape 50 м / 50 мм

Вана за копита SuperKombi

Ваната за копита SuperKombi може да бъде свързан както по дължина, така и по ширина. В зависимост от наличното пространство в обора,
че можете да създадете идеални условия за копитна профилактика и лечение за кравите. Последователно подредените вани са по-хигиенични: първата баня служи за изплакване грубо измиване на копитата, за да се отървете от замърсявания и фекални остатъци. Втората вана,
ваната за профилактика и лекуване на копита, остава без замърсявания за по-дълго време и така дезинфекционният разтвор остава използваем за по-дълго време. Новоразработеният базов профил осигурява оптимално сцепление на копитото с дъното на ваната. Животните преминават през ваната по спокойно в следствие релефното дъно , което насърчава по-дълъг контакт и по-дълъг престой, като така постигаме
по-добър резултат. Формата и височината на профила гарантират, че копитата на кравите са леко разтворени, позволявайки на разтвора да
достигне до местата между ноктите и всички други места, където се събира мръсотия и се зараждат язвички и болести.
Допълнителни свойства на ваната:
Може да се надгражда в дължина и ширина;
Полиетилена е 100% съобразен с ползваните препарати за дезинфекция и лечение;
Подходяща за употреба с всички видове разтвори за копитни вани;
Капацитет 200 литра;
Специално проектираните анкерни точки улесняват подреждането на допълнителните вани;
https://www.youtube.com/watch?v=cUKjpWz40k4

Реф.

Продукт

390040026

Вана за копита 203х83х18,5 см
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Дезинфикционен матрак

За дезинфекция на входовете на карантинните сектори. Грапав пропусклив повърхностен материал, който абсорбира течността лесно. Непромукаем от долната страна, като това води до икономия на препарата.
Реф.

Продукт

310000757

Матрак 45х45х3 см

Препарат за дезинфекция на копита - Carae Foot

Копитен разтвор на основата на глутаричен алдехид, комбиниран с меден и цинков сулфат. Тази смес, съставена от различни активни съставки
е силно действаща върху Грам + бактериите, Грам - бактериите, гъбички,
спори и вируси.
MILKCARE FOOT PRO е предназначен за превантивно / лечебна употреба.
Реф.

Продукт

310001137

Препарат за копита
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Автоматична поилка чугунена с език 1,45 л

Поилка направена от сив чугун. Висококачествено прахово боядисване.
Език от неръждаема стомана.
Възможност за захранване отгоре и отдолу. Тегло: 3,7 кг.
Капацитет: 1,45 литра.
Предназначена за монтаж на стена, хранителна преграда или тръба.
Реф.

Продукт

310000802

Автоматична поилка 1,45 л

310000892

Резервно клапанче

310001004

Монтажна скоба 2 бр.

Автоматична поилка чугунена с език G16

Поилка направена от сив чугун.
Емайлирана!
Език от неръждаема стомана;
Клапан за подаване на водата;
Възможно горно и долно свързване към ВиК;
Резба на фитинг за тръба 1/2“;
Тегло 3,7 кг;
Обем наводосъдържателя - 1,45 литра;
Монтаж: за стена, хранотелна преграда и за тръба със скоби 2бр.
Реф.

Продукт

310000778

Автоматична поилка 1,45 л

310000892

Резервно клапанче

310001004

Монтажна скоба 2 бр.

Автоматична поилка чугунена с голям обем
за дойни карви

Голям обем на купата. Подходяща за дойни крави. Удобен широк език за
натискане. Монтажните скоби са в комплекта. Изработена от здрав чугун.
Обем на водосъдържателя - 1,45 литра;
Монтаж: за стена, хранотелна преграда и за тръба със скоби 2 бр.
Реф.

Продукт

312300109

Поилка Турска

Автоматична поилка полиетиленова K50

Висококачествена водна купа от удароустойчива пластмаса. Обем: 2,2 л.
Дълбока купа, позволяваща адекватно количество мляко съобразено със
нуждите на говедата. Специално вградено свързване към ВиК от месинг.
Възможна връзка към ВиК отгоре и отдолу с ½“ и ¾“ резба. Гладкия език
с натискане надолу позволява оптимално поемане на вода без пръски,
които да плашат животните. Изключително стабилен монтаж на стена,
хранителна преграда, фиксатори или тръба благодарение на металната
армировка. Дебит на водата е регулируем 7,5 - 11 л / мин. при 3 бара.
Пдходяща е за свързване към ниско налягане.
Реф.

Продукт

310001270

Поилка полиетилен СИНЯ
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Автоматична поилка полиетиленова K71

Висококачествена водна купа от удароустойчива пластмаса. Обем: 2,4 л.
Дълбока купа, позволяваща адекватно количество мляко съобразено със
нуждите на говедата. Специално вградено свързване към ВиК от месинг.
Възможна връзка към ВиК отгоре и отдолу с ½“ и ¾“ резба. Гладкия език
с натискане надолу позволява оптимално поемане на вода без пръски,
които да плашат животните. Изключително стабилен монтаж на стена,
хранителна преграда, фиксатори или тръба благодарение на металната
армировка. Дебит на водата е регулируем 7,5 - 11 л / мин. при 3 бара.
Подходяща е за свързване към ниско налягане. 4 издължени отвора за
регулиране при монтаж.
Реф.

Продукт

310000769

Поилка полиетилен голяма

Автоматична поилка метална G51

Голяма водна купа от сив чугун. Емайлирана. Лесна за почистване купа.
Обем на купата: 1,7 литра. Вход за вода ½“ отгоре и отдолу. Монтаж на
стена, хранителна преграда, фиксатори или тръба. Месингово клапанче.
8 литра в минута дебит при 3 бара водно налягане. Напълно отговаря на
физиологичните възможности за засмукване на вода в минута дори и от
най-големите и най-продуктивните животни.
Реф.

Продукт

310000767

Поилка чугунена голяма

310000463

Резервен клапан

Автоматична поилка чугунена емайлирана IDEAL SUEVIA

Kупа, изработена от чугун, изцяло емайлирана. Клапан с прецизно дозиране на потока според приложеното усилие. Не създава вълни и пръски
да плаши животните. Завихря водата така, че да вдигне утаените хранителни остатъци към устата на животните и да промие зъбите. Тръбен
клапан ½“ женска връзка от горния и долния край. 4 фиксиращи отвора
за гарантиране здравина въпреки силните удари и от най-агресивните
животни. Много лесна за почистване.
Реф.

Продукт

310000804

Поилка чугунена IDEAL

310000463

Резервен клапан
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Автоматична поилка чугунена полипласт емаилирана
IDEAL К SUEVIA

Kупа, изработена от чугун, изцяло полипласт, емайлирана. Клапан с прецизно дозиране на потока според приложеното усилие. Не създава вълни и пръски да плаши животните. Завихря водата така, че да вдигне утаените хранителни остатъци към устата на животните и да промие зъбите.
Тръбен клапан ½“ женска връзка от горния и долния край. 4 фиксиращи
отвора за гарантиране здравина въпреки силните удари и от най-агресивните животни. Много лесна за почистване.
Реф.

Продукт

310000766

Поилка чугунена IDEAL K

310000463

Резервен клапан

Автоматична неръждаема поилка 1120 SUEVIA

Голяма дълбока купа от неръждаема стомана, здрава, защитена на 100%
срещу счупване. Много здрава: задна стена от неръждаема стомана, заварена към купата. Гладко работещ тръбен клапан от неръждаема стомана. Mod. 1120: ½“ мъжка връзка захранване от горната страна. Поради огънатия ръб навътре, загубата на вода се намалява до минимум
(пръстен срещу пръски). Водният поток непрекъснато се регулира отвън
с помощта на регулиращ винт, дебит на водата до 12 л/мин. За разлика
от всички поилки в този клас това е единствената поилка, която може да
бъде ползвана и като групова. Пропускливостта на клапана и обема на
купата са достатъчни да обслужват няколко дойни (възрастни) животни
или цяла група телета – юници.
Реф.

Продукт

310000789

Поилка AQUATHAN

Поилка автоматична с поплавък поцинкована

Горещо поцинкована поилка със скрит поплавък. Изработена от дебелостенна ламарина. Самозаключващ се капак. Воден поток: 6,5 литра/
мин. при налягане 2-3 бара (7литра при 4 бара). Размер на присъединителната резба ½“. Капацитет: 2,5 литра. Възможност за присъединяване
към ВиК от двете страни. Размери: 28 х 13 х 26 см.
Реф.

Продукт

390050052

Поилка с поплавък

390040044

Резервен поплавък

Поилка автоматична с поплавък полипропиленова

Полипропиленова поилка със скрит поплавък. Изработена от дебелостенна гъвкава и изключително здрава пластмаса. Размер на присъединителната резба ½“. Капацитет: 2,5 литра. Възможност за присъединяване към ВиК от двете страни. Размери: 29х25,5х14,5 см. Дренажна тапа за
бързо и лесно почистване без нужда да се бърка във водата. Просто се
отваря тапата и водата изтича.
Реф.

Продукт

310000795

Поилка полипропиленова

390040056

Резервен поплавък
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Поилка автоматична с поплавък Aquathan SUEVIA

Голяма купа, изработена от устойчива на UV лъчи AQUATHAN пластмаса. Поплавъков клапан с голям дебит. Тапа за бърз дренаж (изпразване)
за удобно и бързо почистване. Удобен капак от неръждавейка предпазващ поплавъка да не попадат нечистоти. Изработена е без остри ръбове,
които биха довели до нараняване на животните. Регулиране нивото на
водата в купат по лесен начин. Месингова ВиК връзка на ½“ резба, от
дясната или лявата страна според мястото и нуждата. Може да работи
без проблем и при много ниско и много високо налягане до 1 – 5 бара!
Реф.

Продукт

310000789

Поилка AQUATHAN

Подгряваща автоматична поилка с клапан

Поилка изработена от висококачествена пластмаса (PP) с вграден нагревателен кабел. Нагревателния кабел (около 31W) служи за загряване
на купата за пиене и клапана. При обезопасена версия от токов удар се
изисква трансформатор за 24V (не е включен). Лесно сменяем нагревателен кабел. Интегриран (вграден) термостат за защита от замръзване (температура на включване прибл. +5°C, температура на изключване около
+13°C). Лесен за присъединяване стандартен месингов фитинг. Регулируем дебит на водата (до 11 литра/минута). ½“ връзка към ВиК от горе и
отдолу. Подходяща и за циркулираща подгряваща система. С заработена
дренажна тава в дъното е много лесна за почистване. Лесно се монтира на тръби, хранителни прегради, фиксатори и стена. Тегло: прибл. 2
кг (много лека за размера си). Обем на купата: 2,8 литра. Защитена от
замръзване до около -25°C.
Реф.

Продукт

310000000

Подгряваща 24V

222040

Подгряваща 220V

Подгряваща автоматична поилка с поплавък

Поилка от висококачествена пластмаса с вграден нагревателен кабел.
Мощност на нагревателният кабел (около 31W) за загряване на купата
и клапана. Вграден термостат за защита от замръзване (температура на
включване приблизително +5°C, температура на изключване приблизително +13°C). Лесна и бърза за подмяна нагревателния кабел. Също
може да с ползва и в циркулационни подгряващи системи. При моделите
обезопасени от токов удар към животните се изисква трансформатор за
24V версия (не е включен). Голям обем: 5 л. Дебит на водата: прибл. 6,5 л/
мин (2-3 бара). Възможно е свързване на водата 1/2 „отляво или отдясно.
С вградена в дъното тапа за лесно изпразване и чистене. Подходяща за
монтаж на стена, хранителна преграда, фиксатори и тръба. Тегло: 2,7 кг.
Защитен от замръзване до около -15°C.
Реф.

