
Landbouwbenodigdheden 
2019 / 2020

NL



approved 
quality

Geachte klant, 
 
Na afsluiting van het eerste zeer succesvolle boekjaar van onze samenwerking  
met de Kerbl Group, verheugen wij ons u ook dit jaar opnieuw een gezamenlijke  
catalogus met landbouwproducten aan te kunnen bieden. 

Door de samenwerking met de Kerbl Group kunnen wij u een nog uitgebreider 
productassortiment aanbieden: u hebt de keuze uit een productpalet van ruim 10.000 
aanvullende artikelen en u blijft profiteren van producten van de hoogste kwaliteit die 
door de Kerbl Group worden verkocht als ervaren en betrouwbare partner met een 
uitstekende service. 

GEA Farm Technologies met de hoofdvestiging in Bönen biedt landbouwers geïnte-
greerde product- en gebruiksoplossingen voor de melkproductie en veehouderij die 
variëren van het ontwerp en de planning van het stal- en bedrijfsconcept tot aan het 
dagelijkse dieren- en bedrijfsmanagement. Dankzij de gecombineerde vakkennis op 
het gebied van melkproductie, mesttechniek, stalinrichtingen, automatisch voederen 
en eigentijdse service- en hygiënediensten, dekt het productportfolio wereldwijd 
alle kuddegroottes en alle, uit de meest uiteenlopende bedrijfsvormen resulterende 
klanteneisen af. 

Het moederbedrijf van het concern, GEA Group Aktiengesellschaft, is één van de 
grootste systeemaanbieders voor de voedingsmiddelverwerkende industrie en voor 
een breed spectrum aan procesindustrieën. Het moederbedrijf richt zich als inter-
nationaal opererend technologieconcern op procestechniek en componenten voor 
veeleisende productieprocessen in diverse eindmarkten. 

Overtuig uzelf met deze uitgave van onze catalogus voor landbouwbenodigdheden 
van ons uitgebreide assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met een 
evenwichtige prijs-/prestatieverhouding. 

 
GEA Farm Technologies GmbH & Kerbl-Gruppe  
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Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 6 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 12 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 25 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 1/10/100 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 200 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung   €

144 Kälbertränkeeimer, grau 200 240 4,49
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Art. Nr. Beschreibung  MA  €

144 Kälbertränkeeimer, grau 3 240 7,59
14261 Kälbertränkeeimer, transparent 1/10 240 8,49
1441 Deckel für Tränkeeimer, grau 1/50 900 2,39

Inhoudsopgave

Deze symbolen verklaren u onze verpakkingseenheden!
Minimale bestelhoeveelheid

Minimale afname! Dit getal (3) geeft de kleinste 
verpakkingseenheid aan. Het gaat hier om de minimale 
omvang van de bestelling voor de handel.

Verkoopbevorderende verpakking

Het vermelde getal is het aantal stuks in de verpakking. Hier 
geldt de prijs voor de verpakkingseenheden.

Aantal stuks in 
een zelfbediening-
verpakking

Aantal stuks 
in een zak

Stuks in  
verpakking

Doos

Het eerste getal (1) geeft de verkoopeenheid (stuks of verko-
opbevorderende verpakking) aan. Het gaat om de prijsbasis. 
De volgende getallen (10 / 100) geven andere mogelijke 
verpakkingseenheden aan.

Pallet

Dit getal geeft het totaal aantal stuks per pallet aan.

Adviesprijs

Bij alle aangegeven prijzen gaat het om de adviesprijzen 
van de fabrikant inclusief wettelijke btw. De in de catalogus 
aangegeven prijs geldt per stuk resp. een verkoopstimule-
rende verpakking.

Expeditiebedrijf

Alle met dit symbool gemarkeerde artikelen moeten vanwege 
hun omvang/grootte of gewicht worden geleverd door een 
transportbedrijf. Hierdoor ontstaan aparte transportkosten! 
Optimaliseer de transportkosten door hele palletunits 
vte bestellen!
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Online-serviceaanbod
Professioneel  
productadvies

Heeft u specifiek advies 
nodig over onze  
producten? 
 
Onze speciaal opgeleide 
productexperts zijn te allen 
tijde beschikbaar om uw 
vragen te beantwoorden en 
u telefonisch of via e-mail 
gedetailleerde informatie te 
verstrekken over de volgende 
productgebieden. 
 
Meer informatie over de ver-
schillende productgebieden 
vindt u op onze website.  

 Telefoonnummer E-mail

IP-camera   
Duitsland: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com
Oostenrijk: +43 4224 81555-645 kamera@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com
   
Ledverlichting   
Duitsland: +49 8086 933-551 led@kerbl.com
Oostenrijk: +43 4224 81555-646 led@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-551 led@kerbl.com
   
Drinktechniek   
Duitsland: +49 8086 933-520 traenketechnik@kerbl.com
Oostenrijk: +43 4224 81555-647 traenketechnik@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-520 drinkingbowls@kerbl.com
   
Scheerapparaten   
Duitsland: +49 8086 933-552 schermaschinen@kerbl.com
Oostenrijk:  +43 4224 81555-648 schermaschinen@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-552 clippers@kerbl.com
   
Bestrijding van ongedierte   
Duitsland: +49 8086 933-554 schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Oostenrijk: +43 4224 81555-649 schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-554 pestcontrol@kerbl.com
   
Afrastering voor weiden   
Duitsland: +49 8086 933-577 weidezaun@kerbl.com
Oostenrijk: +43 4224 81555-651 weidezaun@kerbl-austria.at
Internationaal: +49 8086 933-577 fencing@kerbl.com
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Online-serviceaanbod

Betere productpresentatie met video's en 360°-fotoplayer. 

Ontdek ons online service-aanbod! 

Online-serviceaanbod

Productvideo's 
U kunt vanaf nu in aantrekkelijke, informatieve en sfeervolle 
productvideo's nog meer over onze producten ervaren. 
 
Alle eigenschappen en functies worden live tijdens het gebruik 
weergegeven en er worden toepassinggebieden getoond waar u op die 
manier wellicht nog niet aan had gedacht. Toelichtings- en montagevideo's 
vergemakkelijken de bediening en verduidelijken functies. Open vragen over 
producten proberen wij op deze manier vooraf te beantwoorden en hiermee 
bieden wij een aanvullende meerwaarde. 
 

360°-fotoplayer 
Naast onze professionele productfoto's in hoge resolutie 
bieden wij bovendien complete 360°-weergaven van geselec-
teerde producten. 
 
U hebt zo de mogelijkheid om het product vooraf van alle kanten van zeer 
dichtbij te bekijken en kunt in hoge resolutie en zeer scherp inzoomen. 
Ondanks dat u het product niet kunt aanraken, wordt toch tastbaarder 
en reëler. 
 

Productfoto's 
Hoewel wij u in onze catalogi alleen de belangrijkste foto's 
van een product kunnen tonen, kunnen wij u aanvullende foto's, 
zoals detail- en gebruiksfoto's, digitaal ter beschikking stellen. 
 

Op onze website vindt u de volledige bandbreedte van alle beschikbare productfoto's, 360° afbeeldingen en video's. 
Direct onder de productafbeeldingen ziet u knoppen waarmee u foto's kunt vergroten of, voor zover beschikbaar, een 
video of 360° afbeelding kunt opvragen. 
 
Meteen rechts naast de productafbeelding bevindt zich de download-box waarin u uitgebreidere gegevens zoals bro-
chures en gebruikershandleidingen vindt. 
 
U vindt alle video's ook op ons Youtube-kanaal. Deze zijn overzichtelijk gesorteerd op productgebied. Scan gewoon de 
QRQ-code of ga naar https://www.youtube.com/user/KerblMedienKanal 
 
Meld u aan voor ons kanaal en mis nooit meer nieuwe video's!  

Net zoals we constant inspanningen leveren om onze bestaande produc-
ten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen, gaat onze aandacht ook naar 
onze serviceverlening en diensten rond ons productassortiment. 
Met onze gratis Newsletter en het News op onze website pikken wij er 
exclusief interessante seizoensproducten en -thema's voor u uit en geven wij 
u informatie over bijzonder voordelige spaaraanbiedingen. 
Wij proberen daarenboven de productbeleving voor u met video's, prospec-
ten en andere informatie altijd uitgebreider en informatiever vorm te geven. 
Enkele van onze blikvangers willen wij u hier gedetailleerder voorstellen. 
 
Bladercatalogus en servicepagina's 
Heeft u een van onze catalogi net niet bij de hand of wilt u gewoon 
met „echt“ catalogus-gevoel door ons assortiment bladeren, dan is onze 
online bladercatalogus precies wat u zoekt! Hier worden de voordelen van 
catalogus en online aanbod gecombineerd: een zoekfunctie vergemakkelijkt 
het vinden van een artikel en u geraakt van elke pagina direct weer op de 
website met uitgebreide verdere informatie. 
 
Op de servicepagina's van onze website vindt u bovendien algemeen nut-
tige formulieren zoals herstelformulier, afhaalopdracht voor droge batterijen 
of retourformulier.  
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GEA kalverdeken   
Hoogwaardige kalverdeken voor een optimale bescherming van het kalf. Er werd met name rekening gehouden met de pasvorm, 
de afwerkingskwaliteit en de materiaaleigenschappen, zodat dit product aan de hoogste eisen voldoet. 
 
Andere producteigenschappen: 
• robuust en scheurvast 210D ripstop-bovenmateriaal van polyester 
• thermo-isolerende vulling van schuimplastic voor optimale klimaateigenschappen bij een laag gewicht 
• technische materiaaleigenschappen van het bovenmateriaal: waterdicht (5000 mm waterkolom) en ademend (2000 g/m²) 
• ademende en vochtafvoerende fleecevoering voorkomt overmatig zweten en transporteert het vocht weg van het lichaam 
• beproefde en geoptimaliseerde pasvorm 
• fl exibele maataanpassing dankzij in lengte verstelbare en elastische banden met  

kliksluitingen bij buikflap en beenriemen alsook klittenbandsluiting bij buikflap
• onderhoudsvriendelijk en machinewasbaar op 30 °C 

 

Art. Nr. GEA Nr. Ruglengte  €

14146-GEA 7315-5152-100 70 cm 1/30  
14147-GEA 7315-5152-200 80 cm 1/30  

• kalverdekken ondersteunen het immuunsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomen diarreeproblemen en andere aandoeningen 
• bij temperaturen onder +10°C verhoogt het risico op een ziekte 
• bescherming bij onverwachte weersverandering 
• vermijding van koudestress bij pasgeboren kalveren 
• de kalveren dragen de kalverdekken doorgaans 3 tot 4 weken, indien nodig ook langer 
• kalverdekken zijn niet geschikt voor groepen  

GEA Nieuwigheden 2019

Noviteit

5000 mm 2000 g/
m2/24 h
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GEA drinkemmer met hygiëneventiel 
... die met de klep! 

Het nieuw ontwikkelde hygiëneventiel met klepmechanisme zorgt voor een kiem-gereduceerde 
omgeving en een gezondere groei van kalveren. 
Het in samenwerking met mensen uit de praktijk ontwikkelde hygiëneventiel met klep maakt in 
plaats van een kogelterugslagventiel gebruik van een klep en kan met elke willekeurige ronde 
borstel gemakkelijk worden gereinigd. Door het afneembare zuigstuk behoren lastige hoeken tot het 
verleden. Met één handgreep wordt de speen van het ventiel gescheiden. Door de bajonetsluiting 
kan de speen in een handomdraai worden verwijderd en teruggeplaatst. De drooghulp wordt aan 
de zijkant aan de emmerbeugelhouder bevestigd en biedt ruimte voor de opslag van de gereinigde 
speen incl. de bajonetring. 
Dankzij transparante kleur van de emmer kan het vulniveau ook op afstand eenvoudig  
worden herkend. 
• 8 l 
• met metalen beugel 
• met opgedrukte schaalverdeling aan de achterkant 
• aanvullend een gegraveerde schaalverdeling aan de binnenkant 
• zuurbestendig 
• geschikt voor levensmiddelen 
• gemakkelijk te reinigen 
• indien gewenst ophangplaat art.nr. 1410 of deksel art.nr. 1441 extra bestellen 

Het hygiëneventiel lost drie problemen in één klap op! 
1. Gemakkelijk te reinigen 
2. Daardoor minder kiemen - gezondere kalveren 
3. Daardoor lagere dierenartskosten 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving MA     €

14229-GEA 7315-5073-200 Hygiëne-drinkemmer met ventiel en speen 1 - - 1/5 180  
14230-G 7315-5151-900 Hygiëneventiel zonder monteersleutel 1 - - 1/100 1.200  

14224/5-G 7315-5152-000 Ventielklep voor hygiëneventiel 1 - 5 1 6.000  
1454 7315-0433-000 Speen voor hygiëne-koppeling 50 - - 1/50/500 12.000  

1454/3 7315-0434-000 Speen voor hygiëne-koppeling 1 3 - 1/120 2.880  
1441 7315-0429-000 Deksel, enkel 1 - - 1/50 900  

 

  

 

 

GEA nitril wegwerphandschoen   
• 24 cm lang • wanddikte: ~0,13 mm / 5,5 mil • onsteriel • alleen voor eenmalig gebruik  
• 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • getest volgens EN374 en voldoen aan EN455 • links en rechts bruikbaar 
• latex- en poedervrij • vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen  
• geschikt voor levensmiddelen • getextureerd, daardoor bijzonder goede grip • uitermate geschikt 
als melkhandschoen: witte vlokken in de melk kunnen tegen de zwarte achtergrond gemakkelijker 
worden herkend • per 100 stuks in dispenserdoos 

Art. Nr. GEA Nr. Grootte  €

15315-GEA 7315-5151-200 S 1/10  
15316-GEA 7315-5151-300 M 1/10  
15317-GEA 7315-5151-400 L 1/10  
15318-GEA 7315-5151-500 XL 1/10  
15319-GEA 7315-5151-600 XXL 1/10  

GEA wandhouder voor wegwerphandschoenen   
• van roestvrij staal: stabiel en roestvrij ook in vochtige omstandigheden (bijv. in de melkstand)  
• om te schroeven • kan verticaal en horizontaal worden aangebracht • zit goed vast en geschikt 
voor alle maten dankzij veer 

Art. Nr. GEA Nr.  €

15339-GEA 7315-5151-700 1/8  

Noviteit

Noviteit

Noviteit

  

1441

14229-GEA
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GEA accuscheerapparaat rund   
Het nieuwe kabelloze GEA scheerapparaat van Aesculap, voorzien van lithium-ionaccu‘s en met een 
ergonomisch en slank design. Het GEA scheerapparaat is ook perfect geschikt voor vrouwenhanden 
en overtuigt door een laag gewicht, een lage geluidsontwikkeling en een lange acculooptijd! 
Het apparaat is eveneens voorzien van een intelligent lithium-ion-accusysteem. Enerzijds 
beschermt de accutechnologie het apparaat tegen oververhitting en schakelt het apparaat bij 
een accutemperatuur van max. 50 °C uit, totdat het is afgekoeld. Anderzijds geeft de lader 
informatie over de staat van de accu‘s via twee led-lampjes. 
 
• extreem licht, slechts 900 g incl. accu en scheermessen 
•  een diameter van slechts 40 mm resp. een omvang van 12,5 cm bij de greep,  

daarom ook makkelijk vast te houden voor kleine handen
• zeer aangenaam volume / frequentie 
• met een lengte van 295 mm zeer kort en handzaam 
• zeer goed uitgebalanceerd 
• krachtig en onvermoeibaar 
• lithium-technologie, daardoor geen memory-effect 
• accu die ook voor professioneel gereedschap wordt ingezet 
•  geen abusievelijk in- en uitschakelen meer bij het omvatten dankzij de in 

de behuizing verzonken drukknop
• Aesculap scheermessen van de Econom-serie “Made in Germany” 
•  omvang van de levering: GEA accu-scheerapparaat, accu, lader, 

messenset 17/18 tanden (GT503/GT504), handleiding, olie,  
hardschalige koffer 

Laadindicatie-led groen: knipperen = accu 
wordt opgeladen / brandt continu = accu vol 

Indicatie-led voor batterij rood: brandt = accu wordt niet geladen, omdat de temper-
atuur te hoog is (boven 50 °C ) / knipperen = accu defect of vreemd voorwerp tussen 
de laadcontacten

Technische gegevens  

Aandrijving: DC-motor 10,8 V
Accutechnologie: 2000 mAh, lithium-ionen
Aantal omwentelingen: 2500 snijbewegingen per min.

Werkingsduur: 80 min.
Laadtijd: 55 min.
Geluidsniveau: 65 db (A)
Gewicht met accu: 900 g
Afmetingen (l x b x h): 29,5 x 7,5 x 7,8 cm

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving  €

GT644-OG-GEA 7315-5151-800 Accuscheerapparaat rund 1/8  
GT641 7315-5220-400 Reserveaccu 1/14  

GEA Nieuwigheden 2019

Noviteit

Spare blades under accessories on 
page 113!

Aesculap precisie-instelhulp Torqui GT146 voor runder-/
paardenscheerapparaten   

Art. Nr. Beschrijving  €

GT146 Precisie-instelhulp Torqui voor rund-/paardenscheerapparaten 1/20/200  

GT147 Kartelbout voor Torqui GT146 1/500  
GT147

GT146
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GEA vacuümpompolie VCL 22   
De originele vacuümpompolie VCL 22 is speciaal ontworpen om vacuümpompen 
van GEA te smeren. De betrouwbaarheid van uw vacuümpomp is gecontroleerd in 
uitgebreide tests met VCL 22.  

VCL 22... 
• om de vacuümpomp te smeren 
• van uiterst zuivere basisoliën 
•  bevat anticorrosie additieven waardoor de verouderingsbestendigheid  

van uw vacuümpomp verzekerd is
• gecertificeerd conform DIN 51 502 van klasse VCL 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving MA   €

151823-GEA 7315-0809-000 fles van 1 liter 6 1/6 216  
151824-GEA 7315-0810-000 kan van 5 liter 2 1/2 96  
151825-GEA 7315-0811-000 kan van 10 liter 1 1 20  
151827-GEA 7315-0813-000 kan van 30 liter 1 1 16  
151826-GEA 7315-0812-000 vat van 200 liter 2 1 2  

GEA Original Glide 
Siliconen- en rubberonderhoudsspray 

• vermindert montagetijd en krachtinspanning • verzorgt en beschermt op duurzame wijze 
• voorkomt vroegtijdige veroudering op duurzame wijze en verlengt de gebruiksduur 
• voorkomt het vastvriezen van afdichtingen • frist de kleur op en verfraait het uiterlijk 
• vrijgegeven voor tepelsilicone, siliconemelkslangen en alle rubberen onderdelen van de melkinstallatie 

  

 Art. Nr. GEA Nr. Inhalt MA  €

291207-GEA 7315-2394-000 400 ml 6 1/6  

GEA WL-75   
Universele spuitolie voor uiteenlopende toepassingen binnen de agrarische industrie. 
 
• smeert • beschermt oppervlakken • roest oplossend • vocht afbrekend

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Inhalt MA   €

151850-GEA 7315-4974-800 500 ml 1 1/12 840  

Originele GEA olie voor vacuümpompen van Miele   
• getest voor vacuümpompen van Miele 

Art. Nr. GEA Nr. Inhalt MA   €

151822-GEA 7315-0808-000 5 l 1 1/4 96  

151825-GEA

151827-GEA

151824-GEA

151823-GEA
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GEA melkbuisfilter genaaid 100 g/m²   
• van vlies 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte stuks per verpakking   €

46289-GEA 7315-4936-000 790 mm 150 mm 200 1/4 16  
46293-GEA 7315-4934-000 850 mm 123 mm 50 1/9 108  

GEA melkbuisfilter genaaid 120 g/m²   
• van vlies 

  

 Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte
stuks per 

verpakking
Toepassing voor MA   €

46281-GEA 7315-4931-000 455 mm 57/60 mm 100 GEA, meltec, Gascoigne-Melotte 1 1/10 100  

46284-GEA 7319-0005-000 530 mm 57/60 mm 100
Lemmer Fullwood, GEA Mlone, GEA 

Monobox
1 1/10 180  

46285-GEA 7315-4933-000 605 mm 75/78 mm 100 GEA, Boumatic, SAC, Lely Robot 1 1/8 72  

46287-GEA 7315-4932-000 620 mm 57/60 mm 100
 DeLaval, Manus, Flaco, DEC,  

Gascoigne-Melotte
1 1/10 90  

46291-GEA 7319-0008-000 800 mm 75/78 mm 100 GEA, Impulsa, Meltec 1 1/10 120  
46292-GEA 7315-4935-000 860 mm 125 mm 100 Diversen 1 1 24  

GEA melkbuisfilters
• voor afzuiginstallaties 
• veilige doorloop tijdens de filtratie 
• hoogwaardig materiaal geschikt voor levensmiddelen  

GEA melkbuisfilter genaaid 70 g/m²  
• van vlies 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte
stuks per 

verpakking
Toepassing voor MA   €

46278-GEA 7319-0001-000 250 mm 57/60 mm 370 GEA, Lister, Meltec, Lemmer Fullwood 4 1/4 72  

46192-GEA 7315-4976-000 320 mm 57/60 mm 370
DeLaval, Manus, Flaco, Utina, Gascoig-

ne-Melotte
1 1/4 96  

46280-GEA 7319-0002-000 455 mm 57/60 mm 370 GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte 4 1/4 96  
46283-GEA 7319-0004-000 530 mm 57/60 mm 370 Lemmer Fullwood, GEA Mlone 4 1/4 48  
46286-GEA 7319-0006-000 605 mm 75/78 mm 200 GEA, Boumatic, SAC 8 1/8 96  

46197-GEA 7315-4976-100 620 mm 57/60 mm 370
DeLaval, Manus, Flaco, DEC, Gascoig-

ne-Melotte
1 1/4 72  

46290-GEA 7319-0007-000 800 mm 75/78 mm 200 GEA, Impulsa, Meltec 1 1/10 120  
46534-GEA 7315-5062-100 914 mm 124 mm 200 AR Performer 1 1/4 48  
46535-GEA 7315-5062-200 851 mm 124 mm 200 Meltec, Westfalia Systemat 1 1/4 48  
46536-GEA 7315-5062-300 610 mm 51 mm 200 Meltec 1 1/10 150  
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GEA melkbuisfilter genaaid 140 g/m²   
• van vlies 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte stuks per verpakking Materiaal   €

46520-GEA 7315-4918-000 455 mm 57/60 mm 100 Vlies 1/10 90  
46521-GEA 7315-4919-000 530 mm 57/60 mm 100 Vlies 1/10 80  
46522-GEA 7315-4920-000 620 mm 57/60 mm 100 Vlies 1/10 90  
46523-GEA 7315-4921-000 605 mm 75/78 mm 100 Vlies 1/8 72  
46524-GEA 7315-4922-000 800 mm 75/78 mm 100 Vlies 1/10 60  

GEA melkbuisfilter genaaid 55 g/m² 
voor gebruik in melkinstallaties voor schapen en geiten 

• van vlies 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte stuks per verpakking Toepassing voor   €

46282-GEA 7319-0003-000 455 mm 57/60 mm 250 GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte 1/4 144  

GEA filterschijven   
• passend voor GEA pulsatoren 

  

 

Art. Nr. GEA Nr.
stuks per 

verpakking
Afmetingen Toepassing voor   €

46274-GEA 7315-4106-000 12 110 x 50 mm, 38 g/m² Constant Pulsator (vanaf 1987) 1 3.000  
46275-GEA 7315-4107-000 12 116 x 50 mm, 38 g/m² Constant Pulsator (tot 1987) 1/1000 5.000  

46276-GEA 7315-4108-000 12 70 x 46,5 mm, 80 g/m² Omschakelingsventielen, magneetventielen 1 -  
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GEA spons om melkleidingen te reinigen   
• om restanten uit de melkbuizen van afzuiginstallaties te verwijderen • herbruikbaar; na elk gebruik 
gewoon met warm water uitspoelen! • veilig in gebruik • extra stevige voorkant • witte spons: na het 
melken • grijze spons: na het spoelen 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Toepassing voor
stuks per 

verpakking   €

46271-GEA 7315-4103-000 Plexiglasleiding Ø 40 mm 12 1/10 420  
46272-GEA 7315-4104-000 Roestvrijstalen leidingen 40 mm 12 1/7 168  

46273-GEA 7315-4105-000 Plexiglas- en roestvrijstalen leidingen 50 mm 12 1/6 252  

GEA uierpapier Sowotaan 200   
• hoogwaardig wegwerpuierpapier 
• extra sterke natte treksterkte 
•  uitermate geschikt voor de vochtige uierreiniging met water of  

een uierreinigingsoplossing 

Gebruiksaanwijzing 
De reiniging van de uier met uierpapier moet na het voormelken plaatsvin-
den, opdat kiemen die zich in de voormelk bevinden niet aan de uier blijven 
hangen. Gebruik voor elk dier een schone uierdoek. 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving   €

15831-GEA 7315-0742-000 10 x 200 vel/pak 1 630  

GEA uierpapier Sowotaan Jumbo   
• hoogwaardig wegwerpuierpapier 
• extra sterke natte treksterkte 
•  uitermate geschikt voor de vochtige uierreiniging met water of een  

uierreinigingsoplossing
• kan ook in droge toestand gebruikt worden 
 
Gebruiksaanwijzing 
De reiniging van de uier met uierpapier moet na het voormelken plaatsvinden, 
opdat kiemen die zich in de voormelk bevinden niet aan de uier blijven hangen. 
Gebruik voor elk dier een schone uierdoek. 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving   €

15833-GEA 7315-0744-000 6 x 1000 vel/pak 1 216  
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GEA uierpapier Sowotaan Wet   
• vochtig wegwerpuierpapier voor de natte reiniging van de uier 
• rol met 900 vel in foliezak 
• als starterset raden wij aan om het uierpapier (15837-GEA) en de emmer met deksel 
(15786-GEA) samen te bestellen 

Gedrenkt in origineel GEA uierreiniger! 
 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving MA   €

15837-GEA 7315-4950-000 Uierpapier 900 vel 2 1/2 120  
15786-GEA 7315-4974-400 Lege emmer met deksel 1 1 -  
15834-GEA 7315-4975-400 Lege emmer 1 1 600  

15823 7315-0737-000 Roestvrij stalen houder voor uierdoekemmer 1 1/10 80  

GEA uierdoek ProfilacDermatex    
• herbruikbare vlies-uierdoek 
• maximaal 300 x wasbaar 
• beste reinigingsresultaten door oppervlak met goede grip 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte Breedte stuks per verpakking   €

15667-GEA 7315-4972-000 270 mm 290 mm 50 1/8 128  
15666-GEA 7315-4971-000 340 mm 370 mm 50 1/6 72  

GEA uierpapier ProfilacDermacel   
• zeer absorberend en stabiel uierpapier in Airlaid-kwaliteit 
• uitermate geschikt voor de droge uierreiniging 
• ruw oppervlak verwijdert vuil op de uier 
• tepelstimulerend 
• aanbevolen voor de camerareiniging van uw robot! 
 
Gebruiksaanwijzing 
De reiniging van de uier met uierpapier moet na het voormelken plaatsvinden,  
opdat kiemen die zich in de voormelk bevinden niet aan de uier blijven hangen. 
Gebruik voor elk dier een schone uierdoek. 

Aanbevolen voor GEA CameraCleanse AMS & GEA CameraCleanse descaler AMS 

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving   €

15832-GEA 7315-0743-000 6 x 350 vel/pak 1 216  
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GEA dipbeker NonReturn   
• door de terugloopbeveiliging komt geen gebruikt dipmiddel terug in de fles • zuiver dipmiddel, volledige werking aan de 
tepels van de koe • zelf ontwikkelde injectiebeschermrand met uiteinde in een overloopkamer: minder overlopen, minder 
verspilling • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken ook bij een groot dierenbestand • capaciteit van de beker 300 ml  
• praktische gordelhaak 

Het origineel 

 Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving  €

15643-GEA 7315-4975-000 Dipbeker NonReturn 1/132  
15646-GEA 7315-5066-300 Reservefles 1/200  

GEA dipbeker NonReturn Twin   
• uitstekend om filmvormende of „barrière-dips“ met hoge viscositeit gemakkelijk aan te brengen • dubbele slang 
neemt dezelfde hoeveelheid dipmiddel op, maar kan met slechts de helft van de kracht worden ingedrukt • door de 
terugloopbeveiliging komt geen gebruikt dipmiddel terug in de fles • zuiver dipmiddel, volledige werking aan de tepels 
van de koe • zelf ontwikkelde injectiebeschermrand met uiteinde in een overloopkamer: minder overlopen, minder 
verspilling • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken ook bij een groot dierenbestand • capaciteit van de beker 
300 ml • praktische gordelhaak 

voor dikvloeibare middelen 

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving  €

15647-GEA 7315-4975-100 Dipbeker NonReturn Twin 1/132  
15646-GEA 7315-5066-300 Reservefles 1/200  

GEA dipbeker NonReturn Cross   
• dwarse dipbeker met terugloopbeveiliging • geschikt voor koeien, geiten en schapen • dankzij de unieke 
 dipmiddelhouder met antidruppelrand wordt dipmiddelverspilling vermeden • met dubbele slang, zodat ook  
dikvloeibare filmvormende middelen kunnen worden gebruikt • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken  
ook bij een groot dierenbestand • capaciteit van de beker 300 ml • praktische gordelhaak 

voor dikvloeibare middelen 

 

Art. Nr.  GEA Nr. Beschrijving  €

15649-GEA 7315-4975-300 Dipbeker NonReturn Cross 1/150  
15646-GEA 7315-5066-300 Reservefles 1/200  

Top Quality
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GEA dipsproeier PortaSpray   
• nuttig volume ca. 600 ml 
• hoogwaardig kwalitatieve sproeikop met metalen mondstuk 
• speciaal hoekig sproeimondstuk voor optimale tepelreiniging en exact dippen 
• gebruik uitsluitend verstuifbare dipmiddelen 

  

 

Art. Nr. GEA Nr.   €

15642-GEA 7315-4974-900 1/100 400  

GEA dipbeker FoamExpert+   
• gepatenteerd opschuimsysteem  
•  passend voor verschillende dipmiddelen, er zijn meerdere  

ventielinzetstukken verkrijgbaar 
• te gebruiken met verschillende schuimende dipmiddelen  
• snel, gelijkmatig opschuimen gewoon door samendrukken  
• extreem fijne en gelijkmatige schuimvorming  
•  lager dipmiddelgebruik dankzij een zeer effectieve  

bevochtiging van de tepels 
• hygiënisch dankzij luchtinlaat aan de zijkant met afdekking  
• om te reinigen eenvouding te demonteren  
• voor de voormelk- en namelk-desinfectie

schuimvormend 

 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving  €

15669-GEA 7315-5074-500 Dipbeker FoamExpert+ 1/132  
15646-GEA 7315-5066-300 Reservefles 1/200  

GEA dipbeker FoamExpert   
• met speciale schuimvormende zeefinzet in de houder • capaciteit van de beker 300 ml • praktische gordelhaak 

schuimvormend 
 

Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving  €

15648-GEA 7315-4975-200 Dipbeker FoamExpert 1/132  
15646-GEA 7315-5066-300 Reservefles 1/200  

Top Quality
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GEA hygiëne-schort   
De schorten die geschikt zijn voor levensmiddelen onderscheiden zich door het bijzonder  
lichte materiaal en ondersteunen onvermoeibaar werken. Vuil kan zich nauwelijks hechten  
aan de schorten, omdat de schorten zonder naden of ogen en van een porievrij  
oppervlak werden gemaakt. De schorten zijn uitermate geschikt voor hygiënische  
toepassingen, want ze zijn detecteerbaar. Zo kan worden gegarandeerd dat geen  
productdeeltjes in het levensmiddel achterblijven. 
 
• van hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan (TPU)  
• geschikt voor levensmiddelen (EU) nr. 1935/2004  
• detecteerbaar • extreem scheur- en wrijfvast met zeer hoge elasticiteit  
• bijzonder aangenaam draagcomfort voor onvermoeibaar werken  
• machinewasbaar tot 95 °C  
• koudeflexibel tot -20 °C  
• desinfecteerbaar, steriliseerbaar  
• materiaal is bestand tegen reinigingsmiddelen

  

 Art. Nr.  GEA Nr. Beschrijving Lengte Breedte  €

15606-GEA 7315-5067-500 Hygiëne-schort met een borststuk 155 cm 90 cm 1/20  

GEA ProStream - tepelsproeiapparaat   
Tepelsproeiapparaat met verstelbaar mondstuk. Kan gebruikt worden als mastitis-profylaxe met 
dipmiddelen of als sproeiapparaat voor tussentijdse desinfectie van de melkbekers.  
Een zelfregulerend drukventiel zorgt voor altijd optimale sproeinevel. De voorziening van  
maximaal 50 spuitpistolen is mogelijk, daardoor kan het systeem met de omvang van uw  
bedrijf meegroeien. Geen elektrische aansluiting nodig. 
 