Продукт

222065

Подгряваща с поплавък 24V

222064

Подгряваща с поплавък 220V
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Подгряваща кабел за предпазване от замръзване на
водата в поилките универсален 230V

Кабел за защита от замръзване с термостат работещ на 230V. Запазва
положителна температурата на водата при отрицателни температури
до -45°C. Интегрирания термостат се грижи автоматично да управлява
системата против замръзване (температура на включване прибл. +5°C,
температура на изключване около +13°C). Не е подходящ за топлене на
вода. При използване на допълнителна изолация се уверете, че термостата не е покрит със изолация. Монтажа да бъде така, че животните да
нямат достъп до кабела и термостата. Винаги монтираите нагревателните
кабели да бъдат разположени под тръбите. Тръбата да трябва да бъде
заземена. Нагревателните кабели са готови за свързване. Уверете се, че
контакта е към табло с автоматичен прекъсвач (бушон) 30mA. Нагревателните кабели не трябва да се скъсяват. Излишната дължина може да се
навие около тръбата (имайте предвид, че между намотките трябва да се
поддържа разстояние най-малко 15 mm). Не прегъвайте нагревателния
кабел на по-малък радиус от приблизително 50 мм. Нагревателните кабели могат да бъдат закрепени към тръбата с изолираща лента или алуминиева лента (тиксо). Ако използвате пластмасови тръби, алуминиевата
лента трябва да се увие около тръбата, преди да се положи отоплителния
кабел. Тръбопроводът и нагревателният кабел трябва да бъдат изолирани с макс. изолация от 13 mm. Термостатът на нагревателния кабел
трябва да се закрепи в най-студеното място от системата. Не използвайте
нагревателни кабели 230V в зоните където има опасност да бъдат достигнати от животни.
Реф.

Продукт

223591

Подгряващ кабел 18 м

390050036

Подграващ кабел 49 м

Аксесоари срещу замръзване на водата в поилките
Реф.

Продукт

390050018

Подгряващ кабел 1,5 м, 15W

390050036

Подгряващ кабел 3,0 м, 30В

390050058

Трансформатор 230-24 100VA

390050039

Трансформатор 230-24 200VA

390050040

Трансформатор 230-24 300VA

310001103

Трансформатор 230-24 400VA

310001092

Автоматичен термостат
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Цирколационна помпа с мощен нагревател тип проточен бойлер специално разработена за подгряване на поилки

AquaLine е идеалното решение за захранване на поилки с дължина на контура макс. 250 м (с тръбопровод ¾”) с оптимална температура на
водата. От една страна постоянното движение нa водата, от друга страна подгряването на водата Ви гарантират ДВОИНA защита от замръзване на водата в системата от замръзване дори и в най-студената поредица от дни. Системата се предлага в два варианта: AquaLine Classic
стандартна система без показване на температурата на водата и AquaLine Digital с показване в реално време температурата на водата. 3000W
/230V. Режими на работа зима/лято (с/без отопление). Автоматичен контрол на зададената температура на водата. Автоматично изключване в случай на прегряване. Отделно показване на работното състояние на помпата и нагревателя чрез светлинни индикатори на блока за
управление. Предпазен клапан на отоплителното тяло. Висококачествен изолиран корпус на електрониката, изработен от полиамид, за да се
избегне натрупването на конденз. Лесен монтаж, който може да бъде извършен от средно способен специалист по отопление (парно) или
ВиК. Компактния дизайн изисква много малко място за монтаж. Почти никакво обслужване и поддръжка благодарение на висококачествените материали, правят автоматичната подгряваща система незабележима в експлоатацията. Присъединяването е предназначено за монтажа е
на стена. 2 години гаранция.
Модел AquaLine Digital: PTC сонда с цифров контролен термостат. Прецизно задаване на целевата температура чрез дисплея или контролната кутия (10°C до 25°C). Индикация на измерената температура на дисплея. Звуков и визуален сигнал, когато температурата падне под или
надвишава граничните температури (5°C / 30°C). Мониторинг на потока със звуков и визуален сигнал, както и автоматичен прекъсвач на
нагревателя, когато дебитът падне под мин. Стойност от 6 л/мин. Обезвъздушителена клапан. Оптимизирана конструкция на нагревателя от
неръждаема стомана за по-ефективено подгряване на потока. Висококачествен изолиран корпус на електрониката от полиамид за предпазване от кондензация. Помпата трябва да се монтира на място, защитено от вятър и замръзване! Осигурете подходяща изолация на тръбопровода (20 мм) и избягвайте остри ъгли! При ВиК системи изградени от ¾“ диаметър на тръбопроводите системата може да поддържа трасе с
дължина до 250 м.
Реф.

Продукт

390040053

Цирколационна помпа Classic

223073

Циркулационна помпа Digital

Групови поилки за свободно отглеждане двойна за 40
животни

Групова поилка, изработена от висококачествена пластмаса. Обем: 58 л.
Капацитет до 40 големи крави. Напълно сглобена за лесно монтиране
към пасищна водоноска, цистерна или към ограда, сграда и др. Профила на поилката във вътрешната част е извит максимално навътре за да
предпазва от попадане на боклуци. 3/4“ връзка фитинг. Възможни връзки към ВиК системата отгоре, отдолу или отзад. Дебит на водата: 24 л/
мин. при 1 бар. С 2 изходни попки на всяко отделение за лесно почистване и източване при нужда от преместване. Управлението на поплавъка е
защитено с капак. Поплавъка е в най-горната част за лесно обслужване и
регулиране при нужда. Тегло: 15 кг.
Реф.

Продукт

390050020

Групова поилка S60
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Групови поилки за свободно отглеждане единична и
двойна SUEVIA

Поилките Suevia са идеалното решение за млечни крави и телета при
свободно отглеждане. Изработени са с уникален дизаин спестяващ пространство, самопочистващи се! Изцяло от неръждаема стомана. Дебитът
на водата е до 30 l/min позволява непрекъснато и ефективно захранване на животните с вода. Поплавък е с плавно задействащ се механизъм.
Поплавъка е с голямо тегло подходящ за високо и ниско водно налягане
на водата в системата. Свързване към ВиК системата с ¾“ фитинг, като
е комбиниран със системата за циркулационно подгряване. Поилките
гарантират винаги свежа и чиста вода за вашите животни. Това се гарантира от големия дебит на поплаваковия клапан и специалния дизайн на
купата. Фуражните остатъци се промиват от течащата вода и животните
едновременно с водата ги поемат. Купата е покрита в горната си част, за
да се предотврати влизането на мръсотия. Подходящи са за монтаж на
стена или тръбна конструкция.
Реф.

Продукт

310000792

Групова поилка Suevia 500

310000776

Групова поилка Suevia 520

Групови поилки за свободно отглеждане тип корито
(траф) SUEVIA

Професионална поилка Suevia изцяло изработена от неръждаема стомана: комфортна за животното, без остри ръбове. Вградена тръба неръждаема с фитинг ¾“ мъжка, не е необходима гъвкава връзка за свързване
към системата. Свързване от дясната или лявата страна е възможно чрез
преместване на поплавъка. Монтиран е най-качествения поплавъчен
вентил MASTERFLOW, дебит на водата до 40 л/мин. Заобленият капак на
поплавковия вентил може да се завърти нагоре без използването на инструменти, което го прави много удобен за работа! Може да коригирате
нивото при нужда веднага. Плоското дъно на коритото го прави много
удобно за поддържане. Вместо да се налага да използвате по време на
експлоатация допълнително вода за измиване, тук имаме комфортно
обръщане с което мръсотията изпада директно е канала. Гарантиран е
свободен и лесен достъп до водната повърхност и оптимална височина
за пиене. Поцинкована фиксираща рамка за фиксиране на стената или
земята. Не са необходими допълнителни опори или укрепителни елементи при монтажа.
Реф.

Продукт

1308521

Поилка Suevia траф 1,00 м

1308522

Поилка Suevia траф 1,50 м

1308523

Поилка Suevia траф 2,00 м

1308524

Поилка Suevia траф 2,50 м

1308525

Поилка Suevia траф 3,00 м

1308531

Поилка Suevia с крака 1,00 м

1308532

Поилка Suevia с крака 1,50 м

1308533

Поилка Suevia с крака 2,00 м

1308534

Поилка Suevia с крака 2,50 м

1308535

Поилка Suevia с крака 3,00 м
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Двойна/Единична термопоилка против замръзване

За осигуряване на вода за до 30 животни (Duo) или до 15 животни (Uno).
Обеми: 100 л (Duo) или 40 л (Uno). Вкл. поплавък за дебит до 35 л/мин. Не
изисква електрическо захранване. Отлична изолация благодарение на
двойната стена запълнена със специална пяна. Без замръзване, благодарение на непрекъснато движение на водата от консумацията на животните. Постоянна температура на водата, приятна за животните по всяко
време на годината (прибл. 3-5°С през зимата, прибл. 10-12°С през лятото). Бързо източване и изплакване благодарение на големи изпускателни
отвори с диаметър 100 мм (Duo: 2x, Uno: 1x). ½“ тръбна връзка. Затвореният корпус предотвратява замърсяване и осигурява максимална хигиена на водата. Включени са наземни уплътнения, резервни уплътнения
за поплавъка и ограничител за източване, гъвкав маркуч от неръждаема
стомана, тръбна изолация, подов анкер. Препоръчителен брой животни:
• Duo 20 животни • Uno 10 животни. Защита от замръзване до около
-30°C при интензивно използване от животни.
Реф.

Продукт

310000777

Термопоилка единична

310000775

Термопоилка двойна

Пасищна поилка

Изключителнно здрав специален материал. Изключително устойчив на
счупване и връща формата си въпреки деформации при натиск. Устойчиви на UV и замръзване, изцяло с дизайн за външна употреба. Внимателно
обмислен дизайн съобразен с всички нужди и особености на външната
експлоатация като пасищна поилка. Стабилна и гладка вътрешна стена
с извивки сочещи навътре за подсилване на структурата и удобство за
животните да се нареждат повече по периферията. Овалната форма позволява лесно пренасяне в малко превозно средство или на ръка. Голям
изход за бързо източване при нужда от почистване или преместване от
едно пасище на друго. Връзката с вода и поплавъчения вентил, са добре
защитени от животните. Лесно почистване благодарение на гладките
повърхности и заоблените ръбове - няма недостъпни зони. Може да
се подреждат една в друга за удобство и пестене на пари и гориво при
транспортиране. По избор се предлага анкериране на пода, така може да
я фиксирате за пасището и ще бъдете сигурни, че животните няма да я
обърнат или повредят. Поплавъка не е вклщчен в цената!
НОВО: допълнителна подсилен вътрешен пояс и оптимизирано разположение на поплавъка за по-добро регулиране на нивото на водата!
Реф.

Продукт

310001291

Пасищна поилка 550 л

310001286

Пасична поилка 1000 л
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Поплавъци
Реф.

Продукт

390040056

Поплавък за пластмасова поилка

390040024

Поплавък за поилка с попка

330000196

Поплавък

310001305

Поплавък топка

310001287

Поплавък

310000821

Поплавък
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Обезроговители за телета и крави
Стоманено въже/тел за обезроговяване на телета и крави

Използва се само за обезроговяване. Бърза и лесна употреба. Това е
най-евтиния метод за обезроговяване. Ръкохватките се поръчват отделно.
Реф.