• met jarenlang beproefd sproeimechanisme  
•  met vacuümbediend sproeipomp, 

toevoerslang, 3 flexibele spiraalslangen  
en 3 spuitpistolen

 

  

 

Art. Nr.  GEA Nr. Beschrijving  €

151846-GEA 7315-5084-000 Tepelsproeiapparaat, basisapparaat met 3 sproeibuizen 1  
151847-GEA 7315-5084-100 Tepelsproeiapparaat, basisapparaat 1  

151840 7315-0818-000 Set reserveonderdelen 1  
151841 7315-0819-000 Uitbreidingsset met 1 sproeibuis 1/40  

Art. Nr.  GEA Nr. Beschrijving  €

151844 7315-0821-000 Reservesproeibuis ca. 16 cm, zonder greep 1  
151845 7315-0822-000 Reservespuitpistool ca. 30 cm, met greep 1/200  
151843 7315-0820-000 Reservespiraalslang voor tepelsproeiapparaat 1/40  

Druk instelbaar 
•  bereikt met elk middel van uw keuze het 

beste sproeiresultaat 

Druk zelfregelend 
•  zorgt voor gelijkmatige doorstroming bij 

maximaal 5 gelijktijdig actieve spuitpistolen 

Ontlastingsventiel 
•  maakt de installatie drukloos bij het 

uitschakelen van het vacuüm via ventielen 
en activeert een terugspoeling van het filter 
in de dipmiddeltoevoer 

Uitbreidbaar tot maximaal 50 
spuitpistolen 
•  aanpasbaar op de eisen van  

de grootste kuddes

3000 mm
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GEA melkersschort   
•  zeer robuuste professionele melkersschort voor het werk in melkstand  

en melkkamer
• waterondoorlaatbaar (> 1000 hPa) 
• hoge temperatuurbestendigheid (-30 °C tot +50 °C) 
• uiterst scheur- en knikvast 
• wasbaar en van robuust, flexibel materiaal 
• draagmateriaal 100 % polyester, coating 100 % pvc 
• beperkt zuurbestendig 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Grootte Beschrijving   €

15613-GEA 7315-0677-000 M 115 x 100 cm 1/20 480  
15614-GEA 7315-0678-000 L 125 x 118 cm 1/20 480  
15615-GEA 7315-0679-000 XL 140 x 124 cm 1/20 480  

GEA melkersschort met zakken   
• zeer robuuste professionele melkersschort voor het werk in melkstand en melkkamer 
• met zakken voor uw gereedschap tijdens het melken 
• met schouderriemen en extra riem om naar voor en achter te sluiten 
• met elk 2 waterafvoeren in de zakken 
• waterondoorlaatbaar (> 1000 hPa) 
• hoge temperatuurbestendigheid (-30 °C tot +50 °C) 
• uiterst scheur- en knikvast 
• beperkt zuurbestendig 
• wasbaar en van robuust, flexibel materiaal 
• draagmateriaal 100 % polyester, coating 100 % pvc 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Grootte Beschrijving   €

15616-GEA 7315-0680-000 S 110 x 118 cm 1/40 320  
15617-GEA 7315-0681-000 L 125 x 118 cm 1/40 480  

GEA mouwbeschermers   
• verstelbaar aan de bovenste boord • uitermate geschikt voor het werk in 
Side-By-Side melkstanden • waterdichte melkersmouwen • paarsgewijs 

  

 

Art. Nr. GEA Nr. Lengte  €

15398-GEA 7315-5075-000 50 cm 1/100  
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GEA melkemmer   
• kunststof (polycarbonaat) 
• geschikt voor levensmiddelen 
• met dubbele schaalverdeling (KG en LB) 
• inhoud 30 liter 
• met metalen draagbeugel 
• beugelhoogte 13,9 cm 
• voor dagelijks gebruik 
• maakt een controle van de melkproductie van elke koe afzonderlijk mogelijk 
• ook voor mobiele melkinstallaties 
• passend voor GEA melkinstallaties 
• passend voor origineel roestvrijstalen deksel van GEA 
• voor colostrum of abnormale melk 

  

 
Art. Nr. GEA Nr. Inhalt Beschrijving   €

151052-GEA 7315-4974-700 30 l Beugelhoogte 139 mm 1 24  

151058 7315-0772-000 - Melkemmerdeksel - steun ID 13 mm x AD 17 mm 1/20 -  

151059 7315-0773-000 - Melkemmerdeksel - steun ID 16 mm x AD 20 mm 1/20 600  

151060 7315-0774-000 - Rubberen afdichting voor melkemmerdeksel 1/26 546  

GEA uierverzorgend middel SalvoCare Mint   
• met pepermuntolie 
• verzorgt belaste tepels en uiers 
• door de verzorgende ingrediënten wordt het weefsel van de uiers soepel gehouden 
• tegelijkertijd heeft SalvoCare Mint een voor het dier aangename koelende werking 
• zorgt bij regelmatige toepassing voor gezonde uiers en hoogwaardige melk 
• geen wachttijd 
•  toepassing: masseer de uiers na het melken met ca. 10 ml (1 eetlepel) goed in  

en melk daarna uit. Gedurende 2–3 dagen drie keer per dag herhalen! 

  

 
Art. Nr. GEA Nr. Beschrijving Inhalt   €

15260-GEA 7315-0611-000 Hangfles 500 ml 1/6 522  
15310-GEA 7315-5074-000 Hangfles 1000 ml 1/6 192  
15264-GEA 7315-0615-000 Dispenserfles 2500 ml 1/3 144  

15568 7315-0674-000 Doseerder voor dispenserfles van 2500 ml - 1/72 -  

13
,9

 c
m

1556815260-GEA 15310-GEA 15264-GEA
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Noviteit

Art. Nr.  €

10809 1/12  

Technische gegevens  

Optische zoom: 4x

Ondersteunde videoresolutie:
1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA)

Beeldsensor: 2,7 CMOS
Beeldsnelheid: 25 beelden per seconde
Brandpuntsafstand: 2,8 - 12 mm
Diafragma: f/1,6
Zichtbereik: max. 105 °
Nachtzicht: max. 60 m
Transmissiewijze: LAN / WLAN
Beschermklasse: IP66
Gewicht: 1,8 kg
Afmeting: 23 x 14 x 20 cm

ondersteunt ONVIF 

IPCam 360 FHD 1080p 
met 4x optische zoom 

Deze speed dome camera draait razendsnel bijna 360° horizontaal en 90° verticaal. Zo houdt u hele ruimtes of grote percelen 
in het oog - in Full HD-resolutie! Zowel overdag als ‚s nachts zeer goede opnames en een uitstekende beeldkwaliteit door de 
hoogwaardige beeldsensor. Door de infraroodleds legt de camera ook in het donker alles vast - tot een afstand van 60 meter. 
 
• snel draaiende outdoor-IP-camera • heldere optiek met 4x zoom • uitstekende beeldkwaliteit met 2 megapixels • enorm 
gezichtsveld (pan/tilt/zoom): draait 355°horizontaal en 90° verticaal, snelheid instelbaar • 60 meter nachtzicht door  
6 infraroodleds • WDR-ondersteuning (Wide Dynamic Range) voor een gelijkmatige weergave van zowel lichte als donkere 
beeldvlakken • bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code 
• wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard • gratis app (eyecloud) voor iOS en 
Android, verkrijgbaar in de App Store en bij Google Play • bewegingsdetectie: automatische opnamestart, alarm via e-mail, 
beelden uploaden naar FTP-server • opname op microSD(HC/XC)-kaart tot 16 GB • weerbestendige aluminium behuizing: IP66 
• stroomvoorziening: 230 volt-netvoeding, aansluitvermogen max. 10 watt 

IPCams - uitermate eenvoudige installatie dankzij „plug & view“: de camera op het netwerk aansluiten en op smartphone, tablet of pc 
activeren. Geschikt voor gebruik in een netwerk of via internet. Een bekabelde of draadloze toegang tot internet is een voorwaarde! Zo 
ontvangt u live beelden in minder dan een minuut. 
 
• uitgebreide mogelijkheden voor de bewaking van huis, boerderij en stal: live streaming (video-uitzending in real time), snapshots, registratie, 
bewegingsmelding, verschillende alarmfuncties • toegang via meerdere eindapparaten (smartphone, pc of tablet) • meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig 
toegang hebben tot de camera • nieuw ontwikkelde software optimaliseert de videostreaming conform de beschikbare netwerksnelheid en -schommelingen 
• robuuste behuizing voor een veilig gebruik in de stal of buiten • kosteloze app voor iOS of Android op smartphone of tablet • inclusief uitgebreide software, 
bijv. voor de weergave van meerdere camera‘s op het beeldscherm, screenshots, opnamefunctie, bewegingsdetectie, enz. • nachtzicht-functie (lichtsensor, 
beeldsensor en IR-led‘s) • omvang van de levering: camera, voeding, patchkabel, WLAN-antenne, bedieningshandleiding  

Camerabewaking
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Camerabewaking

IPCam 2.0 HD 
De Internet-camera voor iedereen! 

• bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de 
app via QR-code 
• wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard  
• gratis app (eyecloud) voor iOS en Android, verkrijgbaar in de App Store en bij Google Play 
• bewegingsdetectie: automatische opnamestart, alarm via e-mail, beelden uploaden naar 
FTP-server • opname op microSD(HC/XC)-kaart tot 16 GB • weerbestendige aluminium  
behuizing: IP66 • stroomvoorziening: 230 volt-netvoeding, aansluitvermogen max. 10 watt 

ondersteunt ONVIF 

 

Technische gegevens  

Beeldsensor: 1/4“ CMOS

Ondersteunde videoresolutie:
1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA)

Beeldsnelheid: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Zichtbereik: 60 °
Aantal led / nachtzicht: 30 / 15 m
Bereik antenne: max. 50 m
Transmissiewijze: LAN / WLAN
Beschermklasse: IP65

Art. Nr.  €

10810 1/10  

IPCam 360° HD   
De internetcamera met afstandsbediening en digitale zoomfunctie! 
 
• snel draaiende outdoor-IP-camera 
• enorm gezichtsveld (pan/tilt/zoom): draait 355°horizontaal en 90° verticaal, snelheid instelbaar • bediening op afstand  
en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code • wifi-compatibel en ONVIF-conform:  
compatibiliteit volgens internationale standaard • gratis app (eyecloud) voor iOS en Android, verkrijgbaar in de App Store en 
bij Google Play • bewegingsdetectie: automatische opnamestart, alarm via e-mail, beelden uploaden naar FTP-server  
• opname op microSD(HC/XC)-kaart tot 16 GB • weerbestendige aluminium behuizing: IP66 • stroomvoorziening: 230 
volt-netvoeding, aansluitvermogen max. 10 watt 

ondersteunt ONVIF 

 

Technische gegevens  

Beeldsensor: 1/4“ CMOS

Ondersteunde videoresolutie:
1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA)

Beeldsnelheid: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Zichtbereik: max. 50 °
Aantal led / nachtzicht: 22 / 10 m
Bereik antenne: max. 50 m
Transmissiewijze: LAN / WLAN
Beschermklasse: IP65

Art. Nr.  €

10811 1/12  

Top Seller
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Mechanik 2060

Nieuwe houdbeugel past op alle 
HK-verloshulpmiddelen

Het HK - Verloshulpmiddel 
Optimale veiligheid voor moederdier en kalf

HK - Verloshulpmiddelen

HK - Verloshulpmiddel met „Mechanik 2060“ 
Mechanisme 2060 met meertraps instelbare beperking van de trekkracht 
• meertraps instelbare beperking van de trekkracht voor beheerst en diervriendelijk trekken 
• ergonomische D-greep voor een gemakkelijk en trefzeker gebruik 
• twee zijdelingse haken om gelijkmatig te trekken 
• snelle ontgrendeling zelfs onder de zwaarste belasting voor optimale veiligheid 
• beweegbaar rondom de buis voor een flexibel gebruik 
• mechanische onderdelen gemaakt van aluminium 

HK-verloshulpmiddel 2060 
met aanzetsteun van kunststof en stalen beugel 

• de brede aanzetsteunen van kunststof en de stevige, drievoudig verstelbare stalen 
oplegbeugel zorgen voor een goede passing en een stroeve zit • voorzien van Mechanik 
2060 • stevige pijp met dikke wand, gemaakt van verzinkt staal, lengte: 180 cm 

   
Art. Nr.   €

102060 1 30  

HK-verloshulpmiddel 2060 
voorzien van „HK Flexi“-beugel 

•  topmodel met Mechanik 2060 en nieuwe Flexi-beugel biedt  
optimale veiligheid en simpele, diervriendelijke hantering

•  stevige pijp met dikke wand, gemaakt van verzinkt staal,  
lengte: 180 cm 

  

 

Art. Nr. Beschrijving   €

10140 2060 voorzien van Flexi-beugel van 52 cm 1 48  
10141 2060 voorzien van Flexi-beugel van 57 cm 1 16  

Instelbare beperking van de trekkracht

HK-Flexi beugel   
• met kantelbare houdbeugel ten behoeve van optimale aanpassing aan de bak voorkomt het wegglijden  
naar onderen en naar een zijde • opzetsteunen en vasthoudbeugels volledig gemaakt van stevige stalen pijp  
• dankzij gladde oppervlakken hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken • achteraf aan te brengen op alle 
HK-verloshulpmiddelen • leverbaar in twee maten  

Art. Nr. Beschrijving   €

106820 voor melkrassen, binnenmaat 52 cm, stalen buis Ø 26 mm 1 20  

106821
voor vleesrassen en koeien met brede bekkens, binnenmaat 57 cm, 

stalen buis Ø 30 mm
1 20  
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HK - Verloshulpmiddelen

HK - Verloshulpmiddel met „Mechanik 2020“ 
Mechanik 2020 
• drie haken om gelijkmatig of afwisselend aan beide kanten te trekken 
• zeer eenvoudig te bedienen snelontgrendeling voor optimale veiligheid 
• ook onder de zwaarste belasting is een snelontgrendeling probleemloos mogelijk 
• beweegbaar rondom de buis voor een flexibel gebruik 
• vervaardigd van aluminium 

Mechanik 2020

Nieuwe houdbeugel past op alle 
HK-verloshulpmiddelen

HK-verloshulpmiddel 2020  
met HK Flexi beugel   
• dankzij de zwenkbare beugel met klemfunctie kunt u de aanzet flexibel  
op het dier aanpassen. Deze nieuwe uitvoering is simpel te hanteren, biedt  
een optimale greep en voorkomt wegglijden • voorzien van Mechanik 2020  
• stevige pijp met dikke wand, gemaakt van verzinkt staal, lengte: 180 cm 

 

Art. Nr. Beschrijving   €

10130 2020 voorzien van Flexi-beugel van 52 cm 1 50  
10131 2020 voorzien van Flexi-beugel van 57 cm 1 16  

HK-Verloshulpmiddel 2020 voorzien van 
opzetsteun, gemaakt van kunststof,  
en stalen beugel   
• de brede aanzetsteunen van kunststof en de stevige, drievoudig verstelbare 
stalen oplegbeugel zorgen voor een goede passing en een stroeve zit • voorzien 
van Mechanik 2020 • stevige pijp met dikke wand, gemaakt van verzinkt staal, 
lengte: 180 cm 

 

Art. Nr.   €

10126 1 30  

HK-Verloshulpmiddel 2020 voorzien van opzetsteun, 
gemaakt van kunststof   
• robuuste opzetsteunen, gemaakt van kunststof met zijdelings hoeksteunen  
• voorzien van Mechanik 2020  
• stevige pijp met dikke wand, gemaakt van verzinkt staal, lengte: 180 cm 

 

Art. Nr.   €

10121 1 50  

Reservetouw voor HK-verloshulpmiddel   
• paarsgewijs • gedraaid • materiaal: PPMF • neemt geen bloed op en verstijft niet

 

Art. Nr.   €

103 - 1/100  
103/1 1 1  
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Verloshulp

Verloshulpmiddel VINK   
• Toestel gemaakt van roestvast staal • trekbeweging naar onderen toe, naar boven 
toe en naar achteren toe mogelijk • robuuste en duurzame constructie • bij optredende 
complicaties kunt u de trekspanning direct laten vieren 

  

 
Art. Nr. Beschrijving  €

1045 Verloshulpmiddel 160 cm, gelijkmatig trekkend 1  
1046 Verloshulpmiddel 180 cm, gelijkmatig trekkend 1  
10451 Reservetouwen, per paar 1/200  

Verloshulpmiddel VINK „Model Bayern“   
Met behulp van deze verloshulpmiddelen kan ook één persoon zelfstandig het moederdier assisteren 
bij moeilijke verlossingen, ook bij stuitligging. De opzetbeugel omsluit de achterhand van het dier en 
voorkomt het wegglijden. De beugel past zich op elk ras aan. Trekbewegingen mogelijk naar alle zijden 
(onder, boven, achter) en de trekspanning kan bij complicaties direct worden gevierd.  
De gebruiker heeft zo nodig beide handen vrij. 
• geschikt voor liggend en staand uitgevoerde verlossingen • 180 cm  
• voor vleesrassen • met hendelwerk om aan wisselende zijden te trekken  
• slijtvast en gemaakt van niet-roestend staal 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

1047 Verloshulpmiddel „Modell Bayern A 800“, wisselend trekkend 1  
10488 Reservetouw, rood en blauw, per paar 1/200  

Verloshulpmiddel SECURPART   
• 180 cm • gemaakt van hard aluminium • gelijkverdeelde trekkracht • diep 
ingefreesde klemgroeven zorgen voor het precies glijden van het mechaniek 
• voorzien van aanspreekmechanisme bij te hoge trekbelasting • anatomisch 
gevormd draaielement • met metalen opzetsteun 

  

 

Art. Nr.   €

1044 1 28  

Verlostouw   
• twee ogen • plat gevlochten voor een behoedzaam  
verlopende geboorte • 130 cm totale lengte • zachte kwaliteit 

  

 

Art. Nr.  €

10259 1/25/350  

Verlostouw   
• wit • twee ogen • plat gevlochten • per stuk  
• materiaal: PPMF (Polypropyleen Multi Filament) 

  

 
Art. Nr. Beschrijving Lengte   €

1036 Perlon 125 cm - 1/10/420  
1036/1 Perlon 125 cm 1 1  
1025 Nylon 190 cm - 1/100  

1025

1036
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Noviteit

Art. Nr. Inhalt   €

10266 1000 ml 1/10 600  
10267 5000 ml 1/4 192  

 

HK-onderzoeksgel   
• voorziet de huid optimaal van een glijlaag  
• voor alle soorten veterinair-medische onderzoeken  
• uitermate geschikt voor handen, armen, handschoenen en instrumenten  
• optimale pH-waarde voor behoud van de spermakwaliteit 

Verloshulp

Bronstdetector voor runderen   
• voor het bepalen van het optimale moment om te dekken of te insemineren • het toestel 
meet de karakteristieke veranderingen in het vaginale slijm tijdens de ovulatiecyclus en wel 
door het meten van de elektrische weerstand; dat stelt de fokker in staat het moment van de 
eisprong nauwkeurig te bepalen • bovendien kan het instrument worden gebruikt om in een 
vroege fase van de dracht - vanaf de 19e tot de 23e dag na de bevruchting - worden toegepast 
• besparing van kostbaar zaad dankzij dekken of insemineren op het optimale tijdstip tijdens 
de bronst • bekorting van de tijdspanne tussen de ontbinding en de eerstvolgende dracht 

Gewicht: 300 g 
Voeding: 9 V-batterij 

Wij adviseren de metingen een- of tweemaal per dag  
uit te voeren binnen enkele opeenvolgende dagen.Art. Nr.  €