Продукт

310001082

Тел за обезроговяване 3,6 м

310000307

Ръкохватки за обезроговяване

Щифт за обезроговяване

За обезроговяване на телета от 1 до 4 седмична възраст. Няколко телета
могат да бъдат третирани с един щифт (около 4 – 6 според употребата).
Инструкции са приложени във всеки пакет!
Реф.

Продукт

310001200

Щифт за обезроговяване

Обезроговител с батерия: BUDDEX

Акумулаторен обезроговител Buddex!
Доказана технология Buddex в нов, ергономичен дизайн!
Хуманно обезроговяване: Уникалният фокален пръстен надеждно предотвратява растежа на рога по здравословен за животните начин. Температура на върха на работния пръстен: Високата температура от 700°C
в пръстена, че премахването на рогчето извършва в рамките на няколко
секунди. Фазата на загряване започва само след силно притискане към
основата на рогчето. Нямаме загрети други повърхности което Ви гарантира, че няма риск от изгаряне за фермера (потребителя). Buddex се
загрява до 700°C само за 4 секунди! Работата на акумулатора (батерии)
означава максимална свобода на движение по време на работата по
обезроговяването. Нямаме кабел, който да се пречка постоянно. Работи
се с една ръка, което означава, че телето може да се задържи с другата
ръка спокойно. До 40 телета с едно зареждане на акумулаторните батерии могат да бъдат обработени. Включен е и мрежовият адаптер 230V и
12V за запалката на автомобила при полева работа.
Реф.

Продукт

310000703

Обезроговител на батерии

Обезроговител на ток

Обезроговител на ток тип поялник. Свързване към мрежата от 230 волта.
Обща дължина на обезроговителя 30 см. Затопляща глава около 15,5 cm.
В комплекта в включен накрайник за обезроговяване от стомана Ø 18
мм. Много висока топлинна мощност и значителна резервна мощност
на запоящия накрайник (отоплителната касета е разположена вътре в
върха на обезроговителя). Много лесен за управление поради малкото
тегло и удобната форма. Ергономично оформена дръжка. Поставка от
неръждаема стомана.
Реф.

Продукт

310001082

Тел за обезроговяване 3,6 м

310000307

Ръкохватки за обезроговяване

128

www.marpex-market.bg

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139 УРЕДИ В ПОМОЩ НА ФЕРМЕРА
Газов обезроговител GasBuddex

Най-добрия обезроговител GasBuddex!
Професионалният инструмент за хуманно обезроговяване на телета!
Бързото нагряване и високата максимална температура от 650°C правят
GasBuddex инструмент от най-високо качество. Покритие от неръждаема
стомана гарантира издръжливост и отговаря на най-високите очаквания!
Без болка във възможно най-голяма степен за телето чрез процес на
обезроговяване с максимална продължителност 10 секунди. Комплекта
идва с 2 газови патрона, резервни накрайници и инструменти. Работната
температура от около 650°C се достига в рамките на макс. 3 мин. Продължителност на работа: 2-3 часа. Практичен дизайн чрез неплъзгаща се
дръжка и балансиран център на тежестта. Надеждно, автоматично пиезо
запалване (като пиезо запалка). Обща дължина 31 см. Предлага в практична метална кутия удобна за носене и обезопасена от удряне, падане,
изпускане. С две години гаранция. Работна температура прибл. 650°С!
Реф.

Продукт

310000155

Обезроговител на ток

310000156

Газов патрон

Професионален обезроговител за крави TECNALL

Мощен и бърз обезроговител за крави 230 волта, 2400 вата!! За обезроговяване на възрастни говеда. Изключително бърза работа, без никакво
усилие. Само поставяте рога в отвора и просто преплъзвате напред ъглошлаифа по шеината. Високата скорост на въртене на режещия диск
повишава температурата в мястото на отрязване и частично запечатва
кръвоносните съдове. Стресирането се получава само от шума на машината. Предлага се само главата, която се монтира към ъглошлайф. Моделите ъглошлайфи са DWE4557, DWE4597, DWE4559, DWE4579, DWE4599,
DWE4579R.
Реф.

Продукт

310000606

Обезроговител

310000891

Резервен диск

Скоба против сукане за телета модел: Muller Original

Гъвкавият материал и фиксиращият винт осигуряват лесно регулиране и
перфектно прилягане към носната кухина на телето. Почти е невъзможно
приспособлението срещу сукане да се изгуби. Налични са три размера
според възраста на телето!
Реф.

Продукт

310001016

Скоба против сукане малка Muller Original

310001015

Скоба против сукане средна Muller Original

310001013

Скоба против сукане голяма Muller Original
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Скоба против сукане за телета модел: Muller 2010

Скобата против сукане Weaner Müller 2010 е по-нататъшното усъвършенстване на оригинала MÜLLER. Допълнителна защита срещу накланяне предотвратява телета, млади или зрели говеда да сучат. От само
себе си се разбира, че съществуващите предимства като супер-еластичен
материал, лесна настройка на крилчата гайка и UV-стабилизирана пластмаса са включени и в модела Weaner Muller 2010 г.
Реф.

Продукт

310001011

Скоба против сукане малка Muller 2010

310001012

Скоба против сукане средна Muller 2010

310001017

Скоба против сукане голяма Muller 2010

Метална скоба против сукане за телета модел: KRAUSE

14,5 см ширина. Удобно и лесно регулируема с крилчата гайка. Изработени от лек и супер здрав метал. Предотвратява смученето на едрия рогат
добитък. Животните могат да ядат и пият свободно! С доказано действие
в практиката от много фермери по света!
Реф.

Продукт

330000099

Скоба против сукане KRAUSE

Скоба против сукане за телета масивна GEWA Германия

Изработена е от висококачествена плътна гума с вграден метален пръстен от пружинна стомана. Това я прави много лесна за поставяне. Без
нужда от допълнително фиксиране според големината на ноздрите на
животните. Вградения пружинен пръстен се самонагажда. За максимален
ефект е екипирана със шест супер остри метални пирона. В основата си
пироните са заработени в плътната гума. Това ги прави едновременно
много здраво захванати в основата и в същото време гъвкави. Така при
всеки ъгъл към вимето пироните са в оптимална позиция за боцкане.
Реф.

Продукт

312000120

Скоба против сукане GEWA

Скоба против сукане за телета за пасищно отглеждане
GEWA Германия

Изработена е от висококачествена плътна и дебела гума като подложка върху която са разположени в специална геометрична форма супер
здрави и остри пирони. Скобата е предназначена за най-упоритите животни, които не се спират пред нищо и въпреки напредналата си възраст
продължават да сучат. За да не се изхлузват, губят, свалят от животните
се привързват със здрави колани направо към главата. Двата размера
гарантират, че винаги ще бъдат плътно прилепнали и ще получим гарантирано ефекта. Малката е с 8 остриета. Голямата е с 30 остриета!!!
Реф.

Продукт

312000121

Скоба пасищна GEWA

312000122

Скоба пасищна GEWA
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Метален пръстен против сукане Saugstop

Никелирана. За многократна употреба благодарение на шестостенния
винт. За фиксиране използвайте апликатор за пръстени за бик. Практически пръстена е невъзможно да се загуби.
Реф.

Продукт

137/2

Пръстен против сукане

Скоба с метални шипове против сукане

Металната скоба е с нежни гумени накрайници за предпазване на носната преграда. Удобно се слага и регулира посредством стискане с ръка
до нужния размер.
Реф.

Продукт

1322

Скоба с шипове 70х40 мм

1321

Скоба с шипове 80х55 мм

1320

Скоба с шипове 100х60 мм

Пръстен за фиксиране на бикове

Изработен от никелирана здрава стомана. Надежно се фиксира с винтче!
Реф.

Продукт

310001265

Пръстен за бикове 54 мм

11141

Пръстен за бикове 57 мм

Халка за бик

Израаботен от никилирана здрава стомана. Надежно се фиксира с винтче! 100% Made in Germany!!!
Реф.

Продукт

390040061

Халка за бик 54 мм

Халка за бик - Голяма

Изработен от здрава стомана. Надежно се фиксира с винтче! Предназначена за големи и мощни животни.
Реф.

Продукт

11110

Халка за бик 61 мм

11131

Халка за бик 65 мм
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Фиксираща скоба против ритане при доене

Стандарт за обездвижване на крава при доене или други мероприятия.
Когато е поставен правилно, това обездвижва животното и тао неможе
да рита. Скобата удобно и лесно се регулира за различни размери на
животни. Ъгъла от 45° и заключващите болтове с дебелина ø 9 мм осигуряват ергономично регулиране на дължината и предотвратяват неволно
или инцидентно отваряне по време на доене. Маркирана е дългата страна (= дъното/пода) с черната капачка. Така ще се ориентирате по лесно
при поставянето!
Реф.

Продукт

310001006

СКоба против ритане

310000864

Резервна пружинка

310001197

Резервна капачка

Закрутка с пружина

Изключително здрава и масивна закрудка за фиксиране на бикове. Заключването става с пружина. Дължина 11 см. Изработена е от кован чугун с последваща обработка никелиране. Оразмерена е за млади животни! Може да се постави и с една ръка.
Реф.

Продукт

310000351

Закрудка с пружина

Закрутка с фиксиращ пръстен HARMS

Изключително здрава и масивна закрудка за фиксиране на бикове. Заключването става с фиксиращ пръстен. Дължина 19 см. Изработена е от
неръждаема стомана с последваща обработка полиране. Оразмерена е
за животни от всяка възраст! Може да се постави и с една ръка, докато с
другата поддържате животното.
Реф.

Продукт

310000350

Закрудка с пръстен HARMS

Закрутка с въже

Изключително здрава и масивна закрудка за фиксиране на бикове. Заключването става чрез опъването на въжето. Челюстите се затварят докато опрат в ограничителите. Така се предпазва носната стена на животните от нежелани наранявания и болка. Идва в комплект с изключително
здраво найлоново въже. Дължина 21 см. Изработена е от кован чугун с
последваща обработка никилиране. Оразмерена е за животни от всяка
възраст! Може да се постави и с една ръка, докато с другата поддържате
животното.
Реф.

Продукт

310000352

Закрудка с пръстен HARMS
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Щипка за обездвижване/фиксиране на опашката при
нуждат

Изработена е от здрава и лека ламарина на 100% поцинкована. Удобна
за захващане с широка периферия. Голям диаметър на челюстта за универсална употреба. Достатъчно силна пружина да задържа стабилно фиксираната опашка и в същия момент без усилие да се отваря от фермера!
Реф.

Продукт

310001199

Щипка за опашка

Бандаж за фиксиране на матката

Предотвратява ескалацията на пролапса и превръщането му в хроничен.
Изработен е от здрави найлонови въжета и кожени каишки за фиксация
на матката и задържането й от изпадане. Фиксира се към животното с
много здрави кожени колани!
Реф.

Продукт

310000146

Бандаж за матка

Трокар против подуване

Просто, но спасяващо живота приспособление. Служи при подуване на
животнто от преяждане с люцерна или други бобови/азотофиксиращи
фуражи, да осводоби газовете от търбуха. Изработен е от хромирана неръждаема стомана. В комплекта са включени две канюли и тръбичка за
фиксация на отвора за по-бързо освобождаване на газовете.
Реф.

Продукт

310001107

Трокар 12 см

390040037

Трокар 9 см

Безкръвен кастратор за бици

Безкръвно кастриране на бици посредством удобни за работа клещи.
Клещите са изработени от неръждаема полирана стоман. Това ги прави
много здрави и лесни за почистване след работа. Дългото рамо 47 см
гарантира извършване на безкръвната операция без усилие. Удобните
гумени ръкохватки гарантират здрав захват. Широката челюст удобно
без нужда от много нагласяне обхваща нужната тъкан. Ширината на челюста е 8 см.
Реф.

Продукт

310000426

Безкръвен кастратор
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Руминаторен магнит - ЗЕЛЕН

Размери на магнита 35x35x100 мм. Идеален за ефективна профилактика
и предпазване от заболявания причинени от попадането на чужди тела в
търбуха на кравата. Магнитът е сложен в пластмасов корпус. Така трябва
да бъде поставен във всички здрави животни, особено важно за пасищно отглежданите говеда в точното време за превенция. Магнетизмът му
е достатъчен, за да събере чужди тела и да ги задържи в пространството
на корпуса. Чуждите тела, скрити във фуражи, като пирони, жици, тел и
метални парченца, представляват основен риск за едрия рогат добитък.
Влизат в ретикулума, където могат да проникнат през стомашната стена
при преживните контракции, необходими за смесване и по-нататъшен
транспорт на храната. Това обикновено води до инфекция на коремната
кухина, последвана от тежко и в повечето случаи фатално за животното възпаление. Органите около ретикулума също могат да бъдат травмирани от това. Ранното прилагане на магнит за животно, за което се
предполага, че има чуждо тяло, може да доведе до възстановяване на
животното в рамките на два до три дни. Ако животното не се лекува,
чуждото тяло може да мигрира и да причини перитонит, което може да
доведе до пълна загуба на животното. Дори превантивното приложение
на магнит се оказа супер успешно.
Реф.

Продукт

310001273

Руминаторен магнит ЗЕЛЕН

Руминаторен магнит

Размери на магнита 35x35x100 мм. Идеален за ефективна профилактика
и предпазване от заболявания причинени от попадането на чужди тела в
търбуха на кравата. Магнитът е сложен в пластмасов корпус. Така трябва
да бъде поставен във всички здрави животни, особено важно за пасищно отглежданите говеда в точното време за превенция. Магнетизмът му
е достатъчен, за да събере чужди тела и да ги задържи в пространството
на корпуса. Чуждите тела, скрити във фуражи, като пирони, жици, тел и
метални парченца, представляват основен риск за едрия рогат добитък.
Влизат в ретикулума, където могат да проникнат през стомашната стена
при преживните контракции, необходими за смесване и по-нататъшен
транспорт на храната. Това обикновено води до инфекция на коремната
кухина, последвана от тежко и в повечето случаи фатално за животното възпаление. Органите около ретикулума също могат да бъдат травмирани от това. Ранното прилагане на магнит за животно, за което се
предполага, че има чуждо тяло, може да доведе до възстановяване на
животното в рамките на два до три дни. Ако животното не се лекува,
чуждото тяло може да мигрира и да причини перитонит, което може да
доведе до пълна загуба на животното. Дори превантивното приложение
на магнит се оказа супер успешно.
Реф.

Продукт

310000912

Руминаторен магнит
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Руминаторен магнит БЮДЖЕТЕН

Размери на магнита 35x35x100 мм. Идеален за ефективна профилактика
и предпазване от заболявания причинени от попадането на чужди тела в
търбуха на кравата. Магнитът е сложен в пластмасов корпус. Така трябва
да бъде поставен във всички здрави животни, особено важно за пасищно отглежданите говеда в точното време за превенция. Магнетизмът му
е достатъчен, за да събере чужди тела и да ги задържи в пространството
на корпуса. Чуждите тела, скрити във фуражи, като пирони, жици, тел и
метални парченца, представляват основен риск за едрия рогат добитък.
Влизат в ретикулума, където могат да проникнат през стомашната стена
при преживните контракции, необходими за смесване и по-нататъшен
транспорт на храната. Това обикновено води до инфекция на коремната
кухина, последвана от тежко и в повечето случаи фатално за животното възпаление. Органите около ретикулума също могат да бъдат травмирани от това. Ранното прилагане на магнит за животно, за което се
предполага, че има чуждо тяло, може да доведе до възстановяване на
животното в рамките на два до три дни. Ако животното не се лекува,
чуждото тяло може да мигрира и да причини перитонит, което може да
доведе до пълна загуба на животното. Дори превантивното приложение
на магнит се оказа супер успешно.
Реф.

Продукт

310001294

Руминаторен магнит БЮДЖЕТЕН

Апликатор за болуси и руминаторени магнити

Апликатора за въвеждане на болуси и руминаторни магнити е изработен
от неръждаема стомана. Предназначен е за работа с една ръка. Всички
ръбове са специално заоблени за прилагането му без да се наранява животното или ползвателя. Накрайника е с размери: вътрешен диаметър 36
мм, дължина 11 см. Има вградена връщаща пружина, която Ви гарантира
оптимален резултат с всеки опит!
Реф.

Продукт

310000857

Апликатор за болуси

Електроподкарвач TORERO 2000

Електроподкарвача Torero 200 съответства на германското законодателство за хуманно отношение към животните. Изключва се автоматично
след 1 секунда. Ефективно устройство за фермери, ветеринари, животновъди и търговци, както и за кланици. Особено удобна правоъгълна
форма джобен формат (13x8x3 см). Реагира на натискането на един бутон
– следователно по-добър контрол. При активиране издава силен звуков
сигнал. Високо ефективен шок. Изработен е от много износоустойчив,
издържлив на удари материал. Включително плоска батерия 4.5 V– може
да бъде заменена по всяко време.
Произведено в Германия
Реф.

Продукт

310000333

Електроподкарвач TORERO

310000056

Резервна батерия
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Електроподкарвач AniShock PRO

Професионална серия електроподкарвачи AniShock PRO насочена към
професионална употреба. Гарантирано хуманно отношение от късия шоков импулс с автоматично изключване 1 секунда. Има дълъг живот на
батерията благодарение на ниската консумация на енергия. Електрониката е напълно защитена от замърсявания, прах, агресивни изпарения и
пръски вода. За да сте сигурни и уверени при работа при активиране издава бръмчащ звук, когато се активира. Ключът за включване / изключване гарантира, че спусъкът няма да се задейства случайно. Всички модели са с дълга поликарбонатен антена с височина 71 см. Обща дължина
98 cм. Изключително предназначен за използване в животновъдството
съгласно приложимото законодателство за защита на животните. 2 години гаранция.
Предлага се в три дизайна:
AniShock PRO 1500
• икономичен стандарт за начинаещи
• min. пиково напрежение 5600 V
• доставка вкл. 4 батерии (Baby C LR14)
AniShock PRO 2000
• min. пиково напрежение 6000 V
• доставка вкл. 4 батерии (Baby C LR14)
Батерия AniShock PRO 2500
• min. пиково напрежение 6000 V
• 2,5Ah NiCd-батерия
• включен захранващ адаптер
Гъвкава резервна антена за AniShock PRO. Резервните антение, изработени от поликарбонат, са 100% гъвкави и устойчиви на счупване!!
Реф.

Продукт

310000330

AniShock PRO 1500

310000331

AniShock PRO 2000

310000332

AniShock PRO 2500

310001276

Адаптер за PRO 2500

390050170

Батерия за AniSock PRO 2500

190270004

Антена 57 см

310001230

Антена 71 м

Юлар за телета

Юлари с отлично качество за зверска употреба. Използвания материал
е изключително нежен към кожата на телето. Удобна регулируема лента
за главата и носа на телето. В най-натоварените части подсилен с естествена кожа. Катарама/закопчалка с овална форма и халка за захващане на
повода с D форма. Най-доброто качество на пазара!
Реф.

Продукт

310001205

Юлар за телета

Юлар за крави и млади бичета

Юлара за крави и млади бичета е с отлично качество за зверска употреба. Използвания материал е изключително нежен към кожата на телето.
Удобна регулируема лента за главата и носа на телето. В най-натоварените части подсилен с естествена кожа. Катарама/закопчалка с овална
форма и халка за захващане на повода с D форма. Най-доброто качество
на пазара!
Реф.

Продукт

310001297

Юлар за крави и бичета
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Юлар за крави със синджир

Продукт от серията произведено в Германия. Отлично качество за всекидневна груба употреба. Материал нежен за кожата на животното. Регулируема каишка за шията и затягащ синджир на брадичката за по-добър
контрол при водене на животното. Подсилен с естествена кожа. С много
здрави метални закопчалки.
Реф.

Продукт

310001203

Юлар за крави с синджир

Юлар за бици

Юлара за бици е изработен от здрава двойно хромирана кожа. Двойно
подсилена. Подсилени стоманени катарами.
Реф.

Продукт

310001296

Юлар за бици

Юлар от 100% сезал с халка

Много практичен и удобен юлар изработен на 100% от сезал. Метална
халка за водене с размер 7х35 мм.
Реф.

Продукт

310000412

Юлар от сезал

Нашийник със синджир за вързано отглеждане подходящ
за телета TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир и други метални части по нашийника. Многократно увеличена здравина и устойчивост на
разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използвана
е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон с
дебелина 7 мм за закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 85х4 см и поцинкован
синджир с дебелина на тела 5 мм, карабинка и щифт.
Реф.

Продукт

310000412

Юлар от сезал

Нашийник със синджирза вързано отглеждане подходящ
за подрастващи телета и юници TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир и други метални части по нашийника. Многократно увеличена здравина и устойчивост на
разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използвана
е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон с
дебелина 7 мм за закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 100х4 см и поцинкован
синджир с дебелина на тела 5 мм, карабинка и щифт.
Реф.

Продукт

310000411

Нашийник за телета и юници
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Нашийник за вързано отглеждане подходящ за телета TOP
качество без синджир

Използвана е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително
двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Много солиден пирон с дебелина 7 мм за закопчаване. Подсилване на отворите
с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 85х4 см
и D халка.
Реф.

Продукт

310001410

Нашийник за телета

Нашийник за вързано отглеждане подходящ за подрастващи телета и юници TOP качество без синджир

Използвана е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително
двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Много солиден пирон с дебелина 7 мм за закопчаване. Подсилване на отворите
с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 100х4 см
и D халка.
Реф.

Продукт

310001410

Нашийник за телета

Синджир за вързано отглеждане подходящ за подрастващи телета и юници TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир. Многократно увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително закалени звена на синджира за
допълнителна якост. Синджира е екипиран с въртяща се автомаматична
закопчалка, дължина 60 см с дебелина на тела 5 мм.
Реф.

Продукт

310000978

Синджир за телета вързано

Синджир за вързано отглеждане подходящ за подрастващи телета и юници TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир. Многократно увеличена здравина и устоичивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Синджира е екипиран с въртяща се халка, дължина 63 см
с дебелина на тела 5 мм, автомаматична закопчалка, дължина 60 см с
дебелина на тела 5 мм.
Реф.

Продукт

310000974

Синджир за телета вързано
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Синджир за вързано отглеждане с нашийник за крави и
юници TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир и други метални части
по нашийника. Многократно увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използвана е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени
звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа. Комплекта
включва каишка за врата 130х4 см и поцинкован синджир с дебелина на
тела 6мм, пружинна карабинка и щифт.
Реф.