10250 1/10  

HK-drachtigheiddiagnosetoestel voor koeien   
• geen onplezierige verrassingen zoals schijndrachtigheid of ongemerkte afdrijving van de vrucht dankzij 
de snelle, simpele en trefzekere bepaling van drachtigheid vanaf negentig dagen na de bevruchting door 
midddel van een echolood • geen kennis vooraf of lange inwerktijd vereist • de duur van het onderzoek 
bedraagt meestal minder dan 30 seconde • geen voor het dier onaangename transrectaal onderzoek nodig 
en zodoende zonder enig risico • u kunt het toestel gemakkelijk aan een riem dragen, zodat uw beide 
handen vrij blijven om de meting uit te voeren • robuuste verwerking in een stevige koffer van kunststof 

 

Art. Nr.  €

1060 1/10  

HK-beademingspomp
• conform veearts dr. Bron • voor kalveren • voor het wegnemen van slijm uit mond en neus 
• voor het activeren van de bloedsomloop bij bijzonder zware verlossingen van kalveren

Art. Nr.   €

1032 1 50  

Top Quality
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Eenmalig te dragen veterinaire handschoen  
VETtop met schouderbescherming   
• ideaal voor de veearts • zelfhoudend | zelfklevend • 120 cm lang  
• super sensibel • materiaaldikte 25 micron = 0,025 mm • geschikt  
voor levensmiddelen • Eenheidsmaat • per 50 stuks in wegwerpdoos 

Art. Nr.   €

15376 1/10 360  

Veterinaire wegwerphandschoenen VETtop   
• ideaal voor de veearts • bijzonder scheurvast • super sensibel  
• 90 cm lang • materiaaldikte 28 micron = 0,028 mm • transparant  
• geschikt voor levensmiddelen • Eenheidsmaat • per 100 stuks  
in wegwerpdoos 

Art. Nr.   €

1536 1/15 360  

Eenmalig te dragen handschoenen VETbasic   
• veelzijdige toepassing: geschikt voor gebruik door boeren  
en veeartsen, maar ook als tankhandschoen • 90 cm lang  
• polyetheen • oranje • materiaaldikte 25 micron = 0,025 mm  
• geschikt voor levensmiddelen • één maat  
• 100 stuks in een dispenserdoos 

  

 

Art. Nr.   €

15364 1/15 360  

Glijslijm VET GEL   
• voor het glibberig maken van handen en armen en ook als  
uitstekende huidbescherming tijdens ingrepen bij de geboorte,  
rectale en vaginale onderzoeken • spermavriendelijk 

Aanbevolen door veeartsen! 
Art. Nr. Inhalt   €

1027 1000 ml 1/6 378  
10272 5000 ml 1 84  

Verloshulp

Top Seller
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Art. Nr. Ruglengte Breedte  €

1545 145 cm 140 cm 1/6  
1546 155 cm 140 cm 1/6  
1548 175 cm 140 cm 1/6  

Verloshulp

Voetkluister - topkwaliteit   
• verhoogde trek- en scheurvastheid door speciaal weefprocédé  
• extra dik riemmateriaal voor de hoogste eisen • vergemakkelijkt 
het opstaan van de koeien na het kalveren 

... aanbevolen door de beroepsverenigingen! 

 Art. Nr. Beschrijving  €

10291 Topkwaliteit 1/10  
10292 Topkwaliteit, verstelbaar 1/10  

Enkelband met bekleding   
• polyestermateriaal • bijzonder diervriendelijk dankzij de bekleding  
• draaistuk voorkomt dat de ketting in war raakt • beschermt tegen letsel  
• vergemakkelijkt het opstaan van de koe na het kalveren 

  

 Art. Nr.  €

10284 1/10/30  

Opstahulp Standard   
• Nylon • wasbaar • vergemakkelijkt het opstaan van de koe na het kalveren  
• beschermt tegen letsel 

... aanbevolen door de beroepsverenigingen!  

Art. Nr. Beschrijving  €

10281 Standaardkwaliteit 1/10  
10282 Standaardkwaliteit, verstelbaar 1/10  

10281

Prolapsbandage   
• verhindert utibreiding en chronisch worden van een verzakking  
• nylon met lederinzet 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

1031 Nylon-prolapsbandage met lederen inzetstuk 1/20  

Koedeken 
voor groot vee 

• verwarmend dek dat goed zit, voor zieke koeien en koeien die  
vastliggen • ook bruikbaar als bescherming tijdens beurzen  
• bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstop  
• met zachte, flexibel verstelbare beenriemen voor en achter  
• waterdicht tot 3000 mm waterkolom • actief ademende eigenschappen 
voorkomen overmatig transpireren (3000 g/m²/24 h)  
• machinewasbaar op 30 °C 

10292

10291
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Art. Nr. Beschrijving   €

1067 voor middelgrote en kleinere rassen tot maximaal 900 kg 1 24  
1068 voor grote rassen en vleesrunderen tot maximaal 1.500 kg 1 8  

Verloshulp

PROFI-heftoestel voor koeien   
• bijzonder robuuste en stevige uitvoering - heeft zich al decennia 
 lang bewezen • een onontbeerlijk toestel voor koeien, die niet meer op  
eigen kracht kunnen gaan staan (bijvoorbeeld door een zware worp)  
• een zinvolle investering, die zich snel terugverdient en die voor  
elke melkveehouder ‚verplicht‘ zou moeten zijn • de met rubber beklede 
grijpklampen kunnen op de maat van de koe worden ingesteld  
• met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier op zijn 
benen worden gezet 

Het deugdelijke apparaat voor de professional! 

 

Standaard koelift   
• aantrekkelijk geprijsde koelift in standaarduitvoering  
• voor het oprichten van vastliggende koeien  
• de klampen zijn traploos in te stellen op de specifieke breedte van de bak
•  met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier overeind gezet worden   

 

Art. Nr. Beschrijving   €

1057 voor middelgrote en kleinere rassen tot maximaal 800 kg 1 42  

Koelift   
•  ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van zwakke koeien 

op korte en middellange termijn 
• door het brede steunvlak zijn er duidelijk minder drukpunten  
• instelbaar op verscheidene maten  
• wordt geleverd als een compleet pakket in een draagtas  
• aanbevolen voor dieren met een levendgewicht tot 1.000 kg 

  

 

Art. Nr.   €

1066 1/2 42  

1067

1057
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Kalveropfok

Art. Nr. Beschrijving  €

14640 ColostroStartSET 10 1  
14641 ColostroStartSET 50 1  
14642 ColostroStartBAGS, 5 stuks per verpakking 1/20  
14644 Speen met wartel 1  
14648 Sonde met wartel 1  
14646 ColostroCASE, drinkzak 1/50  
14647 ColostroFILLER, vulhulp 1  

 

  

ColostroStart 
Colostrum management 

Het voederen van het kalf tijdens de eerste levensdagen of zelfs direct na de 
geboorte is doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling. De biestmelk, ook  
colostrum genoemd, heeft een hoger aandeel aan immunoglobulinen en  
voedingsstoffen in vergelijking met normale koeienmelk. Daarom moet het  
pasgeboren kalf onmiddellijk hoogwaardig colostrum in grotere hoeveelheden 
krijgen. Wij adviseren om een colostrum-voorraad met bevroren colostrum aan 
te leggen. Zo is er altijd een beschikbare voorraad hoogwaardige biestmelk 
voorhanden. Indien na de geboorte de kwaliteit van het colostrum slecht is (bijv. 
bij vaarzen) of de hoeveelheid colostrum te weinig is, kan men een beroep doen 
op het ingevroren colostrum. 
 
Colostrum management - ColostroStart 
De artikelen van ons Colostrum-management-systeem ColostroStart helpen u 
om uw pasgeboren kalveren optimaal van colostrum te voorzien. De aluminium 
zakjes (4 l) kunnen eenvoudig worden gevuld en ze kunnen moeiteloos worden 
gepasteuriseerd (optioneel), ingevroren en ook opnieuw verwarmd. Om colostrum 
te voederen schroeft u eenvoudig de speen of de drenchersonde erop. 
 
Wij hebben voor u verkoopsets op maat samengesteld: 
ColostroStartSET 10 
• 10 colostrumzakjes • 1 speen • 1 drenchersonde 
 
ColostroStartSET 50 
• 50 colostrumzakjes • 3 spenen • 3 drenchersondes 
 
Om de zakjes comfortabel te vullen, bieden wij u de vulhulp ColostroFILLER aan. 
De optionele drinkzak ColostroCASE houdt de biestmelk langer warm en  
vergemakkelijkt het voederen. 

 
En zo werkt het: 

14647

14640

14646

14644

14648
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Drinkemmer met schroefventiel   
• compleet met Super-speen en schroefventiel 
• met gegraveerde schaalverdeling 
• met metalen beugel 
• zuurbestendig 
• levensmiddelecht 
• gemakkelijk schoon te maken 
• bij behoefte kunt u een extra ophangplaat 1410 bestellen 

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening 
met de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Art. Nr. Beschrijving Inhalt MA   €

144 Drinkemmers 8 l 5 1/5 240  

Art. Nr.  €

1459 1/100  

 

  

Colostrometer 
Colostrum-meettoestel 

• voor een eenvoudige en snelle bepaling van de kwaliteit van  
biestmelk • hiermee wordt het gehalte gammaglobulinen gemeten 
aan de hand van de specifieke dichtheid • colostrum-kwaliteit kan op 
de kleurenschaal op de meter worden afgelezen 

Art. Nr.  €

1464 1/20  

 

  

Refractometer 
Colostrum-meettoestel 

• voor een nauwkeurigere en snelle bepaling van de kwaliteit van biestmelk  
•  met een overtuigende nauwkeurigheid kan het kwaliteitsniveau van de biestmelk 

met één blik door de lens worden afgelezen 
• geschikt voor koeien- en paardencolostrum  
• toebehoren: pipet, schroevendraaier, stoffen doek, tas  
• verpakt in een hoogwaardige houder 

Kalveropfok
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Art. Nr. Beschrijving   €

14248/5 Vital-speen 5 1/10/100  
14249/5 ‚Super‘-speen 5 1/10/100  
14251/5 Speen van natuurlijk rubber 5 1/10/100  

 

Speen voor FixClip-ventiel   
Vital-speen: 
• bevorderen een natuurlijk zuiggedrag 
• door langzaam en in vergelijking moeizamer zuigen wordt de zuigdrang beter bevredigd 
• verhoogt de speekselproductie en stimuleert zo de spijsvertering 
 
Super-speen: 
• de beproefde standaard speen 
 
Speen van natuurlijk rubber: 
• met name voor jonge kalveren geschikt 

Art. Nr. Beschrijving Kleur Inhalt MA   €

14254
Drinkemmer met FixClip-ventiel en speen  

van natuurlijk rubber
blauw transparant 8 l 5 1/5 180  

 

Drinkemmer met FixClip Koppeling   
De FixClip-klep slaat met de gepatenteerde klemsluiting totaal nieuwe wegen 
in en maakt de demontage en montage en de reiniging van klep en speen 
eenvoudiger en sneller dan ooit. 
 
De voordelen liggen voor de hand: 
• minimale kiembelasting en daardoor gezondere kalveren 
• minimale tijdsbesteding voor vervangen en reinigen van de klep 
 
Drinkemmer compleet met FixClip-ventiel en speen van natuurlijk rubber 
• met metalen hengsel 
• met opgedrukte schaalverdeling aan de achterkant 
• aanvullend een gegraveerde schaalverdeling aan de binnenkant 
• zuurbestendig 
• foodgrade 
• eenvoudig schoon te maken 
• indien gewenst montageplaatje 1410 separaat te bestellen 

Drinkemmers, spenen & flessen

FixClip-klep 
De hygiënische drinkemmer-klep met de praktische clipsluiting! 

De FixClip-klep bestaat slechts uit drie delen: 
• klephuis (a) met rechte en daardoor voor de reiniging gemakkelijk toegankelijke aanzuigsteunen 
• uitneembare klep (b) 
• klem (c) om de speen en het klephuis op de drinkemmer te bevestigen 

De FixClip-klep is geschikt voor alle gangbare drinkemmers met een opening van 36 – 38 mm, maar 
is uitsluitend bruikbaar met de speciaal daarvoor ontwikkelde Vital-spenen (artikelnr. 14248/5), 
Super-spenen (14249/5) en spenen van natuurlijk rubber (14251/5). 

 

Art. Nr. Beschrijving MA    €

14242 FixClip-klep 5 5 - 1/5  
14245/2 FixClip-ventiel met speen van natuurlijk rubber 1 - 2 1  
14279 FixClip-ventiel met speen van natuurlijk rubber 1 1 - 1/25  

14243/2 FixClip-klep met Super-speen 1 - 2 1  
14244/2 FixClip-klep met Vital-speen 1 - 2 1  

142423/5 Ventielklep voor FixClip, 5 st./verpakking 1 5 - 1  

14248/5

14249/5

14251/5

b

a

c
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Art. Nr. Beschrijving Kleur  €

1441 Deksel, enkel grijs 1/50  
14211 Deksel, enkel groen 1/50  
14253 Deksel, enkel blauw 1/50  
14272 Deksel MilkGuard wit transparant 1/50  

 

  

Deksel voor drinkemmer   
• geschikt voor alle Kerbl-drinkemmers 
 
Deksel, enkel: 
beschermt het binnenste van de emmer tegen vuil. Drinkemmer met 
gemonteerd deksel kan aan kalverhokomheiningen en achteraf geplaatste 
ophangplaten worden bevestigd. In meerdere kleuren verkrijgbaar. 
 
Deksel MilkGuard: 
Dankzij het volledig gesloten deksel kunnen vliegen, vuil en regenwater 
niet in de emmer terechtkomen, wat de hygiëne ten goede komt. Drin-
kemmers met gemonteerd deksel kunnen moeiteloos aan ophangplaten 
worden bevestigd. 

Art. Nr. Beschrijving Toepassing voor MA    €

14276 Schroefventiel 149 + Super-speen 147 voor alle Kerbl-drinkemmers 1 - 1/50 1.200  
1490/2 Schroefventiel 149 + Super-speen 147 voor alle Kerbl-drinkemmers 1 2 1/50 800  
14277 Schroefventiel 149 + latex-speen 1454 voor alle Kerbl-drinkemmers 1 - 1/50 800  

149 Schroefventiel compleet voor alle Kerbl-drinkemmers 10 - 1/10 5.000  
149/2 Schroefventiel compleet voor alle Kerbl-drinkemmers 1 2 1/100 3.200  
148 Afdichtring - rood, 3,0 mm Art.nr. 149 schroefventiel 50 - 1/50/5000 20.000  

148/5 Afdichtring - rood, 3,0 mm Art.nr. 149 schroefventiel 1 5 1/100 16.000  
1480 Afdichtring - blauw, 4,0 mm Drinkemmer verzinkt 50 - 1/50/2500 -  

1480/5 Afdichtring - blauw, 4,0 mm Drinkemmer verzinkt 1 5 1 16.000  
1489 Afdichtring HIKO 2,5 mm Art.nr. 149 schroefventiel 50 - 1/50 -  

1489/5 Afdichtring HIKO 2,5 mm Art.nr. 149 schroefventiel 1 5 1 -  

 

  

Vervangende onderdelen voor drinkemmer     

Ophangplaat voor drinkemmer   
• geschikt voor alle drinkemmers 
 
Ophangplaat Bucket Guard, kan achteraf worden geplaatst  
(art.nr. 1406): 
Kan achteraf op bestaande ophangplaten (art.nr. 1408, 1410) 
worden geplaatst en voorkomt hiermee het uitwerpen van de 
drinkemmers door kalveren. 
 
Ophangplaat met emmerbeveiliging (art.nr. 1408): 
Door de emmerbeveiliging blijft de drinkemmer tijdens het  
drinken op zijn plaats en kan niet naar achter worden  
weggeduwd. Geschikt voor de montage  
op kalverhokomheiningen. 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

1406 Ophangplaat Bucket Guard, kan achteraf worden geplaatst 3 - 1/3/60  
1408 Ophangplaat met emmerbeveiliging 1 - 1/50  
1410 Ophangplaat, enkel 10 - 1/10/150  

1410/2 Ophangplaat, enkel 1 2 1  

Drinkemmers, spenen & flessen

1408

1410

NEW

NEW

1441

14211

14253

14272

1406
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Art. Nr. Beschrijving   €

14205 Kalverdrinkbak Multi Feeder met 5 vakken, zonder speen 1 48  
14141/5 Speen Big Softy - 5 stuks/pak 1 -  
14142 Hoekstuk oranje voor Big Softy spenen (met ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -  
14144 Hoekstuk wit voor Big Softy spenen (zonder ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -  
14214 Afdekkap voor Multi Feeder 1/100 -  

Art. Nr. Inhalt   €

14204 30 l 1 48  

Kalverdrinkbak Multi Feeder 
met portionering 

• met 5 portievakken om tegelijkertijd 5 kalveren te drenken • met Big Softy-spenen 
• vereenvoudigt de observatie van de dieren tijdens de melkopname • volume per 
portievak: 3 liter • met afgeronde hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen  
• om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en dergelijke op te hangen • eenvoudige 
fixatie en beveiliging van de kuip met elastische rubberen linten • uiterst geschikt 
voor het grote kalverhok CalfHouse Premium 4/5 (artikelnr. 14440) • stapelbaar  
• gemakkelijk te transporteren • zuurbestendig • geschikt voor levensmiddelen  
• afmetingen (L x B x H): 810 x 430 x 380 mm • alleen geschikt  
voor Big Softy-spenen 

Drinkemmers, spenen & flessen

Kalverdrinkbak Multi Feeder 
zonder portionering 

• om tegelijkertijd maximaal 5 kalveren te drenken  
• met Super-spenen, Latex-spenen of Big Softy-spenen  
• vereenvoudigt de observatie van de dieren tijdens de melkopname  
• zonder portionering en met afgeronde hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen  
•  om aan stalwanden, vreetroosters, omheinigen, etc. op te hangen (buizen tot max.  