Продукт

390050013

Синджир с нашийник за крави

Нашийник за вързано отглеждане на крави и юници TOP
качество без синджир

Използвана е екстра подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително
двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 130х4 см и D халка и
карабинка.
Реф.

Продукт

310000405

Нашийник за крави

Здраве синджир за вързано отглеждане подходящ за телета и юници TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир. Многократно увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително закалени звена на синджира за
допълнителна якост. Синджира е екипиран с въртяща се автомаматична
закопчалка, дължина 66 см с дебелина на тела 6 мм.
Реф.

Продукт

310001290

Синджир за крави 66 см

Здраве синджир двоен за вързано отглеждане подходящ
за крави TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир с двойно фиксиране.
Многократно увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане
от специалната оплетка на синджира. Допълнително закалени звена на
синджира за допълнителна якост. Синджира е екипиран с въртяща се автомаматична закопчалка, дължина 70 см с дебелина на тела 6 мм.
Реф.

Продукт

310001297

Синджир за крави 70 см
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Здраве синджир двоен за вързано отглеждане подходящ
за крави TOP качество

Солиден висококачествен галванизиран синджир с двойно фиксиране.
Многократно увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане
от специалната оплетка на синджира. Допълнително закалени звена на
синджира за допълнителна якост. Синджира е екипиран с въртяща се автомаматична закопчалка с предпазна срещу отваряне пружина, дължина
84 см с дебелина на тела 6 мм.
Реф.

Продукт

110002616

Синджир за крави 84 см

Нашийник/колан със синджир за вързано отглеждане подходящ за подрастващи телета и юници Standard качество

Солиден галванизиран синджир и други метални части по нашийника.
Увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използван е екстра подсилен, щадяща кожата
колан. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите
с дебела естествена кожа. Комплекта включва колан за врата 85х4 см
и поцинкован синджир с дебелина на тела 5 мм, въртяща карабинка и
щифт.
Реф.

Продукт

310000409

Нашийник/колан за телета и юници със синджир

Нашийник/колан със синджир за вързано отглеждане подходящ за подрастващи телета и юници Standard качество

Солиден галванизиран синджир и други метални части по нашийника.
Увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използван е екстра подсилен, щадяща кожата
колан. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите
с дебела естествена кожа. Комплекта включва колан за врата 100х4 см
и поцинкован синджир с дебелина на тела 5 мм, въртяща карабинка и
щифт.
Реф.

Продукт

310000410

Нашийник/колан за телета и юници със синджир

Нашийник със синджир за вързано отглеждане стар тип

Солиден висококачествен галванизиран синджир с много здрав и плътен,
двоен колан за фиксиране. Използва се в старата система на фиксация!
Реф.

Продукт

310000410

Нашийник/колан за телета и юници със синджир
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Синджир двоен за вързано отглеждане с нашийник/колан
за крави Standard качество

Солиден галванизиран синджир и други метални части по нашийника.
Увеличена здравина и устойчивост на разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Използвана е екстра подсилена, щадяща кожата
каишка. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. Допълнително закалени звена на синджира за допълнителна якост. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите
с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 130х4 см
и поцинкован синджир с дебелина на тела 6 мм, пружинна карабинка и
щифт.
Реф.

Продукт

310001274

Синджир двоен с нашийник/колан за крави и юници

Нашийник/колан за вързано отглеждане на крави Standard
качество без синджир

Използвана е подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително двойно
подсилване на местата на отворите за закопчаването. Много солиден пирон за закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа.
Комплекта включва каишка за врата 130х4 см и D халка.
Реф.

Продукт

390050213

Нашийник за крави Standard

Нашийник/колан за вързано отглеждане на бикове бикове
качество без синджир

Използвана е подсилена, щадяща кожата каишка. Допълнително двойно подсилване на местата на отворите за закопчаването. За максимална
здравина е с два реда отвори за закопчаване. Много солиден пирон за
закопчаване. Подсилване на отворите с дебела естествена кожа. Комплекта включва каишка за врата 130х4 см и D халка.
Реф.

Продукт

310000406

Нашийник за бикове Standard

Синджир за универсални нужди с халка

Солиден галванизиран синджир. Увеличена здравина и устойчивост на
разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително
закалени звена на синджира за допълнителна якост. Халка за фиксиране.
Различна дебелина на тела и дължина според нуждата.
Реф.

Продукт

310000977

Синджир 50 см х 4 мм

390050007

Синджир 60 см х 5 мм

390050006

Синджир 60 см х 6мм

390050008

Синджир 65 см х 7мм

390040094

Синджир 70 см х 8 мм
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Синджир двоен за върано отглеждане на крави комплект

Солиден галванизиран синджир. Увеличена здравина и устойчивост на
разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително
закалени звена на синджира за допълнителна якост. Комплекта включва
синджири двоен за врата и за фиксиране с възможност за регулиране на
дължината, въртяща се карабинка.
Реф.

Продукт

390050009

Синджир двоен комплект 60 см х 5 мм, за врат 100 см

Синджир за върано отглеждане на крави комплект

Солиден галванизиран синджир. Увеличена здравина и устойчивост на
разтегляне и късане от специалната оплетка на синджира. Допълнително
закалени звена на синджира за допълнителна якост. Комплекта включва
синджири за врата и за фиксиране с възможност за регулиране на дължината, въртяща се карабинка.
Реф.

Продукт

310000971

Синджир единичен комплект 60 см х 5мм,
за врат 100 см

310000972

Синджир единичен комплект 65 см х 6мм,
за врат 110 см

310001226

Синджир единичен комплект 70 см х 7мм,
за врат 120 см

Карабинка автоматична за синджир

Солидна галванизирана карабинка. Автоматично зачипване. Защитена от
инцидентно отваряне. Въртяща се. Подходяща за синджир.
Реф.

Продукт

390050137

Карабинка за синджир

Звено за синджир

Галванизирано резервно звено за синджир. Размери 50 мм дължина,
6 мм дебелина.
Реф.

Продукт

310001268

Звено от синджир

D халка за колан

Галванизирана D халка за синджир. Размери 50 мм дължина, 8 мм дебелина.
Реф.

Продукт

310001269

D халка за колан
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Закопчалка/щифт за синджир

Галванизирана закопчалка/щифт за синджир. Два размера.
Реф.

Продукт

390050138

Закопчалка за синджир 4 мм

390050139

Закопчалка за синджир 5 мм

390050140

Закопчалка за синджир 6 мм

Спрей за маркиране TopMarker

Висококачаствен спрей подходящ за маркиране на говеда, овце, кози и
прасета. Наситено, интензивно и бързосъхнещо маркиране с най-добро
качество и визуализация. Има достатъчна трайност и плътност срещу изтриване. За овце препоръчваме специално разработения спрей за овце.
Реф.

Продукт

310000569

Спрей червен 500 мл

20157

Спрей зелен 500 мл

20158

Спрей син 500 мл

20173

Спрей оранжев 500 мл

20174

Спрей виолетов 500 мл

20177

Спрей черен 500 мл

Спрей за маркиране RAIDEX

Подходящ за маркиране на говеда, овце, кози и прасета. Наситено, интензивно и бързосъхнещо маркиране с най-добро качество и визуализация. Има достатъчна трайност и плътност срещу изтриване. За овце
препоръчваме специално разработения спрей за овце.
Реф.

Продукт

310001036

Спрей RAIDEX червен

310000731

Спрей RAIDEX син

310000729

Спрей RAIDEX зелен

310000727

Спрей RAIDEX жълт

310001318

Спрей RAIDEX черен

310001333

Спрей RAIDEX пурпурен

310001336

Спрей RAIDEX оранжев

Пастел за маркиране TopMarker

Подходящ за бързо маркиране на говеда, овце, кози и прасета. Наситени,
интензивни цветове с най-добро качество и визуализация. Има достатъчна трайност и плътност срещу изтриване. Водоустойчиви. Много добре
прилепват към кожата. Качество и цена без аналог. Лесни за прилагане.
Реф.

Продукт

310000568

Пастел СИН

310000575

Пастел ЧЕРВЕН

310000574

Пастел ЗЕЛЕН

110003449

Пастел ЖЪЛТ

20624

Пастел ОРАНЖЕВ

310000573

Пастел ВИОЛЕТОВ

20626

Пастел ЧЕРЕН
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Пистолет за нанасяне на спрей универсален за всички
видове спрейове

Помощно средство пистолет за пръскане за удобно нанасяне на цветни и
маркиращи спрейове. Гарантира, чиста и ефективна работа с всички видове спрейове. Пистолета за пръскане позволява професионално управление, подобно на използването на пистолет, и ви помага да работите
без усилие на по-големи площи. Пълния контрол върху спусъка Ви помага да пестите от спрей. Предпазва от боядисване ръцете при ползването.
Реф.

Продукт

310000936

Пистолет за спрей

Маркиращи PVC ленти

Удобен и надежден начин за дългосрочно маркиране. Маркиращите
ленти са изработени от висококачествена гъвкава PVC пластмаса. Дължина на маркиращата лента около 37 cм. Лесни за поставяне и сваляне
от гледачите. Ясни и наситени цветове. Удобни за бързо разпознаване
от далече.
Реф.

Продукт

310000356

Маркираща PVC лента жълта

310000578

Маркираща PVC лента червена

310000577

Маркираща PVC лента синя

310000576

Маркираща PVC лента зелена

310000743

Маркираща PVC лента оранжева

Ленти за маркиране с лепки Velcro

Удобен и надежден начин за дългосрочно маркиране. Маркиращите
ленти са изработени от висококачествен и изключително здрав материал. Много бързо поставяне и сваляне благодарение на системата с лепки
Velcro. Дължина на маркиращата лента около 36 cм. Лесни за поставяне и сваляне от гледачите. Ясни и наситени цветове. Удобни за бързо
разпознаване отдалеч. Подходящи за маркиране на маститни животни,
сухостойни животни и т.н.
Реф.

Продукт

310000547

Маркираща лента жълта

310000551

Маркираща PVC лента червена

310000549

Маркираща PVC лента синя

310000548

Маркираща PVC лента зелена

310000550

Маркираща PVC лента комплект
(3 жълти, 3 червени, 2 сини, 2 зелени)
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Колан за маркиране с възможност за поставяне на
индентификационни цифри

Удобен и надежден начин за маркиране. Колана дава възможност както
да се групират животните по цвят, но и да се поставят цифри, които да
съответстват на ушната марка или друга система за управление на стадото. Коланите са изработени от изключително здрав, гъвкав и не лепящ мръсотии материал. Катарамата е масивна със здрав дебел пирон и
тръбичка като контра, за бързо закопчавае и откопчаване. Отворите са
допълнително подсилени и обработени против разнищване и скъсване.
Ширина 40 мм.
Реф.

Продукт

310000453

Колан бяло/черно 90 см

310000452

Колан бяло/черно 120 см

310000457

Колан бяло /черно 135 см

310000458

Колан зелено/бяло 120 см

310000454

Колан зелено/бяло 135 см

310000455

Колан син 120 см

310000456

Колан син 135 см

Колан за маркиране с възможност за поставяне на
индентификационни цифри с пластмасова катарама

Удобен и надежден начин за маркиране. Колана дава възможност, както
да се групират животните по цвят, но и да се поставят цифри, които да
съответстват на ушната марка или друга система за управление на стадото. Коланите са изработени от изключително здрав, гъвкав и не лепящ мръсотии материал. Катарамата е много удобна за закопчаване и
откопчаване, което се осъществява от пластмасовата закопчалка. Зъбите
захапват много здраво и добре колана. Така няма никакво напрежение и
опасност от разнищване или късане. Ширина 40 мм.
Реф.