ø 61 mm (2“) 
• met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te fixeren en te beveiligen  
•  uiterst geschikt voor het grote kalverhok CalfHouse Premium 4/5  

(artikelnr. 14440) 
• stapelbaar  
• gemakkelijk te transporteren  
• zuurbestendig  
• geschikt voor levensmiddelen  
• afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm  
•  niet geschikt voor hygiëneventielen (art. 14220/2, art. 14230)  

en FixClip-ventielen 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

14218 Kalverdrinkbak met 5 kleppen (art. 149) en 5 Super-spenen (art. 147) 30 l 1 57  
14201 Kalverdrinkbak met 5 kleppen (art. 149) en 5 Latex-spenen (art. 1454) 30 l 1 57  
14202 Kalverdrinkbak met 5 Big Softy-spenen (art. 14141) 30 l 1 57  

Art. Nr. Beschrijving   €

14215 Kalverdrinkbak alleen, met grote openingen voor Super- en Latex-spenen 1 57  
14203 Kalverdrinkbak alleen, met kleine openingen voor Big Softy spenen 1 57  

14910/5 5 Super-spenen (art. 147) met 5 ventielen (art. 149) 1 -  
14915/5 5 Latex-spenen (art. 1454) met 5 ventielen (art. 149) 1 400  
14141/5 Speen Big Softy - 5 stuks/pak 1 -  
14890/5 Afdichtring wit, 5 st./verpakking 1 -  
14142 Hoekstuk oranje voor Big Softy spenen (met ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -  
14144 Hoekstuk wit voor Big Softy spenen (zonder ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -  
14214 Afdekkap voor Multi Feeder 1/100 -  

14214 + 14218

14201

14202
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correcte 
montage

foutieve 
montage

Kalverspenen   
• met kruisperforatie  
• voor kalverdrenkemmers 

Art. Nr. Zuiger Lengte Kleur MA   €

145 Standaard 100 mm geel 50 - 1/50/500  
145/3 Standaard 100 mm geel 1 3 1/120  
146 Standaard 125 mm geel 50 - 1/50/500  

146/3 Standaard 125 mm geel 1 3 1/120  
147 Super 100 mm rood 50 - 1/50/500  

147/3 Super 100 mm rood 1 1 1/120  
1471 Super 125 mm rood 50 - 1/50/500  

1471/3 Super 125 mm rood 1 3 1/120  
1453 Kalveren 100 mm wit 50 - 1/50/500  

1453/3 Kalveren 100 mm wit 1 3 1/120  
1454 Latex 100 mm beige 50 - 1/50/500  

1454/3 Latex 100 mm beige 1 3 1/120  
1477 Caoutchouc 100 mm honing 50 - 1/50/500  

1477/3 Caoutchouc 100 mm honing 1 3 1/120  

Speen   
• met ronde perforatie  
• voor drinkautomaten 

Art. Nr. Zuiger Lengte Kleur MA   €

1472 Standaard 100 mm wit 50 - 1/50/500  
1472/3 Standaard 100 mm wit 1 3 1/120  
1474 Super 100 mm rood 50 - 1/50/500  

1474/3 Super 100 mm rood 1 3 1  
1478 Caoutchouc 100 mm honing 1 - 1/50/500  

ronde perfo-
ratie

Speen Big Softy   
•  reservespeen voor kalverdrinkbak Multi Feeder, dubbele kalverdrinkbak 

MILK TRAIN en kalverdrinkbakken MILK BAR 

Art. Nr. Beschrijving  €

14141 Speen Big Softy 1/25/450  
14141/5 Speen Big Softy - 5 stuks/pak 1  

Drinkemmers, spenen & flessen

1472

1474

1478

145 1453

147

1454

1477
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Garde Nirosta   
• ideaal geschikt voor het omroeren van kalvermelk in de emmer  
• ca. 40 cm lang • met zes draadbogen 

Roestvrij staal Art. Nr.  €

14135 1/40  

Kalverdrenkklep van aluminium met speen   
•  dankzij bajonetsluiting extreem snel te openen, daardoor zeer hygiënisch en 

gemakkelijk schoon te maken 

  

 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

1415 Kalverdrenkklep van aluminium met speen 1 - 1/20  
1415/2 Kalverdrenkklep van aluminium met speen 1 2 1/50  
1419 Reservespenen voor kalverdrenklep van aluminium 20 - 1/20/200  

1419/3 Reservespenen voor kalverdrenklep van aluminium 1 3 1/50  

Drinkemmers, spenen & flessen

Vlotterspeen   
• simpel uit elkaar te nemen en schoon te maken • door het extra grote drijflichaam kan de 
speen niet meer kantelen • met breukvast bevestigingsoog 

  

 

Art. Nr. Beschrijving   €

1416 Vlotterspeen compleet 1/100 800  
1417 Reservespeen 1/50/400 9.600  

Emmerspenen   
• sinds jaren in de praktijk bewezen! 

Art. Nr.  €

1412 1/100  

Flesspeen - rubber   
• levensmiddelecht 

Art. Nr.  €

14191 1/50/500  

1417

1419

1415
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Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

14676 Kalverfles MilkyFeeder 4 l 1/12 144  
14677 Vervangend deksel met speen - 1/250 -  

 

Met 3-traps ventiel voor het  
instellen van de drinksnelheid! 

Kalverfles MilkyFeeder   
• met 3-traps ventiel voor het instellen van de drinksnelheid  
• eenvoudig schoon te maken, omdat de flesopening groot is  
• speen met geïntegreerd klapventiel om eenvoudig drinken te geven  
• met schroefsluiting  
• met schaalverdeling (in l, qt.)  
• vervangend deksel met speen ook geschikt voor art. nr. 1422 en 1487 

Melkflessen   
• met vulschaalverdeling • geschikt voor het opfokken van individuele 
dieren en voor het toedienen van medicatie • compleet met speen 

   

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1425 Melkfles rond 1 l 1/20 320  
1426 Melkfles hoekig, 2 l 1/20 160  

1461 Melkfles hoekig, met handgreep 3 l 1/40 320  

Melkfles   
• incl. melkspeen • ook met drenchsonde (art. nr. 14682, 14683) bruikbaar • om melk  
te geven en voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren • grote  
invulopening met schroefsluiting • greep aan de buitenkant zonder holtes, daardoor  
eenvoudige reiniging en vermijding van kiemvormende afzettingen • kunststof geschikt  
voor levensmiddelen • met schaalverdeling 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  €

14255 Fles met melkspeen 1432 2,5 l 1/10  
14257 Fles met melkspeen 1432 4 l 1/10  
1432 Reservemelkspeen - 1/25/300  

14256 Metalen houder voor fles 14255 - 1/10  
14258 Metalen houder voor fles 14257 - 1/10  

Drinkemmers, spenen & flessen

1461

1425

1426

14257

14676

14677
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Met 3-traps ventiel voor het instellen 
 van de drinksnelheid! 

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

14674 Calf Drencher MilkyDrencher 4 l 1/12 96  
14675 Vervangend deksel met sonde - 1/80 640  

 

Calf Drencher MilkyDrencher   
• met 3-traps ventiel voor het instellen van de drinksnelheid • eenvoudig schoon 
te maken, omdat de flesopening groot is • sondelengte 52 cm • met beweegbare 
sondeopzetstuk • met schroefsluiting • met schaalverdeling (in l, qt.)  
• vervangend deksel met sonde ook geschikt voor art. nr. 1479 en 1488 

Kalverfles Speedy Feeder   
• drinkfles met 3-traps ventiel • ergonomische bidirectionele handgreep 
• fleshals met grote (70 mm) diameter • schroefsluiting met grote 
flesopening • revolutionaire ‚pomp‘-speen • groot basisvlak zorgt voor 
hoge standstabiliteit  

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1422 Kalverfles Speedy Feeder 2,5 l 1/20 440  
1487 Kalverfles Speedy Feeder XL 4,0 l 1/12 144  
1423 Reservespeen met schroefdeksel - 1/250 1.000  

Alle deksels voor 
Speedy Feeder 
(blauw), Speedy 
Drencher (rood) en 
Big Drencher (groen) 
zijn universeel 
passend.

Calf Drencher Profi   
• voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren  
• met 3-traps ventiel voor het instellen van de drinksnelheid!  
• verkrijgbaar met flexibele sonde (105 cm), vaste sonde (48 cm) of speen  
• met schroefsluiting • met schaalverdeling

Met 3-traps ventiel  
voor het instellen van  
de drinksnelheid! 

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  €

14692 Calf Drencher Profi met flexibele sonde (105 cm) 2 l 1/10  
14693 Calf Drencher Profi met vaste sonde (48 cm) 2 l 1/10  
14695 Calf Drencher Profi met flexibele sonde (105 cm) 4 l 1/10  
14698 Flexibele sonde met schroefsluiting - 1/50  
14699 Vaste sonde met schroefsluiting - 1/50  

Drinkemmers, spenen & flessen

14695

14692

14699

1423

1487 1422

14674

14675
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Noviteit

Art. Nr. Inhalt  €

14678 2,5 l 1/30  

 

  

Drench Bag   
• transparante voederzak voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren  
• met ritssluiting voor eenvoudig vullen en reinigen • met flexibele sonde incl. slang (152 cm)  
• met slangklem om de drinksnelheid te regelen en om de slang af te sluiten  
• met ingekerfde schaalverdeling 

Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher 
(rood) en Big Drencher (groen) zijn universeel passend. 

Speedy Drencher   
• drinkfles met 3-traps ventiel • ergonomische bidirectionele handgreep  
• schroefsluiting met grote flesopening • groot basisvlak zorgt voor  
hoge standstabiliteit 

Sondelengte 48 cm 

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1479 Speedy Drencher 2,5 l 1/20 160  
1488 Speedy Drencher XL 4,0 l 1/12 96  
1483 Reservesonde voor de Speedy Drencher - 1/80 640  

Drinkemmers, spenen & flessen

Calf Drencher Classic   
• voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren  
• verkrijgbaar met flexibele sonde (105 cm) of vaste sonde (48 cm) 
• met slip dop • met gebruik van de speen art. 1432 ook als melkfles bruikbaar  
• met schaalverdeling 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  €

14680 Calf Drencher met flexibele sonde (105 cm) 2 l 1/10  
14681 Calf Drencher met vaste sonde (48 cm) 2 l 1/10  
14682 Flexibele sonde met dopsluiting - 1/50  
14683 Vaste sonde met dopsluiting - 1/50  

14680

14682

14683

1488

1479
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Alle deksels voor Speedy 
Feeder (blauw), Speedy 
Drencher (rood) en Big 
Drencher (groen) zijn 
universeel passend.

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1484 Big Drencher 2,5 l 1/20 240  
1424 Easy Drencher 1,2 l 1/30 540  

14102 Reservesonde voor Big Drencher - 1 -  

voor groot vee 

Drencher   
• de ideale toedienfles voor groot vee • brede opening (70 mm)  
voor het vullen met droge voeding of vloeibare voeding • 12 cm 
lang toedienstuk 

Spuit-drencher   
• manuele uitvoering • dosering met behulp van stelwiel traploos  
instelbaar • licht en onbreekbaar • eenvoudig te demonteren en  
te reinigen 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  €

23610 Spuit, handmatig 70 ml 1/50  
23616 Afdichtingsring past op 23610 - 1/5  
23612 Spuit, handmatig 200 ml 1/20  
23618 Afdichtingsring past op 23612 - 1/5  
2366 Spuit, handmatig 300 ml 1/20  

23615 Afdichtingsring past op 2366 - 1/5  
2380 Spuit, handmatig 500 ml 1/10  

23619 Afdichtingsring past op 2380 - 1  

Drinkemmers, spenen & flessen

Droogvoer-fles   
• compleet met speen en houder van kunststof • ontwikkeld ten behoeve van  
voedermiddelen voor het fokken van de kalveren, die vanaf de tweede dag gedurende  
drie maanden worden toegediend en de ontwikkeling van de voormaag aanzienlijk  
stimuleren • de toekomstige nuttige opbrengst (melkopbrengst) van het dier wordt 
zodoende opgevoerd, terwijl de vertering van het voedermiddel aanzienlijk verbetert 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1428 Droogvoer-fles - compleet 4 l 1/20 180  
1429 Reservedroogvoerspeen - 1/25/300 3.600  
1432 Reservemelkspeen - 1/25/300 2.400  
1437 Metalen houder - 1/6 252  

1437

1432 1429

1428

2380

2366

23612

23610

1424

1484
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Art.nr. 141461  
deksel met roerwerk

Art.nr. 141462 
steunpoten

Art.nr. 141450  
MilkPot 50

 

waterbad verwarmd. De melkverwarmer is ook uitermate geschikt voor het 
pasteuriseren van melk. 
 
• van roestvrij staal geschikt voor levensmiddelen 
• eenvoudige reiniging dankzij deksel dat helemaal open kan 
• met schaalverdeling aan de binnenkant 
• waterbad: eigen inlaat en afvoer, kijkglas voor vulstandcontrole 
• traploze thermostaat 
• pasteuriseren mogelijk 
•  1 inch grote afvoer met schijfventiel afkomstig uit de  

voedingsmiddelenindustrie
• met staafthermometer (geschikt voor levensmiddelen) 
• incl. deksel 
• standvoetjes optioneel verkrijgbaar 
 

Roerwerk optioneel verkrijgbaar! 
Het krachtige roerwerk zorgt voor oproeren van de melkvervanger zonder 
brokken. Door de mixer kort in te schakelen tijdens het verwarmen van verse 
melk, kan de opwarmtijd worden verkort. Het deksel met geïntegreerde mixer 
kan eenvoudig op de MilkPot 50 (art. 141450) worden geplaatst en vastge-
schroefd. 
 
• 1.000 tpm • 370 W • stekkerklaar • met opening voor thermometer 
(thermometer is niet bij de levering inbegrepen)

Melkverwarmer MilkPot 50 
Melkverwarmer 

Vaktijdschriften en onderzoeken wijzen erop dat het voeren van jonge kal-
veren een merkbaar effect heeft op de gezondheid, de ontwikkeling en ook 
de latere prestaties van de dieren. Om hier positieve resultaten te behalen, 
dient de boer doorgaans te beschikken over een gefundeerde kennis en 
technische voorzieningen.
 
Onze melkverwarmer biedt vooral voor middelgrote bedrijven de optimale 
ondersteuning tijdens de kalveropfok. Hij dicht de kloof tussen elektri-
sche dompelaars en mobiele melktanks met een dure uitrusting. Snel en 
zonder veel moeite kunnen tot wel 50 liter melk of melkvervanger worden 
verwarmd. De melk wordt langzaam en zonder aan te branden via een 

Technische gegevens  

Inhoud 50 l
Diameter: 455 mm
Hoogte: 630 mm
Verwarming: 2500 W

Art. Nr. Beschrijving  €

141450 Kalvermelkverwarmer 50 l 1  
141461 Deksel met roerwerk 1  
141462 Driepoot 1  

Kalvermelkverwarmer
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Kalvermelkverwarmer FastHeat Digital   
• digitale regeling met traploos vrij instelbare temperatuur (+10 ... +90 °C) 
• slaat de laatst ingestelde gewenste temperatuur op • zelfverlichtend scherm 
• optische en akoestische signaalweergave, bijv. bij het bereiken van de
 ingestelde gewenste temperatuur • veiligheiduitschakeling door drooglopen 
• houder voor de aansluitkabel, zodat de aansluitsteker altijd droog blijft 
• met praktische en beproefde beugelgreep 
• totale hoogte van het apparaat: 78,5 cm 
• uiterst licht - slechts 2,7 kg (ca. 25 % 
lichter dan standaardproducten) • eenvoudig 
te reinigen dankzij verwarmingselement met 
PTFE-laag • 3 m aansluitkabel 

Geoptimaliseerd voor drinkemmers met een 
inhoud tot maximaal 10 liter 

Zeer gemakkelijk schoon te 
maken, dankzij de gepatenteerde 
vorm en de PTFE-laag!

Technische gegevens  

Spanning: 230 V
Aansluitvermogen: 1700 W
Beschermklasse: IPX7
Gewicht: 2,7 kg
max. maat van het verwarming 165 mm
min. dompeldiepte: 80 mm
max. dompeldiepte: 690 mm
max. temperatuur: 90 °C

Art. Nr.   €

14160 1 25  

Kalvermelkverwarmer FastHeat   
 • met beproefde temperatuurregelaar, dus simpel te bedienen met 
het vertrouwde gebruiksgemak • optische signalering, bijvoorbeeld 
bij het bereiken van de ingestelde streeftemperatuur • met praktische 
beugelgreep • totale hoogte van het apparaat: 81,5 cm • uiterst 
licht - slechts 2,7 kg (ca. 25 % lichter dan standaardproducten) 
• eenvoudig te reinigen dankzij verwarmingselement met PTFE-laag 
• 3 m aansluitkabel 

Art. Nr.   €

14150 1 25  

Kalvermelkverwarmer FastHeat

FastHeat en FastHeat Digital 
De kalvermelkverwarmer van de nieuwste generatie… 
 
De kalvermelkverwarmers van de serie FastHeat verenigen een functionele vormgeving met 
merkbare besparingen qua tijd en energie! Door de gereduceerde constructiehoogte van het 
verwarmingelement zijn ook geringe volumes simpel en snel op de gewenste temperatuur te 
brengen. 
 