Продукт

310001414

Колан син 130 см с пластмасова закопчалка

Индентификационни/маркиращи цифри 0-9 жълти

Индентификационните/маркиращи цифри са с ярък жълт цвят върху,
който е гравирана с черна боя много ясно разпознаваема дори от разстояние голяма цифра. Рамера на цифрата е 44х46 мм. Размера на процепа е съобразен с размера на колана за индентификация 40 мм. Цифрите
са практически неизтриваеми.
Реф.

Продукт

310000374

Цифра 0

310000376

Цифра 1

310000378

Цифра 2

310000380

Цифра 3

310000382

Цифра 4

310000384

Цифра 5

310000386

Цифра 6/9

310000388

Цифра 7

310000390

Цифра 8
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Клещи за маркиране PrimaFlex ушни марки

Клещите за маркиране PrimaFlex са надежден и удобен инструмент за
бързо маркиране на животни при паднали марки или новородени. Това
става за секунди почти без болка от страна на животното и без усилие
от маркировача. Просто стиснете здраво и готово. Вградената пружина
прави освобождаването на ушната марка автоматично.
Реф.

Продукт

310001246

Маркиращи клещи PrimaFlex

20950

Резервен комплект челюсти

Клещи за маркиране MultiFex ушни марки

Клещите за маркиране PrimaFlex са надежден и удобен инструмент за
бързо маркиране на животни при паднали марки или новородени. Това
става за секунди почти без болка от страна на животното и без усилие
от маркировача. Просто стиснете здраво и готово. Вградената пружина
прави освобождаването на ушната марка автоматично.
Реф.

Продукт

310000449

Маркиращи клещи MultiFlex

Клещи за маркиране AllFex ушни марки

Клещите за маркиране AllFlex са надежден и удобен инструмент за бързо маркиране на животни при паднали марки или новородени. Служат
за поставяне на марки от най-големия световен производител на ушни
марки AllFlex. Това става за секунди почти без болка от страна на животното и без усилие от маркировача. Просто стиснете здраво и готово.
Вградената пружина прави освобождаването на ушната марка автоматично.
Реф.

Продукт

310001245

Маркиращи клещи AllFlex

Клещи за татуиране 7.0 мм

Клещите за татуиране една от първите и най-прости и надеждни системи
за маркиране. Маркировката става много бързо и без никакво усилие.
Татуираните сумволи се отбелязват много ясно и точно, което ги прави в
последствие много лесни за разчитане.
Реф.

Продукт

310001081

Клещи за татуиране 7мм

310000477

Номера за татуиране 0-9 7мм

Клещи за татуиране 10.0 мм

Клещите за татуиране една от първите и най-прости и надеждни системи
за маркиране. Маркировката става много бързо и без никакво усилие.
Татуираните сумволи се отбелязват много ясно и точно, което ги прави в
последствие много лесни за разчитане.
Реф.

Продукт

19101

Клещи за татуиране 10,0 мм

193

Номера за татуиране 0-9 7 мм
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Сменяеми комплекти за челюсти за различните видoве
ушни марки
Реф.

Продукт

310001244

AllFlex марки

390040090

MultiFlex и FlexoPlus марки

2093

Duo ушни марки

310001243

primaFlex марки

Татуировъчно мастило/паста

Трайно готово за използване мастило. Безвредно за околната среда!
Реф.

Продукт

310001402

Татуировъчно мастило

Лопатка за дозиране на насипни материали 500 гр.

Нашата малка дозираща лопатка за финно дозиране е много удобна за
работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на използваната
изключително здрава и стабилна пластмаса, има много дълъг живот на
експлоатация. Удобната дръжка я прави комфортна за работа и здраво
фиксирана в ръката. Обем 500 гр. Размери: 9х39х11 см, 120 гр. Made in
Germany!
Реф.

Продукт

310000044

Лопатка 500 гр

Алуминиева лопатка за дозиране на насипни материали
500 гр.

Нашата алуминиева малка дозираща метална лопатка за финно дозиране
е много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение
на използваната изключително здрава и стабилна пластмаса, има много
дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я прави комфортна за
работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 500 гр.
Реф.

Продукт

312000062

Лопатка алуминиева 500 гр

Лопатка за дозиране на насипни материали 1 кг.

Нашата универсална дозираща лопатка за финно дозиране е много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на използваната изключително здрава и стабилна пластмаса, има много дълъг
живот на експлоатация. Удобната дръжка я прави комфортна за работа
и здраво фиксирана в ръката. Обем 1 кг. Размери: 5,5х14,5х33 см, 150 гр.
Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000063

Лопатка 1 кг
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Лопатка за дозиране на насипни материали 2 кг.

Нашата универсална дозираща лопатка за финно дозиране е много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на използваната изключително здрава и стабилна пластмаса, има много дълъг живот
на експлоатация. Удобната дръжка я прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 2 кг. Размери: 9х17х35 см, 200 гр. Made in
Germany!
Реф.

Продукт

312000064

Лопатка 2 кг

Лопатка за дозиране на насипни материали с вградена
дръжка 1 кг.

Нашата универсална дозираща лопатка с вградена дръжка за финно дозиране е много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на специалната си форма е много удобна за ползване при вадене на материал от чувал. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 1 кг. Размери: 13х14х26 см, 150 гр. Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000065

Лопатка за чували 1 кг

Лопатка за дозиране на насипни материали с вградена
дръжка 2 кг.

Нашата универсална дозираща лопатка с вградена дръжка за финно дозиране е много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на специалната си форма е много удобна за ползване при вадене на материал от чувал. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 2 кг. Размери: 16х15,5х30 см, 300 гр. Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000066

Лопатка за чували 2 кг

Лопатка за дозиране на насипни материали с дръжка
тип черпак 1,5 кг.

Нашата дозираща лопатка с дръжка тип черпак за финно дозиране е
много удобна за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение
на специалната си форма е много удобна за ползване при разсипвне на
дози пред животните. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 1,5 кг.
Размери: 8х22х37,5 см, 295 гр. Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000067

Лопатка за чували 1,5 кг
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Кофичка за дозиране на насипни материали с улей 2 кг.

Нашата дозираща кофичка с дръжка за финно дозиране е много удобна
за работа с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на специалната си форма е много удобна за ползване при дозиране на компоненети
за смеската. Удобната гравирана скала улеснява и прецизира дозирането. Улея без подлизване я прави проложима и при дозиране на течни
компоненти. Използваната, изключително здрава и стабилна, пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я прави
комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 2 кг. Размери:
18,5х17х17,5 см, 215 гр. Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000068

Кофичка за чували 2 кг

Кофичка за дозиране на насипни материали с улей 1,5 кг.

Кофичка със специален дизайн от GEWA, Германия. Нашата дозираща
кофичка с дръжка за чували за финно дозиране е много удобна за работа
с насипни фуражи и концентрат. Благодарение на специалната си форма
е много удобна за ползване при дозиране на компоненти за смеската,
които идват в чували и е нужно да се бръкне в чувала. Използваната,
изключително здрава и стабилна, пластмаса има много дълъг живот на
експлоатация. Удобната дръжка я прави комфортна за работа и здраво
фиксирана в ръката. Обем 1,5 кг. Размери: 21х16х11,5 см, 190 гр. Made in
Germany!
Реф.

Продукт

312000069т

Кофичка за чували 1,5 кг

Кана за дозиране на насипни материали със скала 1 л.

Дозиращата кана с дръжка за финно дозиране е много удобна за работа
с течности или насипни и концентрат. Благодарение на специалната си
форма е много удобна за ползване при дозиране на течности от гравираната скала. Улея за изливане е със специален дизайн срещу подливане.
Наситения цвят я прави много приятна за ползване както във фермата,
така и в дома. Използваната, изключително здрава и стабилна, пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я прави
комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Обем 1 л. Размери:
12,5х12х17 см, 85 гр. Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000061

Кана за дозиране 1 л
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Кофа 5 литра GEWA, Германия

Малка, здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във
фермата и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на
количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и
стабилна, пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната
дръжка я прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението
и в склада. Обем 5 л. Размери: височина 20,5 см, диаметър 22 см, 300 гр.
Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000015

Кофа 5 л

Кофа 7 литра GEWA, Германия

Здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 7 л. Размери: височина 23,5 см, диаметър 25,5см, 390 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000022

Кова 7 л

Кофа 12 литра GEWA, Германия

Здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л. Размери: височина 26,5 см, диаметър 31 см, 620 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000022

Кофа 12 л

Кофа кръгла 12 литра гъвкава GEWA, Германия

Здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л. Размери: височина 25,5 см, диаметър 30,5 см, 620 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000016

Кофа кръгла гъвкава 12 л
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Кофа кръгла 12 литра твърда GEWA, Германия

Здрава и стабилна кофа, удобна за универсално използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л. Размери: височина 25,5см, диаметър 30,5см, 650 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000017

Кофа кръгла твърда 12 л

Кофа кръгла 12 литра универсална GEWA, Германия

Универсална, здрава и стабилна кофа, удобна за използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л. Размери: височина 25,5см, диаметър 30,5 см, 480 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000019

Кофа кръгла 12 л

Кофа кръгла черна 12 литра универсална ECO GEWA,
Германия

Универсална, здрава и стабилна кофа, удобна за използване във фермата
и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л. Размери: височина 25,5 см, диаметър 30,5 см, 620 гр. Made
in Germany!
Реф.

Продукт

312000018

Кофа кръгла черна 12 л

Кофа кръгла 15 литра универсална GEWA, Германия

Универсална, здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване
във фермата и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Запазва качествата си дори, когато е
напълнена до горе с вряла вода. Използваната, изключително здрава и
стабилна, пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната
дръжка я прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението
и в склада. Обем 15 л. Размери: височина 27,5 см, диаметър 33 см, 680 гр.
Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000020

Кофа кръгла 15 л
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Кофа кръгла 20 литра универсална GEWA, Германия

Универсална, здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване
във фермата и дома. Удобна гравирана скала за лесно и ясно отчитане
на количеството налята течност. Използваната, изключително здрава и
стабилна, пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната
дръжка я прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението
и в склада. Обем 20 л. Размери: височина 27 см, диаметър 37 см, 750 гр.
Made in Germany!
Реф.

Продукт

312000021

Кофа кръгла 20 л

Алуминиева кофа 10 литра GEWA, Германият

Идеална за затопляне на мляко или коластра във водна баня. Универсална, здрава и стабилна алуминиева кофа удобна за универсално използване във фермата и дома. Изключително здрава и лека. Използвания
алуминий е с високо качество без примеси. Удобната дръжка я прави
комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада.
Обем 20 л. Размери: височина 27 см, диаметър 27,5 см, 740 гр. Made in
Germany!
Реф.

Продукт

312000014

Кофа алуминиева 10 л

Кофа от неръждаема стомана 5,7 л

Универсална, здрава и стабилна кофа от неръждаема стомана удобна за
универсално използване във фермата и дома. Удобна гравирана скала
за лесно и ясно отчитане на количеството налята течност. Изключително
здрава. Удобната дръжка я прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за поставяне една в друга я правят и комфортна
при съхранението и в склада. Обем 5,7 л.
Реф.