Energiebesparing 
Met slechts 1700 watt onderscheiden de nieuwe FastHeat kalvermelkverwarmers zich in verge-
lijking met gangbare producten door een duidelijk lager elektriciteitsverbruik. Door het gepaten-
teerde design en de lagere bouwhoogte van het verwarmingselement uit gegoten aluminium 
kunnen kleine nuttige volumes zonder nodeloze energieverspilling al op de gewenste tempera-
tuur gebracht worden. 
 
Snelle en gelijkmatige verwarming 
De FastHeat kalvermelkverwarmers gebruiken de warmtestroom in de melk bijzonder deskundig: 
de verwarmde melk stijgt daarbij naar de oppervlakte en de koude melk zinkt naar de bodem 
van de emmer, waar deze door het verwarmingselement opnieuw wordt verwarmd. Omdat 
het verwarmingselement zich door zijn lage hoogte in de koelste zone van de melk (bodem van 
emmer) bevindt, kan het zijn thermische energie bij vol vermogen en hierdoor bijzonder efficiënt 
aan de melk overbrengen. Dit zorgt voor een efficiënte en gelijkmatige verwarming van de melk. 
 
Van 18 °C tot 42 °C in ca. 11 minuten (emmer met 8 liter water).  
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Kalvermelkverwarmer EasyHeat   
• met greep voor gebruik met één hand • traploos instelbare thermostaat • eenvoudig 
te reinigen dankzij gepolijst verwarmingselement van gegoten aluminium • bijzonder 
standvast • sterk hittevermogen • al bij een niveau van ca. 13 cm klaar voor gebruik 
• met ophanging voor aansluitkabel • 3 m aansluitkabel

  

Art. Nr. 14172 lieferbar ab März 2019!

Technische gegevens 23A 30A

Spanning: 230 V 230 V
Vermogen: 2300 W 3000 W
Beschermklasse: IPX7 IPX7
Gewicht: 4,7 kg 4,7 kg
Totale hoogte: 86 cm 86 cm
Verwarminglichaam Ø: 16 cm 16 cm
min. onderdompeling: 13 cm 13 cm
max. onderdompeling: 75 cm 75 cm
max. temperatuur: 80 °C 80 °C

Art. Nr. Beschrijving   €

14170 EasyHeat 23A met geaarde stekker 1 20  
14170-CH EasyHeat 23A met Zwitserse stekker 1 24  

14172 EasyHeat 30A met geaarde stekker 1 20  

Kalvermelkverwarmer

Kalvermelkverwarmer met PTFE-bekleding en beugelgreep   
• met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen • traploos instelbare thermostaat 
• uiterst stabiel • groot verwarmend vermogen • al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed voor gebruik 
 
Voordelen van PTFE-bekleding (polytetrafluoretheen): 
• zeer gemakkelijk schoon te maken dankzij het vuilwerende karakter van de PTFE-bekleding • absoluut zuurbestendig 
• de verwarmingring kan niet aanbranden dankzij de hoge temperatuurvastheid van 
de bekleding • 3 m aansluitkabel 

Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minu-
ten (emmer met 8 liter water). 

Technische gegevens  

Spanning: 230 V
Aansluitvermogen: 2300 W
Beschermklasse: IPX7
Gewicht: 4,7 kg
Hoogte: 815 mm
Verwarminglichaam Ø: 160 mm
min. onderdompeling: 150 mm
max. onderdompeling: 690 mm
max. temperatuur: 80 °C

Art. Nr.   €

1420 1 25  

Kalvermelkverwarmer met beugelgreep   
• met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen • traploos instelbare 
thermostaat • uiterst stabiel • groot verwarmend vermogen • al bij een vulhoogte van ca. 
15 cm gereed voor gebruik • 3 m aansluitkabel 

 
Art. Nr.   €

1418 1 25  

1420
1418

NEW
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Uit de wetenschap en de praktijk is gebleken dat kalverhokken en -boxen 
een onbetwist en optimaal huisvestingssysteem voor kalveren zijn: zij zorgen 
voor een hygiënische omgeving, bieden zowel in de zomer alsook in de winter 
goede lucht- en lichtverhoudingen en dus de beste voorwaarden voor de 
gezondheid, de vitaliteit en het welzijn van pasgeboren kalveren.

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming 
Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming (bio, conventioneel) afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de 
kalveropfok. Meer hierover kunt u lezen in onze actuele brochure over kalverhokken.

Hoge stabiliteit 
•  hoogwaardige materialen waarborgen breukveiligheid 

en botsbestendigheid en een lange levensduur van het 
kalverhok

•  gelijkmatige wanddikten en stabilisatiebogen aan de 
zijkant verhogen de standvastheid en bieden aanvullende 
torsiestijfheid

• robuuste, thermisch verzinkte omheining 
•  veiligheidsbeugels aan de zijkant geven de omheining 

extra stabiliteit

Diervriendelijke constructie 
• ruime afmetingen 
•  omheining met weinig afstand tussen de verticale spijlen 

en zijdelingse beschermbeugels 
ter voorkoming van letsel

•  gladde binnenvlakken voorkomen het oplikken van mate-
riaalvezels, vergemakkelijken de reiniging en verbeteren 
hierdoor de hygiënische omstandigheden aanzienlijk

Optimaal klimaat – zowel in de zomer alsook in de winter 
•  hoge isolerende werking en UV-bescherming dankzij  

hoogwaardige materialen
•  de stijgende dakhelling met ventilatieopeningen zorgt voor een optimale 

luchtcirculatie, zodat vochtige en warme lucht naar boven toe kan  
ontsnappen

• witte oppervlakken voorkomen oververhitting in de binnenruimte

Gezonde kalveren met de CalfHouse-serie 
Om het risico op diarree te verlagen, moeten kalveren in de eerste weken aan 
een zo laag mogelijke kiembelasting worden blootgesteld.
 
Dat kan alleen worden gerealiseerd als de kalveren apart en gescheiden van 
de moeder en even oude kalveren worden gehouden. 

Kalverhokken

Toebehoren voor kalverhokken

Meer dan alleen een dak boven het hoofd
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Comfort voor mens en dier

Flex-rail (a) met drinkemmerhou-
der (b) 2 voeropeningen (c) met 
klapbare emmerhouders voor 
voederemmers

Bij CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus en CalfHouse PE UV+ is 
de omheining ook in een zware uitvoering leverbaar. Deze is extreem robuust 
en biedt dankzij het verhoogde gewicht een nog betere standvastheid.

Zware omheining met verhoogde materiaaldikte (ca. 45 kg) Lichte omheining (ca. 30 kg)

Uitgebreide uitrusting reeds bij de levering inbegrepen 
• drinkemmerhouder 
• 2 emmerhouders 
• drempel 
• handgreep

Lichte of zware omheining 
Voor alle individuele kalverhokken is de omheining in een lichte uitvoering 
verkrijgbaar. Het verlaagde gewicht vergemakkelijkt bijvoorbeeld het optillen 
van de omheining en het verplaatsen van het in de omheining getuimelde 
hok, biedt tegelijkertijd echter een hoge stabiliteit. 

Multifunctioneel 
•  draaideur voor bediening met één hand vergemakkelijkt de toegang 

tot het dier. De draaideur kan, om de toegang voor het kalf te ver-
sperren, optioneel ook naar de ingang van het kalverhok verplaatst 
worden

•  twee openingen met klapbare emmerhouders voor voer- en  
wateremmers

•  drinkemmerhouder met emmerbeveiliging. De hoge positionering 
bevordert de natuurlijke strekking van de nek zodat de melk direct in 
de lebmaag terecht komt. De schuine positie zorgt voor een complete 
lediging van de emmer

•  Flex-rail voor de variabele montage van de drinkemmerhouder en 
optioneel van een houder voor een droogvoerfles

Praktisch en comfortabel 
•  om het voorste deel schoon te maken, kan de omheining boven het 

kalverhok geklapt worden
•  kalverhok kan in de afrastering getuimeld worden om te vullen met 

strooisel, schoon te maken en te verplaatsen
•  grote massief rubberen banden met naaldlager maken een eenvoudige 

verplaatsing mogelijk, ook bij een moeilijke ondergrond
• handgreep om het hok gemakkelijker op te tillen 
• geïntegreerde drempel voorkomt dat strooisel uit het kalverhok komt 
•  gelijkvloerse drempel bij de omheining voor een ongehinderde toegang 

voor mens en dier

Toebehoren voor kalverhokken

a

c
c

b
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Art. Nr. Beschrijving   €  

14565 CalfHouse PE UV+ zonder omheining 1 17   
145620 Lichte omheining voor CalfHouse PE UV+ 1 24   
14572 Zware omheining voor CalfHouse PE UV+ 1 22   
14568 Deur- en bandenset voor CalfHouse PE UV+ 1 45   
14567 Uitbreidingsset voor drempel metaal 1 200   
3269 Hooiruif, spijlafstand 80 mm 1/5 60   

14396 Strokengordijn voor CalfHouse PE UV+ 1 56   

Individuele kalverhokken

CalfHouse PE UV+   
Voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid zorgt de vervaardiging van hoogwaardige, slagvaste HDPE-kunststof 
met geïntegreerde uv-stabilisatoren. Een optimaal klimaat in het kalverhok wordt door de meertraps instelbare 
en in alle standen vast te zetten ventilatieklep gewaarborgd. De klep vergemakkelijkt eveneens het vullen van 
de hooiruif. De extra gladde binnenvlakken zorgen voor een eenvoudige reiniging en verbeteren hierdoor de 
hygiëne. Het hok beschikt over een geïntegreerde handgreep voor het optillen van het kalverhok. 
 
Uitbreidingsset van stalen buizen (art.nr. 14567) ter versteviging van de drempel bij de ingang van het hok 
(optioneel verkrijgbaar). Emmer, voederbox en hooiruif zijn niet bij de levering inbegrepen. 

Hogere isolerende werking en langere levensduur door extra uv-bescherming. 
Het ondoorzichtige CalfHouse PE UV+ is uitgerust met extra uv-stabilisatoren. Daardoor worden de 
zonnestralen beter geabsorbeerd, zodat de binnenruimte van het kalverhok niet zo sterk opwarmt. 
Bovendien neemt de natuurlijke aantasting van het materiaal af. 

Houd rekening met aparte transportkosten!

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 205 x B 115 x H 135 cm
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht lichte omheining: ca. 30 kg
Gewicht zware omheining: ca. 45 kg

Art. Nr. Beschrijving   €  

14566 CalfHouse PE UV+ met lichte omheining 1 4   
14570 CalfHouse PE UV+ met zware omheining 1 4   
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Ons grootste 
aparte hok! 

Individuele kalverhokken

CalfHouse Premium Plus 
Premium Plus betekent: meer ruimte! meer stabiliteit! 

Het in de lengte en hoogte nog ruimere kalverhok biedt het kalf nu nog meer bescherming tegen 
weersinvloeden en biedt de boer meer ruimte bij de behandeling van het kalf.  
 
Het CalfHouse Premium Plus bestaat uit een speciaal glasvezelweefsel met een zeer hoge 
oppervlaktemassa. Hierdoor beschikt het materiaal ook over een extreem hoge scheurvastheid 
en botsbestendigheid. Bovendien zijn de wanden van het kalverhok bij alle randen en 
kanten extra versterkt. 
 
De eenvoudig te reinigen kunststof drempel verbetert de hygiëne. 
 
Ook dit kalverhok wordt gekenmerkt door het geoptimaliseerde ventilatiesysteem waardoor het 
klimaat in de hut zonder tocht kan worden gereguleerd. 
 
Emmer niet inbegrepen bij de levering 

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 210 x B 115 x H 145,5 cm
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht lichte omheining: ca. 30 kg
Gewicht zware omheining: ca. 45 kg

Art. Nr. Beschrijving   €  

14580 CalfHouse Premium Plus met lichte omheining 1 4   
14585 CalfHouse Premium Plus met zware omheining 1 4   

Art. Nr. Beschrijving   €  

14581 CalfHouse Premium Plus zonder omheining 1 10   
144720 Lichte omheining voor CalfHouse Premium Plus en CalfHouse Master Plus 1 24   
144322 Zware omheining voor CalfHouse Premium Plus en CalfHouse Master Plus 1 22   
14476 Deur- en bandenset met kunststof drempel, voor CalfHouse Premium Plus 1 34   
14304 Reservedrempel, kunststof 1 168   

Houd rekening met aparte transportkosten!
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CalfHouse Master Plus   
Het 10.000 keer beproefde CalfHouse Master Plus profiteert van onze competentie en 
onze jarenlange ervaring op het gebied van het ontwerp van hoogwaardige kalverhokken 
en combineert alle beproefde eigenschappen van de CalfHouse-serie wat betreft stabiliteit, 
comfort en dierenwelzijn – voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
 
Met zijn royale afmetingen biedt het uit glasvezelversterkte kunststof vervaardigde CalfHouse 
Master Plus het kalf bescherming tegen weersinvloeden en ruimte voor behandelingen door de boer. 
 
Emmer niet inbegrepen bij de levering 

Houd rekening met aparte transportkosten!

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 200 x B 115 x H 135 cm
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht lichte omheining: ca. 30 kg
Gewicht zware omheining: ca. 45 kg

Art. Nr. Beschrijving   €  

14470 CalfHouse Master Plus met lichte omheining 1 4   
14485 CalfHouse Master Plus met zware omheining 1 4   

Art. Nr. Beschrijving   €  

14301 CalfHouse Master Plus zonder omheining 1 12   
144720 Lichte omheining voor CalfHouse Premium Plus en CalfHouse Master Plus 1 24   
144322 Zware omheining voor CalfHouse Premium Plus en CalfHouse Master Plus 1 22   
14477 Deur- en bandenset met houten drempel voor CalfHouse Master Plus 1 34   
14304 Reservedrempel, kunststof 1 168   
14302 Reservedrempel, hout 1 168   
14395 Strokengordijn voor CalfHouse Master Plus 1 75   

Individuele kalverhokken

14395
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Afdak optioneel verkrijgbaar!

Ook als dubbele set voor tot wel 10 
kalveren verkrijgbaar!

Grote kalverhokken

CalfHouse Premium 4/5   
Het grote kalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot 
wel 5 kalveren (de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te 
worden genomen).
 
Aan de achterkant is een schuifraam geïntegreerd dat o.a. de controle van de dieren 
vergemakkelijkt. Een vangrooster biedt de mogelijkheid om de kalveren fixeren of uit 
de buurt van de voederplaatsen te houden. 
Op de top van de nok zijn hijsogen aangebracht voor het eenvoudig optillen en 
transporteren van het hok. 
 
Drinkemmerhouders en troghouders zijn bij de levering inbegrepen. Emmers en 
lange voedertroggen zijn niet bij de levering inbegrepen. 

Afmeting  

Enkel hok buitenmaat: L 238 x B 223 x H 180 cm
Omheining: L 220 x B 205 x H 115 cm

Art. Nr. Beschrijving   €  

14440 CalfHouse Premium 4/5 met omheining - 1   
14449 Dubbel-set CalfHouse Premium 4/5 - 1   

Art. Nr. Beschrijving   €  

14442 CalfHouse Premium 4/5 zonder omheining 1 4   
14414 Omheining voor CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14466 Afdak voor CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14458 Drempel lariks 1 52   
14378 Houder voor 5 krachtvoeremmers 1 50   
3268 Lange voedertrog om in te hangen 1 120   

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1 100   

14454 Hooiruif groot 1 50   

Houd rekening met aparte transportkosten!
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Grote kalverhokken

Groepshut FLIXBOX   
Het grote kalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot wel 7 kalveren 
(de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen). 
Het aanvullende complete frame rondom de hut garandeert een maximale stabiliteit, ook bij grote 
dieren. Met de draaibare ventilatieschijf wordt de luchtcirculatie achterin het groepshok geregeld. 
Het aan de afrastering aangebrachte vangrooster is voor alle 7 voederplaatsen uitgerust met een 
individuele en complete vergrendeling. Op de top van de nok zit een draagbeugel voor het een-
voudig optillen en transporteren van het hok. Drinkemmerhouders en krachtvoeremmerhouders 
zijn bij de levering inbegrepen.
 
Emmers en lange voedertroggen zijn niet bij de levering inbegrepen. 

  

Houd rekening met aparte transportkosten! Om uit te laden is een frontlader met lepels vereist!

Afmeting  

Hok buitenmaat: L 340 x B 290 x H 180 cm
Omheining: L 320 x B 290 cm

Art. Nr. Beschrijving   €  

14500 Groepshut FLIXBOX met omheining - 1   

Art. Nr. Beschrijving   €  

14501 Groepshut FLIXBOX zonder omheining - 1   
14502 Omheining voor groepsiglo FLIXBOX - 1   
3268 Lange voedertrog om in te hangen 1 120   

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1 100   



48

Dak met instelbare helling

Art. Nr. Beschrijving  €  

14612 Dak voor kalverbox klein 1   
14613 Dak voor kalverbox groot 1   
14609 Rijvoorziening voor kalverbox 1   

14610-1 Vervangend GVK-vloerrooster voor kalverbox klein (tweedelig) 1   
14611-1 Vervangend GVK-vloerrooster voor kalverbox groot (tweedelig) 1   
14611-2 Vervangend pvc-paneel voor zijwand, lengte 165 cm 1   
14611-3 Vervangend pvc-paneel voor achterwand, lengte 97 cm 1   

Art. Nr. Beschrijving   €  

14610 Kalverbox klein 1 5   
14611 Kalverbox groot 1 5   

 Afmeting Buitenmaat (incl. emmerhouder)

Kalverbox klein 130 x 85 x 106 cm 173 x 93 x 131 cm
Kalverbox groot 160 x 100 x 106 cm 201 x 107 x 131 cm

Houd rekening met aparte transportkosten!

Kalverbox   
De kalverbox zorgt ervoor dat het kalf veel frisse lucht krijgt, maar niet wordt blootgesteld aan tocht. 
Het wordt tevens uit de buurt gehouden van schadelijke ziektekiemen. Het dier ligt in de kalverbox niet 
rechtstreeks op de grond, maar op het verhoogde rooster. Het kalf ligt dus warmer en droger. 
 
De kalverbox is in twee maten leverbaar. 
 
• stabiel, thermisch verzinkt metalen frame • antislip GVK-vloerrooster met extreem goede grip (tweede-
lig) • eenvoudig te reinigen zijwanden van pvc-panelen met glad oppervlak • door de open spleet in het 
bovenste deel van de zijwanden kan het kalf oogcontact met de buren hebben • draaideur die in twee 
richtingen kan worden geopend met twee afsluitbare voeropeningen  • incl. een drinkemmerhouder en 
twee klapbare emmerhouders  • extra grote rubberen banden en klapgrepen aan de voorkant voor een 
makkelijke verplaatsing  • rijvoorziening optioneel verkrijgbaar • het metalen frame is zo geconstrueerd 
dat transport met palletlepels mogelijk is • wordt als bouwpakket geleverd • dak optioneel verkrijgbaar 

Individuele kalverhokken

NEW

Top Seller
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Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

144352 Combi-voederbox, klein 11,5 l 1 40  
144353 Krachtvoerbox, klein 13,0 l 1 40  

Leverbaar vanaf april 2019!

  

Voederbox klein   
• geschikt voor alle individuele kalverhokken • kan van binnenuit aan de afrastering 
worden gehangen • gemakkelijk van buiten te vullen • deksel beschermt de inhoud 
tegen regen • stabiel reservoir van kunststof  • buitenafmetingen (B x D x H) : 
330 x 512 x 270 mm • als combi-voederbox (voor ruw- en krachtvoer) of als 
pure krachtvoerbox verkrijgbaar 
 
Combi-voederbox (art.nr. 144352) 
Met verzinkte ruifinzet voor gecombineerd voeren van hooi en krachtvoer. 
Ideaal voor het overschakelen van melk op droog voer. 
 
Krachtvoerbox (art.nr. 144353) 
Met inzet van plaatstaal om krachtvoer te voeren.

Strokengordijn 
voor kalverhokken 

• beschermt kalveren tegen koude tocht en koudestress • houdt het voer ook in slechte weersomstandigheden droog • transparante en lichtdoorlatende 
strokengordijnen (dikte: 1 mm) • het strokengordijn art.nr. 14395 is al voorgemonteerd - om te bevestigen dienen enkel twee gaten in het kalverhok te worden 
geboord • het strokengordijn art.nr. 14396 is al voorgemonteerd en kan eenvoudig in de ventilatieopeningen worden gehangen

  

 

Art. Nr. Beschrijving Breedte Hoogte   €

14395 Strokengordijn voor CalfHouse Master Plus 95 cm 115 cm 1 75  
14396 Strokengordijn voor CalfHouse PE UV+ 95 cm 114 cm 1 56  

Toebehoren voor kalverhokken

1439614395

144352

144353
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Hooiruif groot   
• verzinkt • passend voor CalfHouse Premium 4/5 
en groepsiglo FLIXBOX • spijlafstand: 75 mm 
• spijldikte: 10 mm 

Art. Nr. l x b x h   €  

14454 113 x 41 x 38 cm 1 50   

Art. Nr. Beschrijving  €

223111 Lange voedertrog met vlotterventiel 1  

223110
Vlotterventiel voor lange voedertrog, 
complete set voor plaatsing achteraf

1/10  

 

  

Lange voedertrog met vlotterventiel   
Eenvoudige watervoorziening van uw dieren zonder 
installatiekosten. Slang aansluiten - klaar! 
 
• vlotterventiel aan beide kanten van de trog inzetbaar 
• buisstuk en afdekking van roestvrij staal • 1/2“-aansluiting 
• incl. klik-koppeling voor tuinslang 

Lange voedertrog 
om in te hangen 

• bijzonder stevig, gemaakt van met glasvezelversterkte kunststof • extra sterke 
ophanglippen • passend voor troghouder 14386 • passend voor insteekbare hooiruiven 
en vrijwel elke voorziening met een dikte tot maximaal 50 mm • nuttige inhoud ca. 42 
liter • afmetingen: bxdxh: 100 x 35 cm (zonder ophangbeugel 28 cm) x 24 cm 

  

 
Art. Nr. Inhalt   €

3268 42 l 1 120  

Art. Nr. Beschrijving  €

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1  

Montageset voor drinkbakken   
• voor de montage aan omheiningen van kalverhokken 
• passend voor alle drinkbakken 

  
 Art. Nr.   €

221972 1 100  

Toebehoren voor kalverhokken

223110
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Art. Nr. Beschrijving Inhalt Kleur   €

324811 Voederschaal 6 l grijs 1/5 500  
324812 Voederschaal 6 l groen 1/5 500  
324815 Voederschaal 6 l aquamarijn 1/5 500  
324816 Voederschaal 6 l roze 1/5 500  
324820 Deksel voor voederschaal 6 l - wit 1/5/50 600  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening 
met de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

  

Voederschaal   
• universeel bruikbare schaal voor voeder • schokbestendige en 
temperatuurbestendige kunststof • geschikt voor levensmiddelen 
• schaal en deksel bedrukbaar op aanvraag 

Art. Nr.   €

14378 1 50  

 

Houder voor 5 krachtvoeremmers   
• voor CalfHouse Premium 4/5 (art. 14440) • geschikt voor bijv. stal- en 
bouwemmers (art. 29881) en voederschalen (art. 324811-324812) 

Toebehoren voor kalverhokken

Art. Nr. Beschrijving   €

1444 Emmerhouder Ø 29,5 cm voor 29881, 298800 en 298801 1 310  
1445 Emmerhouder Ø 28 cm, Nederlands model 1 340  

29881 Stal- en bouwemmers 1 350  

Emmerhouder   
• verzinkt • rond • voor het opfokken van kalveren 

Stal- en bouwemmers   
• zeer stevige uitvoering 
• geschikt voor levensmiddelen (art.nr. 298800 en 298801) 

Art. Nr. Beschrijving Kleur Inhalt   €

29881 Stal- en bouwemmers olijfgroen 12 l 1 350  
298800 Stal- en bouwemmers blauw transparant 12 l 1 350  
298801 Stal- en bouwemmers roze transparant 12 l 1 350  
29935 Deksel voor emmer 29881 zwart - 1/30 720  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. 
Houd rekening met de verwijzingen aan 
het einde van de catalogus. 

Top Seller

29935

324820



52

Noviteit

Art. Nr. Ruglengte  €

14194 70 cm 1/25  
14195 80 cm 1/25  

 

  

Kalverdeken doorgestikt   
• zeer lichte en functionele kalverdeken voor het hele jaar • speciale wattering zorgt 
voor een evenwichtige temperatuur en een uitstekende warmte-isolatie • wind- en 
waterafstotend door gelast stiksel • geen uitstekende riemen en daardoor minder kans 
op letsel voor het kalf • stabiele kunststof sluitingen • machinewasbaar op 30 °C 

Kalverdekken

• kalverdekken ondersteunen het immuunsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomen diarreeproblemen en andere 
aandoeningen • bij temperaturen onder +10°C verhoogt het risico op een ziekte • bescherming bij onverwachte 
weersverandering • vermijding van koudestress bij pasgeboren kalveren • de kalveren dragen de kalverdekken 
doorgaans 3 tot 4 weken, indien nodig ook langer • kalverdekken zijn niet geschikt voor groepen
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Kalverdekken

Kalverdeken ThermoPlus   
• bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstop • met 
anatomische borst- en buiksluiting • stabiele sluitingen met aanvullende 
klittenbandbevestiging • 200 g vulling van polyvlies voor een optimale 
bescherming ook bij extreme buitentemperaturen • sterk waterafstotend tot 
3000 mm waterkolom • ademende eigenschappen voorkomen overmatig 
transpireren • machinewasbaar op 30 °C 

 

Art. Nr. Ruglengte  €

14148 70 cm 1/15  
14149 80 cm 1/15  

Kalverdekken Ripstopp   
• bovenmateriaal van scheurvast 600 denier polyester-ribbelstopper 
• voorzien van nylonriemen en klemsluitingen van kunststof • sterk 
waterafstotend tot 3000 mm waterkolom • ademingbevorderende 
eigenschappen vooorkomen bovenmatig zweten • machinewasbaar 
op 30 °C 

Art. Nr. Ruglengte  €

14155 70 cm 1/25  
14156 80 cm 1/25  
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Kwaliteit voor 
voeder

Art. Nr. Gewicht / bolus   €

15982 135 g 4 1/8  

Dieetvoedingssupplement ter verlaging van het 
risico op ketosis/acetonemie. 

Ket-o-Vital® bolus 
Energie-bolus (ketosis) 

Gezonde koeien worden sneller drachtig en geven meer melk. • bolus die op verschillende fysiologi-
sche niveaus werkt - lever – pens – immuunsysteem • de glucoplastische stoffen hebben een positief 
effect op de energiestofwisseling Het risico op ketosis / acetonemie daalt. Zeer hoge melkproductie, 
geboorteproblemen, stress, hitte en vervetten ten tijde van de geboorte zijn klassieke risicofactoren 
voor ketosis • veilige dosering en toediening De dieren hebben een betere eetlust, zijn fitter en 
herstellen sneller 
 
Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: net na het kalven twee boli met behulp van de bolusapplicator 
conform de instructies toedienen. Indien gewenst, 12 uur na het kalven nog een bolus toedienen. 

Kwaliteit voor 
voeder

Art. Nr. Gewicht / bolus   €

15983 95 g 8 1/8  

Dieet-mineraalsupplement voor runderen ter 
ondersteuning van de voorbereiding op de 
oestrus en reproductie – langwerkende bolus 

Fertilgol bolus 
Bètacaroteen-bolus (vruchtbaarheid) 

Een snelle drachtigheid verkort de tussenkalftijd en verbetert het economische succes. • voor 
vrouwelijke en mannelijke fokdieren net voor en tijdens de dek- en bevruchtingsperiode • ter 
ondersteuning van een succesvolle embryotransfer (ontvanger en donordier) • het hoge gehalte 
aan bètacaroteen bevordert de vorming van het gele lichaam, de biestkwaliteit, de bronstcyclus 
en de spermakwaliteit • een goed ontwikkeld geel lichaam heeft een positieve invloed op het 
embryonale overlevingspercentage • eenvoudig en veilig gebruik dankzij een gelijkmatige afgifte 
van bètacaroteen, vitamines en sporenelementen gedurende een periode van minimaal 20 dagen 
• de afgifteduur is wetenschappelijk bevestigd 
 
Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: 
vrouwelijke runderen: eerste bolus 30 dagen voor het bevruchtingstijdstip toedienen. 
De tweede bolus net voor of na de bevruchting toedienen 
dekstier: tijdens het dekseizoen om de 20 - 30 dagen een bolus toedienen. 
Afbraaktijd van de bolus in de pens 20 dagen 

Diëtetica- en calciumpreparaten

Kwaliteit voor 
voeder

Kwaliteitszegel voor voedermiddelen van het Bayerische Bauernverband 
Agrarische bedrijven, die deelnemen aan het programma “Offene Stalltür” (Open staldeur), mogen uitsluitend 
nog veevoer gebruiken dat voorzien is van het A-Futter zegel. Zo garanderen deze bedrijven een 
veelomvattende veevoerveiligheid! Kwaliteitsproducten van Agrochemica zijn aanvullend 
GMP+ en QS gecertificeerd.

Kwaliteit voor 
voeder 

Art. Nr. Gewicht / bolus   €

15980 175 g 4 1/8  

Dieet-mineraalvoer voor melkkoeien ter verlaging 
van het risico op melkkoorts. 

Calzogol bolus 
Calcium-bolus (melkkoorts) 

Koeien die optimaal van calcium worden voorzien, beginnen beter aan de lactatie, zijn gezonder 
en geven meer melk. • zeer hoog gehalte aan snel en langzaam beschikbaar calcium (45 g) en 
vitamine D3 (40.000 I.E.) per bolus! • calciumbronnen met een uiteenlopende afgiftesnelheid 
verzorgen de koe gelijkmatig met calcium • zeer geschikt voor de slijmvliezen - geen irritatie van 
bek, slokdarm en pens • bevat geen bijtende calciumchloride • eenvoudige toepassing en 
economisch, omdat slechts één bolus per toediening hoeft te worden gegeven 
 
Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: rond het kalvertijdstip een bolus met de applicator en 
volgens de instructies toedienen. Indien nodig, ca. 12 uur na de geboorte een tweede bolus 
toedienen. 
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Kwaliteit voor 
voeder

Art. Nr. Beschrijving Gewicht / bolus   €

15984 Bufferlyt bolus 13 g 15 1/12  
15985 Toedieningsinstrument voor Bufferlyt-bolus - - 1/12  

 

Voedingssupplement met de werkzame bufferstof natriumbicarbonaat. 

Bufferlyt bolus 
Buffer- en elektrolyt-bolus 

Voor gebruik bij diarree, verminderde eetlust en tegenzin om te drinken • de kalveren zijn stabieler en herstellen sneller 
• natriumbicarbonaat is een zeer effectieve buffer Het gebruik van buffers gaat verzuring tegen. Verzuring is vaak 
de reden waarom kalveren zwak en lusteloos zijn en geen zin hebben om te drinken • elektrolytverliezen 
worden effectief aangevuld Dat biedt bescherming tegen uitdrogingsverschijnselen bij diarree,
 transportstress en hitte • stressvrije en veilige toediening. De toediening is ook zonder applicator 
mogelijk. Bolus gewoon met de hand in lengterichting op de tongbasis plaatsen. Het kalf slikt 
de bolus zonder problemen door. • toedieningshulpmiddel is niet bij de levering inbegrepen 
 
Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: Bij de eerste symptomen van diarree direct een bolus volgens 
de instructies toedienen. Hierna na elke drinkmaaltijd gedurende 2 - 3 dagen een bolus toedienen. 

 Kwaliteit voor 
voeder

Art. Nr. Gewicht / bolus   €

15981 110 g 8 1/8  

 
Dieet-mineraalsupplement voor runderen voor een
 langdurige verzorging van weidedieren met 
sporenelementen en vitamines - langwerkende bolus. 

Vitagol bolus 
Bolus met mineralen en vitamines (vitaliteit) 

Optimaal verzorgde dieren beschikken over de beste voorwaarden voor een optimale groei, vitaliteit en 
vruchtbaarheid • voor vrouwelijke en mannelijke runderen • de langwerkende bolus geeft gelijkmatig 
en veilig gedurende een periode van min. 90 dagen vitamines en sporenelementen af De afgifteduur 
is wetenschappelijk bevestigd • met name op de weide / bergweide / alpenweide kan een constante 
verzorging met essentiële vitamines en sporenelementen met gangbaar voer niet optimaal worden 
gewaarborgd. De oplossing is de langwerkende bolus Vitagol • er kunnen gericht individuele dieren 
van een kudde met extra vitamines en sporenelementen worden verzorgd 
 
Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: 
jonge runderen < 300 kg levend gewicht: een bolus om de 3 maanden met behulp van een 
bolusapplicator conform de instructies toedienen. 
runderen > 300 kg levend gewicht: twee boli om de 3 maanden met behulp van een 
bolusapplicator conform de instructies toedienen. 

Diëtetica- en calciumpreparaten

Toedienhulpmiddel 
voor bolus en kooimagneet 

• roestvrij staal • voor bediening met een hand • afgeronde randen • toedienhuls: binnendiameter 
36 mm, lengte 11 cm, met borgveren • geschikt voor Calzogol bolus (art.nr. 15980), Ket-o-Vital bolus 
(art.nr. 15982), Fertilgol bolus (art.nr. 15983), Vitagol bolus (art.nr. 15981) en kooimagneten 

Art. Nr. Lengte  €

2129 53 cm 1/30  
2139 70 cm 1/30  

15985
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Kalveropfok

Diarreetest voor kalveren 
Snelle test bij runderen en kalveren 

Wanneer u wilt weten of uw kalf aan E. coli, rota-, coronavirussen of Cryptosporidiose lijdt, schept de test 
onmiddellijk duidelijkheid. Vaak treden naast de individuele infecties ook multi-infecties van verschillende 
verwekkers op. 

Toepassing 
• neem een diarreemonster en vermeng dit met de meegeleverde reagensvloeistof • breng het mengsel 
aansluitend op de testcassette aan • na ca. 10 minuten is een snelle identificatie van de verwekkers mogelijk 
en kunnen de eerste maatregelen, zoals een intensieve desinfectie, zo snel mogelijk worden ingeleid 

Handelings- en planningszekerheid – 
meer succes bij de kalveropfok! 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

15843 5 stuks/pak 1/25  
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Uierhoutwol   
Zuiver natuurlijk product van onbehandeld hout! Alleen het beste van spar en den uit 
Duitsland wordt voor uierhoutwol gebruikt.  Daardoor is ons product van bijzonder 
fijne kwaliteit en zacht voor de uier!
 
• gegarandeerd vrij van houtconserveermiddelen • voor eenmalig gebruik, zuinig en 
hygiënisch • voordelig • eenvoudige, snelle en zeer diervriendelijke uierreiniging 
• massage-effect voor goede stimulatie voor het melken • geschikt voor alle 
vormen van veehouderij • door het natuurlijk materiaal hout zijn kleur- en 
structuurschommelingen mogelijk, dit wijst niet op een kwaliteitsgebrek! 