Продукт

390050181

Кофа неръждаема 5.7л

Кофа кръгла маслинено зелена 12 литра универсална

Универсална, здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във фермата и дома. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 12 л.
Реф.

Продукт

390050181

Кофа неръждаема 5.7л
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Кофа кръгла маслинено зелена 20 литра универсална

Универсална, здрава и стабилна кофа удобна за универсално използване във фермата и дома. Използваната, изключително здрава и стабилна,
пластмаса има много дълъг живот на експлоатация. Удобната дръжка я
прави комфортна за работа и здраво фиксирана в ръката. Системата за
поставяне една в друга я правят и комфортна при съхранението и в склада. Обем 20 л.
Реф.

Продукт

310000513

Кофа 20 л

Пластмасов ръчен скрепер 35 см GEWA, Германия

Изключително лек и удобен ръчен скрепер за придърпване в обора и извън него. Стабилната пластмаса е изключително устойчива на износване.
Реф.

Продукт

312000044

Ръчен скрепер 35 см

Пластмасов ръчен скрепер 36 см - син

Изключително лек и удобен ръчен скрепер за предърпване в обора и
извън него. Стабилната пластмаса е изключително устойчива на износване. Сап: 310000943
Реф.

Продукт

390040067

Ръчен скрепер 36 см

Пластмасов ръчен скрепер 40 см - зелен

Изключително лек и удобен ръчен скрепер за предърпване в обора и
извън него. Стабилната пластмаса е изключително устойчива на износване. Сап: 310000948
Реф.

Продукт

310000185

Ръчен скрепер 40 см

Метален ръчен скрепер 35 см

Изключително здрав, прахово боядисан и удобен ръчен скрепер за придърпване в обора и извън него. Ширина 35 см. Сап: 310000947
Реф.

Продукт

310000184

Ръчен скрепер метален 35 см
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Ръчен скрепер за пробутване на тор с различни размери

Ръчен скрепер за пробутване на тор 100% галванизиран (поцинкован).
Здраво фиксиране към сапа с болт. Това разрешава адаптирането към сапове с различен диаметър. Така не сте принудени да купувате точния сап
а може да си купите, какъвто прецените Вие. Сменяем, устойчив на амоняк гумен скрепер фиксиран към лопатата с болтове. Висококачествената
каучукова смес с мрежеста вложка гарантира максимална гъвкавост на
резината. Предотвратява появата на счупвания и пукнатини. Всичко това
гарантира много дълъг живот благодарение на ниското износване. Изключително здрава конструкция с подсилена основа.
Реф.

Продукт

310000181

Ръчен скрепер метален 58 см

310000937

Ръчен скрепер метален 66 см

310000183

Ръчен скрепер метален 73 см

390050182

Резервна гума 58 см

29236

Резервна гума 66 см

390050183

Резервна гума 73 см

Алуминиева лопата за насипни материали универсална

Здрава алуминиева лопата. Дебелина на материала около 2,0 мм. Горната част, около сапа, където е най-голямото натоварване е двойно подсилена със стоманен неръждаем лист ламарина, нитован. Отвор за сап
36 мм. Износващата се част също подсилена от неръждаема ламарина
нитована за по-голяма здравина и износоустойчивост. Сап: 330000239
Реф.

Продукт

3100001221

Алуминиева лопата 36см

3100001220

Алуминиева лопата 32см

310000553

Алуминиева лопата 28см

Алуминиева лопата за насипни материали Profi

Изключително здрава алуминиева лопата за голямо натоварване. Дебелина на материала около 2,5 мм. Горната част, около сапа, където е
най-голямото натоварване е двойно подсилена със стоманен неръждаем
лист ламарина, нитован. Отвор за сап 36 мм. Износващата се част също е
подсилена от неръждаема ламарина, нитована, за по-голяма здравина и
износоустойчивост. Сап: 330000239
Реф.

Продукт

310000042

Лопата Profi размер 9

310000040

Лопата Profi размер 7

Пласмасова лопата за насипни материали, зърно сняг и
подобни

Пластмасова лопата с голям обем за голямо натоварване. Много лека и
стабилна при работа. Два варианта: с подсилено метално острие и стандартно. Размери: 42х40х10 см. Сап: 330000239
Реф.

Продукт

310050102

Лопата пластмасова стандарт

310050161

Лопата с метален връх
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Пласмасова лопата за насипни материали, зърно, сняг и
подобни КОМПЛЕКТ

Пластмасова лопата с голям обем за голямо натоварване, комплект с
ергономична алуминиева супер олекотена дръжка. Дръжката е с форма гарантираща минимално натоварване на кръста. D захват в горната част за максимален комфорт на работа. Много лека и стабилна
при работа. Два варианта: с подсилено метално острие и стандартно.
Размери: 42х40х10 см.
Реф.

Продукт

390040028

Лопата комплект пластмасова

Метална лопата за насипни материали, зърно сняг и
подобни

Метална лопата с голям обем за голямо натоварване. Работния връх на
лопатата е подсилен за по-голяма износоустойчивост. Размери: 41х33 см.
Сап: 330000239
Реф.

Продукт

390050186

Лопата метална

Метална лопата за насипни материали, зърно, сняг и
подобни КОМПЛЕКТ

Метална лопата с голям обем за голямо натоварване, комплект с ергономична алуминиева супер олекотена дръжка. Дръжката е с форма гарантираща минимално натоварване на кръста. D захват в горната част
за максимален комфорт на работа. Много лека и стабилна при работа. С
подсилен връх. Размери: 41х33 см.
Реф.

Продукт

390040027

Лопата метална КОМПЛЕКТ

Метална лопата класическа универсална

Метална лопата стандартна класическа. Плрахово боядисана повърхносъ
за по-голяма корозоустойчивост. Размер 2. Сап: 330000239
Реф.

Продукт

390050160

Лопата метална класическа

310001219

Лопата класическа със сап

Пласмасова лопата за насипни материали FarmerMax –
GEWA, Германия

Лопатата FarmerMax е с размер 9 и се характеризира с изключително
здравата пластмаса от която е направена. Ниското тегло гарантира работа дълго време без умора. Подсиления метален връх гарантира голяма
износоустойчивост дори при работа в абразивни условия.
Реф.

Продукт

312000050

Лопата FarmarMax
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Пласмасова лопата за насипни материали Grain Max –
GEWA, Германия

Лопатата Grain Max се характеризира с отличаваща се здравина. Дизайна
на лопатата е направен да се работи без усилие и умора с насипни материали като зърно, смеска, концентрат и т.н. Заработения метален връх
я прави много подходяща за работа по бетонови подове и други твърди
повърхности.
Реф.

Продукт

312000051

Лопата FarmarMax

Вила кована

Вилата е изработена по специална технология. Първо е изкована при
висока температура, след това постепенно закалена. Така метала става
много здрави и жилав. При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Модела се предлага в две разновидности: 4 и 5
зъба! Удължен щит към сапа за предпазване на сапа при удъри на вилата
в каната или други ръбове. Сап: 330000239, 310000279.
Реф.

Продукт

310000128

Вила кована 4 зъба

39005098

Вила кована 5 зъба

Вила за слама, сено, постеля и подобни с три зъба

Вилата е изработена по специална технология. Първо е изкована при
висока температура, след това постепенно закалена. Така метала става
много здрав и жилав. При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Модела се предлага в две разновидности:
26 см и 28 см. Удължен щит към сапа за предпазване на сапа при удaри
на вилата в каната или други ръбове. Сап: 330000239, 310000279.
Реф.

Продукт

33000732

Вила кована с три зъба 26 см

33000731

Вила кована с три зъба 28 см

Специална вила за силаж

Вилата е изработена по специална технология. Първо е изкована при висока температура, след това постепенно закалена. Така метала става много здрав и жилав. При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Има покритие срещу силажната киселина. Удължен
щит към сапа за предпазване на сапа при удари на вилата в каната или
други ръбове. Размер: 35х29 см. Сап: 330000239, 310000279, 320000042.
Реф.

Продукт

310000126

Вила за силаж
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Поцинкована вила специално изпълнение - комплект

Вилата е изработена по специална технология. За разлика от всички останали вили, които се коват и добавят елементи, при тази всичко е от една
заготовка. Първо е изкована при висока температура, след това постепенно закалена. Така метала става много здрав и жилав. При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Има покритие срещи силажната киселина. Удължен щит към сапа за предпазване
на сапа при удари на вилата в каната или други ръбове. Идва заедно със
сапа оригинално от Германия. Дължина на сапа: 135 см.
Реф.

Продукт

310000125

Поцинкована вила 3 зъба

310000134

Поцинкована вила 4 зъба

Специална вила за торова постеля и тор ERNTEKONIG

Вилата е изработена по специална технология изцяло съобразена с агресивната среда на оборския тор. За разлика от всчки останали вили,
при тази вила имаме силно изразена периферия, която покрива голяма
част от сапа. Това е нужно за да може вилата да се изтръсква, като се
удря в канатата на ремаркето. Първо е изкована при висока температура,
след това постепенно закалена. Така метала става много здрав и жилав.
При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Има покритие срещи силажната киселина. Удължен щит към сапа
за предпазване на сапа при удари на вилата в каната или други ръбове.
Идва заедно със сапа оригинално от Германия. Дължина на сапа: 135 см.
4 зъба. Ширина 23 см, дължина 31 см.
Реф.

Продукт

310000127

Вила за тор

Специална вила сребриста ABT Standard

Вилата е изработена по специална технология изцяло съобразена с агресивната среда на оборския тор. За разлика от всички останали вили,
при тази вила имаме силно изразена периферия, която покрива голяма
част от сапа. Това е нужно за да може вилата да се изтръскава, като се
удря в канатата на ремаркето. Първо е изкована при висока температура,
след това постепенно закалена. Така метала става много здрав и жилав.
При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Има покритие срещи силажната киселина. Удължен щит към сапа
за предпазване на сапа при удари на вилата в каната или други ръбове.
Идва заедно със сапа оригинално от Германия. Дължина на сапа: 135 см.
4 зъба. Ширина 23 см, дължина 31 см.
Реф.

Продукт

310000130

Вила сребриста

Сап за лопата

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 130 см. Диаметър 40/41 мм.
Реф.

Продукт

33000239

Сап за лопата 130 см
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Сап за вили и лопати използвани за торова постеля и тор

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 135 см. Диаметър 36 мм. Ергономично огънат за удобство. Затъпен.
Реф.

Продукт

310000279

Сап за тор 135 см

Сап за с нетална част и удължена предпазна периферия

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 135 см. Диаметър 36 мм. Ергономично огънат за удобство. Затъпен. С метална периферия за предпазване от удари.
Реф.

Продукт

310001301

Сап с метална периферия

Сап за слама и сено

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 135 см. Диаметър 36 мм. Ергономично огънат за удобство. Затъпен.
Реф.

Продукт

320000042

Сап за слама исено

Сап за различни инстроменти и четки

Сапа е изработен от много здрава трапетликова дървесина. Дължина в
два размера: 150 см и 160 см. Диаметър 28/30 мм. Идеално прав. Конусен
връх.
Реф.

Продукт

310000941

Сап трепетлика 150 см

310000943

Сап трепетлика 160 см

Сап за различни инструменти и четки

Сапа е изработен от много здрава трапетликова дървесина. Дължина в
два размера: 130 см и 140 см. Диаметър 24 мм. Идеално прав. Конусен
връх.
Реф.

Продукт

310000281

Сап трепетлика 130 см

310000948

Сап трепетлика 140 см

Сап за ръчен скрепер

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 160 см. Диаметър 30 мм. Идеално прав. Конусен връх.
Реф.

Продукт

310000281

Сап трепетлика 130 см

158

www.marpex-market.bg

тел. 0895 50 22 66 ▪ 082 842 139 УРЕДИ В ПОМОЩ НА ФЕРМЕРА
Сап за ръчен скрепер плътен

Сапа е изработен от много здраво ясеново дърво. Дължина 150 см. Диаметър 36 мм. Конусен връх.
Реф.

Продукт

310000947

Сап за ръчен скрепер

Коса класическа метална

Класическа коса за косене на трева. Максимална ширина на острието
5,5 м. Кована (клепана) ръчно. Преминала е технологично последващо
закаляване в масло. Прахово боядисана гладка дръжка. Две удобни ръкохватки за водене. Дръжката е от изключително жилава тръба. Олекотена. Дължина 150 см. Извита ергономично за минимално усилие при
работа.
Реф.

Продукт

310000496

Коса класическа

Вила за сено

Вилата е изработена по специална технология. Първо е изкована при
висока температура, след това постепенно закалена. Така метала става
много здрав и жилав. При натоварване пружинира и се връща в първоначалното си положение. Има заработена рамка за задържане на сеното
върху вилата. 6 зъба. Размер: 36х33х27 см. Сап: 330000239, 310000279,
320000042.
Реф.

Продукт

390050146

Вила за сено

Четка за почистване с твърд косъм от Elastan

Отличава се с голяма здравина. Косъма е от синтетичен специален материал за почистващи четки елсатан. За тази цел материала е създаден в
Германия през 1937 г. В сравнение с най-използвания каучуков материал, Еластана е много по-здрав на скъсване и износване. Отвор дирекно
заработен в основата на четката за сап 25 мм. Мястото на отвора е подсилено. Сап: 310000281
Реф.

Продукт

110001882

Четка твърд косъм 35 см

310001190

Четка твърд косъм 42 см

Четка за почистване с твърд косъм от Elastan COMPACT

Отличава се с голяма здравина. Косъма е от синтетичен специален материал за почистващи четки Елaстан. За тази цел материала е създаден в
Германия през 1937 г. В сравнение с най-използвания каучуков материал, Еластана е много по-здрав на скъсване и износване. Метален държач
за сапа е хванат с болтове към основата на четката за по-голяма здравина. Сап: 310000281.
Реф.

Продукт

310001189

Четка COMPACT 40 см

310001180

Четка COMPACT 50 см

310001182

Четка COMPACT 60 см
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Четка за почистване с твърд косъм от Elastan MAXI

Отличава се с голяма здравина и голямо разнообразие от размери. Косъма е от синтетичен специален материал за почистващи четки Елaсатан.
За тази цел материала е създаден в Германия през 1937г. В сравнение с
най-използвания каучуков материал, Еластана е много по-здрав на скъсване и износване. Метален държач за сапа е хванат с болтове към основата на четката за по-голяма здравина.
Реф.

Продукт

310001178

Четка MAXI 40см, сап 310001173

310001179

Четка MAXI 50см, сап 310001173

310001181

Четка MAXI 60см, сап 310000941

310001183

Четка MAXI 80см, сап 310000941

310001173

Четка MAXI 100см,сап 310000941

Метално чесало за крави

100% поцинковано. 3 реда нежни за кожата зъби за сваляне на калта,
лайната и мъртвите косми. Широко разположени зъби специално за говеда. 2 контраръба за по-добра работа и по-бързо почистване.
Реф.

Продукт

310000174

Метално чесало

Метално чесало за крави кръгло

Направено е от пружинна лента. Финни и нежни за кожата зъби за сваляне на калта, лайната и мъртвите косми. За малко замърсени животни. За
поддръжка на външния вид. Зъбите са разположени двустранно. Наредени са на здрава пружинна лента.
Реф.

Продукт

310000613

Метално чесало кръгло

Метално чесало за крави дъга

100% поцинковано. Финни и нежни за кожата зъби за сваляне на калта,
лайната и мъртвите косми. Има двa работни ръба със зъби. Леко и удобно, универсално.
Реф.

Продукт

310000177

Метално чесало дъга

Метално чесало за крави тип гребен

8 реда нежни за кожата зъби за сваляне на калта, лайната и мъртвите косми. Широко разположени зъби специално за говеда. 3 широки отвора
за преминаване на мръсотията. Дървена дръжка. Полиращо покритие за
предпазване от корозия.
Реф.

Продукт

310001166

Метално чесало гребен
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Метално чесало за крави тип гребен комбинирано

8 реда нежни за кожата зъби за сваляне на калта, лайната и мъртвите косми. Широко разположени зъби специално за говеда. 3 широки отвора
за преминаване на мръсотията. Обратен широк гребен с големи зъби за
подготовка на по-грубите петна. Дървена дръжка. Полиращо покритие
за предпазване от корозия.
Реф.

Продукт

310001168

Метално чесало гребен комбинирано

Чесало за крави затворено

38 реда нежни за кожата зъби за сваляне на калта, лайната и мъртвите
косми. Широко разположени зъби специално за говеда. Зъбите са разположени в затворен контур за да може да се работи във всяка посока в
зависимост как е удобно на гледача. Здрава затворена конструкция тип
консервна кутия. Здрава превръзка за ръката за спокойно фиксиране и
работа.
Реф.

Продукт

310000612

Метално чесало затворено

Четка за крави

Здрави плътно разположени найлонови косми. Удобна за хващане дървена основа. Широка каишка за ръката.
Реф.

Продукт

330000704

Четка за крави ръчна

Четка за крави стационарна Texas

Стационарна четка за хуманно отношение. Изпълнение стандарт. Дървена основа. Здрава 100% галванизирана конструкция с пружина. Хоризонталната част е поставена върху пружината така, че да се движи свободно
във всички посоки. Размер на четката 50х10 см.
Реф.

Продукт

310001167

Четка Texas

310001057

Четка резервна Texas

Четка за крави стационарна

Стационарна четка за хуманно отношение. Изпълнение супер здрава.
Удобна за използване от животни с различна височина. Това я прави с
универсално приложение както за дойните групи, така и за подрастващи
и юници. Изключително гъвкава. Издържа на най-силния натиск и манипулиране от животните. Дървена основа. Здрава 100% галванизирана
конструкция с пружина. Хоризонталната част е поставена върху пружината така, че да се движи свободно във всички посоки. Размер на четката
50х10 см.
Реф.

Продукт

310001177

Четка стационарна

310001057

Четка резервна 50х10 см
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Четка за крави стационарна ECO

Стационарна четка за хуманно отношение изпълнение ECO. Здрава и надеждна конструкция. Удобна за използване от животни с различна височина. Това я прави с универсално приложение както за дойните групи,
така и за подрастващи и юници. Дървена основа. Здрава 100% боядисана
конструкция с пружина. Хоризонталната част е поставена върху пружината така, че да се движи свободно във всички посоки.
Реф.

Продукт

311100112

Четка за крави ръчна

Автоматична четка за крави HAPPYCOW, Germany стационарна ECO

Автоматично кравите сами пускат четката чрез леко повдигане. След включване, четката работи в продължение на прибл. 60 секунди. След
като се изключи, четката за почистване на кравата може веднага да се използва отново от следващото животно. Кравите използват машината средно по шест пъти на ден. Използва се естественото поведение на кравата, която трие тялото си и така активира устройството за
автоматично пускане. HAPPYCOW е създаден специално за групови боксове, където кравите свободно се движат. Лесно се монтира навсякъде. Всички стоманени компоненти са поцинковани, което я прави удобна за монтиране и във външния двор. Много плътна конфигурация
от изчеткващи елементи. Работната глава е консуматив и много лесно се подменя. Защитна рамка е опция.
Предимствата:
Увеличава благосъстоянието на кравите;
Увеличава добива на мляко;
Намалява сметките ви за ветеринарен лекар;
Гърбът, опашката и торсът, както и главата се почистват благодарение на специалната форма - диагонално, конична.
Висококачествени четки за говеда
Кравите трябва да се изстъргват и почистват от калта, лайната и други мръсотии. Така се почистват и се освобождават от паразити, лишеи
и акари. Четката стимулира и насърчава кръвообращението. Използването на автоматична четка за почистване на крави или четка за едър
рогат добитък е основен принос за благосъстоянието на кравата и затова е от съществено значение за висок добив на мляко. Животните са
по-спокойни и здравния статус им се повишава.
Нашите електрически четки за едър рогат добитък са лесни за сглобяване. Сензорът предотвратява издърпването на опашката или травмиране на други нежни части като ушите. Всички части на рамката са покрити с цинк и са тествани при най-тежки условия на работа. В
допълнение, Duo и Swing Brushes имат интелигентно управление. Обширните инструкции за експлоатация, включени във всяка машина,
съдържат цялата ключова информация за това как да се сглобят, поддържат и отстраняват неизправности.
Електрическите четки за животни практически не изискват поддръжка. Смазването на точките на натиск и бързата подмяна на четките
увеличават експлоатационния живот и подобрява външния вид на животните.
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Автоматична четка за крави двураменна HAPPYCOW Duo, Germany стационарна ECO

С напълно автоматичната четка за почистване на крави HAPPYCOW Duo, кравата е щастлива, желаеща напълно самостоятелно да се изчисти. Животните се чувстват много щастливи с двураменната автоматична четка и е много интересно да се види колко добре се почистват
и масажират. Големите четки и масажиращото действие стимулират циркулацията в кожата и стимулират метаболизма. Продукцията на
млякото се подобрява и увеличава честотата на периодите на разгонвания. Висококачествените полиамидни четки са с дълъг експлоатационен живот. Новоразработена електроника за безпроблемна и ниска експлоатационна поддръжка. Универсален монтаж. Информационен дисплей за състоянието. Опции за настройка на времето за работа на четката (7,5 - 120 сек). Променливата посока на движение на
четката след всяко активиране (60 сек) осигурява равномерно износване на четината. Оптимизираните четки гарантират, че животните са
щастливи при използването им. Безопасно изключване при захапване на опашка, ухо или други части от животното. Готова за свързване
към контакт 230V!
Висококачествени четки за говеда
Кравите трябва да се изстъргват и почистват от калта, лайната и други мръсотии. Така се почистват и се освобождават от паразити, лишеи
и акари. Четката стимулира и насърчава кръвообращението. Използването на автоматична четка за почистване на крави или четка за едър
рогат добитък е основен принос за благосъстоянието на кравата и затова е от съществено значение за висок добив на мляко. Животните са
по-спокойни и здравния им статус се повишава.
Нашите електрически четки за едър рогат добитък са лесни за сглобяване. Сензорът предотвратява издърпването на опашката или травмиране на други нежни части като ушите. Всички части на рамката са покрити с цинк и са тествани при най-тежки условия на работа. В
допълнение, Duo и Swing Brushes имат интелигентно управление. Обширните инструкции за експлоатация, включени във всяка машина,
съдържат цялата ключова информация за това как да се сглобят, поддържат и отстраняват неизправности.
Електрическите четки за животни практически не изискват поддръжка. Смазването на точките на натиск и бързата подмяна на четките
увеличават експлоатационния живот и подобрява външния вид на животните.
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