100% natuurlijk 

 

Art. Nr. Inhalt   €

15821 12 kg 1 16  

Uierpapier StimuClean   
• masseert en stimuleert het best droog • is ook vochtig (niet nat) 
te gebruiken • voorkomt het overdragen van kiemen • bijzonder
absorberend (maximaal drie liter schoonmaakoplossing aanmaken) 
• met kartonnen kern 

 

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat   €

15798 2 x 780 vellen 20 x 24 cm 1 70  

Uierpapier UdderoClean   
• uitermate geschikt voor nat, maar ook voor droog schoonmaken • met kartonnen kern • geschikt voor 
levensmiddelen • 100 % biologisch afbreekbaar • 100 % verse celstof • hoge vochtopname voor opti-
male natte reiniging • uitermate natvast en pluisvrij • stimulerende werking dankzij de crêpestructuur 
• geschikt voor kleine veestapels 

ideaal voor Kerba Uierwasmiddel & Uierwaslotion  

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat MA   €

1579 tweemaal 200 vel 23 x 24 cm 5 1/5 315  

Uierpapier UdderoClean   
• uitermate geschikt voor nat, maar ook voor droog schoonmaken • zonder kartonnen kern 
• geschikt voor levensmiddelen • 100 % biologisch afbreekbaar • 100 % verse celstof 
• hoge vochtopname voor optimale natte reiniging • uitermate natvast en pluisvrij 
• stimulerende werking dankzij de crêpestructuur • geschikt voor grote stallen 

ideaal voor KerbaWasch & uier-waslotion 

 

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat MA   €

15787 tweemaal 800 vel 22 x 23 cm 1 1 216  
15800 6 x 800 vellen 22 x 23 cm 1 1 36  
15895 6 x 1000 vel 21 x 21 cm 1 1 240  

Uierreiniging
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Art. Nr. Beschrijving Inhalt  MA    

15851 Uierpapier vochtig 3 x 250 26 x 21 cm 3 1/3 162  

 

  

Uierpapier gesneden UdderoClean   
• direct inzetbaar en daardoor tijdbesparend • eenvoudige en snelle verwijdering 
van de losse vellen • uitermate natvast en pluisvrij • stimulerende werking dankzij 
de crêpestructuur • 100 % biologisch afbreekbaar • 100 % verse celstof • geschikt 
voor Kerbl gordeltas (art.nr. 15860 en 15861) 

Noviteit

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving l x b x h  €

15860 Gordeltas met verzamelzak 26 x 12 x 16 cm 1/50  
15861 Verzamelzak 12 x 20 x 28 cm 1/50  

 

  

UdderoClean Bag   
• praktische oplossing voor het bewaren van gesneden uierpapier 
• eenvoudige en snelle verwijdering van de losse vellen • geen onnodig 
heen en weer lopen in de melkstal • met verzamelzak voor gebruikt 
uierpapier • ideaal voor grote veestapels • riemlengte eenvoudig 
verstelbaar • waterafstotend materiaal • met kunststof kliksluiting 
• incl. twee lussen voor het bevestigen van dipbekers • geschikt voor 
nat en droog papier • geschikt voor Kerbl uierpapier gesneden 15850 
en 15851 

Uierdoekjes - vochtig   
• uitsluitend voor uitwendig gebruik • van vliesstof • maakt de uier schoon 
• stimuleert de melkproductie • bekort de melkduur • maakt de handen van 
melkers schoon • QAV vrij 

Aanbevolen door veehouders!  

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat MA   €

15815 1000 vel / emmer 20 x 20 cm 2 1/2 48  
15816 1000 vel / navulpak 20 x 20 cm 2 1/2 60  

100 % biologisch afbreekbaar 

Uierpapier - vochtig   
• stimulerende werking dankzij de crêpestructuur • 100 % 
verse celstof • geschikt voor levensmiddelen • direct inzetbaar 
en daardoor tijdbesparend • sterke reinigende werking door 
geselecteerde grondstoffen • QAV vrij 

 

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat MA   €

15817 800 vel per emmer 20 x 20 cm 1 1 72  
15818 800 vel per navulpak 20 x 20 cm 2 1/2 168  

Uierreiniging

15861

15860
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Art. Nr.  €

15790 1/4  

 

Dispenser voor uierpapier   
• voor (uier) papierrollen waarbij het papier van binnen uit de rol wordt getrokken (center-pull) 
• kap van stabiele kunststof behuizing (ABS) • met transparante en afsluitbare kap • met geïntegreerde 
scheurlijn • eenvoudige wandmontage • afmetingen (H x B x D): 255 x 250 x 358 mm • gewicht: ca. 1200 
g • geschikt voor Kerbl uierpapier UdderoClean (800 en 1000 vellen) en UdderoClean Air Premium 
(350 vellen) • levering zonder papier 

Houder voor uierdoekemmer   
• voor het flexibel aanbrengen van de donoremmer in de 
melkstand • passend voor emmer 15817 (reinigingspapier, 
vochtig) en 15815 

Art. Nr.  €

15823 1/10  

Ophanghouder voor uierdoekemmer 
van roestvrij staal 

• praktische oplossing voor het bewaren van het uierpapier in de dispenseremmer 
• handige en flexibel te plaatsen oplossing voor het eenvoudig uitnemen van het 
uierpapier tot het laatste vel • snellere reiniging van de melkplaats, omdat er geen 
emmers opgeruimd hoeven te worden • kettingdelen en houderring compleet 
vervaardigd van roestvrij staal • houderring voor emmer met dekseldiameter 
22-28 cm - geschikt voor emmermaten 15817 en 15815 

compleet van roestvrij staal 

Uierdoekjes UdderoClean Super   
• Vijftig doekjes per bundel • van vliesstof • herbruikbaar doekje voor het 
schoonmaken van uiers en het reduceren van het aantal kiemen 
• wasbaar in de machine en kookvast tot 95 °C 

wasbaar & kookvast 

 

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat   €

15666 50 bladen/pak 34 x 37 cm 1/6 72  
15667 50 bladen/pak 27 x 29 cm 1/8 128  

Wandrolhouder   
• van metaal • gelakt • voor poetsrollen en uierpapier 
tot een breedte van 40 cm • levering zonder poetsrollen 

Art. Nr.  €

29563 1  

Uierreiniging

Art. Nr.  €

15836 1/10
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Indicatorpapier   
• dient voor het snel aantonen van secretiestoringen, die vaak een eerste aanwijzing zijn voor 
een beginnende uierontsteking • het papier is geprepareerd met een speciale, in vier velden 
verdeelde indicator, die elk een kwart van de uier representeren • uit elk tepel brengt men een 
dunne straal aanvangsmelk aan op het desbetreffende indicatieveld • één pakket = 25 stuks 
testvellen 

  

 

Art. Nr.  €

1535 1/340  

Noviteit

Art. Nr.  €

15658 1/60  

 

  

Voormelkbeker Ambic   
• met zeefinzet • ter controle van de eerste melkstralen van elke 
tepel • van robuuste kunststof • antispuitinzetstuk 

Voormelkbeker   
• voor het inspecteren van de eerste melkstralen uit 
elke tepel • met zwarte schijf 

Art. Nr.   €

1529 1/100 600  

‚Schalm‘-testschijf   
• voor het uitvoeren van de ‚Schalm‘-test • op elk niveau wordt 
uit elk uierkwartier een melkmonster (ca. 2 ml) genomen 

Art. Nr. Kleur   €

1513 wit 1/10/100 1.200  
15131 zwart 1/10/100 1.200  

Melktest

Mastitis-tester Origineel SHOOF   
• met behulp van de ‚X-Spurt‘-tester wordt de test op mastitis een snelle en 
doeltreffende handeling • door kort te drukken op de ‚X-Spurt‘-greep, die ook als 
reservoir dient voor de testvloeistof, komt steeds eenzelfde hoeveelheid testvloeis-
tof tegelijk in alle vier testvelden, en door cirkelvormige bewegingen van de tester 
vermengen de monsters zich met de testvloeistof • 300 ml testvloeistof in de greep 
is voldoende voor het testen van ca. 15 koeien 

  

 

Art. Nr.  €

15132 1/66  
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Tepelvoeringen   
• voor het tot rust brengen van verwonde tepels • de nieuwe uiervoeringen zijn gebase-
erd op het natuurlijk in het tepelkanaal voorkomende talg en is daarom wetenschappelijk 
bewezen niet nadelig • bevat geen geneesmiddel en kent geen wachttijd • de wasachtige 
consistentie past zich aan bij het tepelkanaal • verkleven van, en littekenvorming in het 
tepelkanaal wordt voorkomen • bij lichaamstemperatuur vervormbaar (lost niet op) • naar 
behoefte kan de tepelvoering met de hand uit het tepelkanaal worden gemolken 

geen wachttijd! 

 

Art. Nr.   €

1566 6 1  

Uierverzorging

Silicone tepelstiften   
• zachte tepelstiften van biocompatibele silicone • eenvoudig en hygiënisch 
plaatsen in de tepel dankzij greepstuk • 20 stuks/verpakking 

buigzaam & steriel 

 

Art. Nr.  €

15659 1/10/250  

Woltepelstiften Uddero Dil   
• met parels • twintig stiften per doos • met vaseline als glijmiddel • om in het 
tepelkanaal te leggen bij tepelkanaalvernauwingen, tepelletsel en na operaties 

  

 Art. Nr. MA  €

1554 10 1/10/300  

Woltepelstift met zalf   
• twintig stiften per doos • met vaseline als glijmiddel • om in het tepelkanaal te 
leggen bij tepelkanaalvernauwingen, tepelletsel en na operaties 

  

 

Art. Nr.  €

1523 1/10/300  

Dilatatiestift   
• dilatatiestift met een versterkte wollen draad • lengte: ca. 5,5 cm • per twintig 
stuks in doos met vakverdelling, met Vaseline® • werkt verwijdend en zuigend • om 
in het tepelkanaal te leggen • na verwondingen of operaties om tepelkanaalvernau-
wingen te voorkomen 

  

 

Art. Nr.  €

1565 1/6/504  

Tepelcanule   
• van kunststof • tien stuks in een doos • tepelcanules houden het tepelkanaal 
open • bij verwondingen aan de tepel of het tepelhof, operatieve verwijding 
van het tepelkanaal 

  

 

Art. Nr.  €

1537 1/12/1008  
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Uierdesinfectie

Depspuiter Angular   
• nuttig volume ca. 500 ml • gericht schoonmaken van tepels en precisiedeppen 
dankzij speciaal hoekmondstuk • mondstukken zijn traploos instelbaar van een 
sproeiende straal tot een gerichte straal • gebruik uitsluitend verspuitbaar 
depmiddel • chemicaliënbestendig 

  

 

Art. Nr.   €

15250 1/25 400  

Depspuiter met tepelbeker   
• nuttig volume ca. 500 ml • gerichte tepelreiniging en precisiedeppen dankzij 
speciaal hoekmondstuk met naar boven gerichte tepelbeker • mondstukken zijn 
traploos instelbaar van een sproeiende straal tot een gerichte straal 
• gebruik uitsluitend verspuitbaar depmiddel 

  

Art. Nr.   €

15252 1/20 320  

Dipbeker standaard   
• inhoud: reservoir ca. 300 ml, opzetstuk ca. 30 ml • injectiebeschermrand met uiteinde in 
een overloopkamer verhindert dat het dipmiddel overloopt en verspild wordt • door brede 
zuigslang ook geschikt voor dikvloeibare dipmiddelen • reservoir met schaalverdeling • met 
praktische gordelhaak

  

 

Art. Nr.   €

15656 1/20 640  

Dipbeker non-return   
Een blokkeerinrichting in het opzetstuk voorkomt dat gebruikt dipmiddel terug in het reservoir loopt - 
hygiënisch, praktisch, veilig!  Het dipmiddel wordt na gebruik weggegoten en de dipbeker kan, door op het 
reservoir te drukken, met een nieuw dipmiddel gevuld worden. • inhoud: reservoir ca. 300 ml, opzetstuk ca. 
30 ml • injectiebeschermrand met uiteinde in een overloopkamer verhindert dat het dipmiddel overloopt en 
verspild wordt • door brede zuigslang ook geschikt voor dikvloeibare dipmiddelen • reservoir met schaalver-
deling • met praktische gordelhaak

  

 

Art. Nr.   €

15652 1/20 640  

Depspuiter Uddero Sprayer   
• nuttig volume ca. 500 ml • kwalitatief hoogwaardige kwaliteitssproeikop met metalen 
mondstuk • speciale hoekspuitbuis voor het optimaal schoonmaken van tepels en 
precisiedeppen • met dubbelkleptechniek zonder drukval na een spuitpauze 
• gebruik uitsluitend verspuitbaar depmiddel • chemicaliënbestendig 

 

Art. Nr.   €

15256 1/25 400  

Top Quality
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EUTRA - Melkvet   
• voor een betere melkkwaliteit en hoger rendement in en melkveehouderij 
• voor de natuurlijke verzorging van tepels en uiers 

Het echte Zwitserse melkvet! 

 Art. Nr. Inhalt   €

1516 250 ml 1/6 1.344  
1517 500 ml 1/6 720  
1518 1000 ml 1/6 720  
1519 2000 ml 1/4 216  

15211 5000 ml 1/2 70  
15212 10000 ml 1 55  

Wondverzorgend spuitmiddel 
ter ondersteuning van het zelfhelend vermogen 

• gebruiksklaar spuitmiddel, geschikt voor alle nuttige dieren • stimuleert de snelle regeneratie bij 
oppervlakkige letsels en huidwonden • de wond droogt sneller en kan sneller helen • huidwonden met 
een korst worden soepel gehouden en de jeuk die ontstaat bij de genezing wordt tegengegaan • door 
de beschermende film die zich vormt, wordt vermeden dat de wond weer openbreekt wat de volledige 
genezing bevordert • toegelaten voor dieren, die dienen voor productie van levensmiddelen • niet 
onderworpen aan de Duitse ‚Rückstandsverordnung‘ • één of tweemaal daags gedurende maximaal één 
week spuiten op de betroffen plekken • geschikt voor alle nutsdieren 

met muntolie en allantoïne 

 

Art. Nr. Inhalt   €

15239 500 ml 1/12 480  

Uierverzorging

Uiergelei   
• afwasbare verzorgende balsem in geleivorm • plantaardige oliën geven 
het uierweefsel een effectieve bescherming en verzorging • stimuleert het 
vermogen melk te produceren en garandeert het snel toeschieten van de 
melk • beschermt tegen broze, gebarsten huid

met hoogwaardige etherische oliën 

 
Art. Nr. Inhalt   €

1520 500 g 1/12 600  
1521 1000 g 1/6 420  

15215 2500 g 1/4 168  

Art. Nr. Inhalt   €

15311 1000 ml 1/6 192  

 

  

Uierverzorgend middel CareMINT   
• bevat pepermuntolie met een koelend effect voor een verbeterde bloedcirculatie 
• unieke formule dankzij toevoeging van hoogwaardige oliën van de theeboom en de 
goudsbloem • de synergetische werking van de ingrediënten resulteert in een maximale 
verzorging voor dagelijks belaste tepels en uiers • bij een dagelijks gebruik kan het 
weerstandsvermogen van de huid en het weefsel op heel natuurlijke wijze worden verbeterd 
• kan bij een regelmatige toepassing een positief effect hebben op het behoud van 
de gezondheid van de uiers en de productie van hoogwaardige melk • reinigt de 
uier tegelijkertijd en dient als therapieondersteunende verzorging

Top Seller

Top Seller
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Tepelverband UdderoSoft   
• 6 cm x 5,0 m • kleeft niet aan huid of wonde  
• zelfklevend, zacht en elastisch 

dubbelzijdige beschermfolie voor meer hygiëne 

 

Art. Nr.  €

15660 1/50  

Tepelbeschermer   
• deugdelijke uitvoering • als bescherming tegen tepelletsel in 
weide en nauwe stallen • bovendien is dit net een waardevolle 
hulp bij het behandelen van mastitis • het volstaat om tijdens 
het melken een haakje te openen 

  

 

Art. Nr. Grootte   €

151 M 1/10 100  
152 L 1/10 100  
153 XL 1/10 100  

Tepelbeschermer met nekriem   
• borst- en nekriemen zorgen ervoor dat deze 
tepelbeschermer extra goed op de koe blijft zitten 
• deze tepelbeschermer beperkt tepelletsel, wat de 
koe in een te nauwe stal of in de weide snel kan 
overkomen • ideaal ook om letsel te voorkomen, 
doordat de koe op haar tepels gaat staan 

  

 

Art. Nr. Grootte  €

1567 M 1/10  
1568 L 1/10  
1569 XL 1/10  

Uierbeschermer

Top Seller
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R

R

R

zonder irritatie 
conform huidtest

zonder irritatie 
conform huidtest

zonder irritatie 
conform huidtest

Handreiniger   
• vloeibare handreiniger, die zich onderscheidt door zijn uitstekende reinigend vermogen gekoppeld 
aan geteste huidbescherming • ook uitstekend geschikt bij sterke olieachtige of vettige vervuilingen 
in werkplaats, op de boerderij of thuis • neemt geuren van mest en gier, chloor, silo‘s of vis 
doeltreffend weg • De pH-waarde is aangepast aan die van de menselijke huid • met citrusgeur 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

151180 Handreiniger vloeibaar 1000 ml 1/8 512  
151181 Handreiniger vloeibaar 5000 ml 1 96  

15309 Handdoseerpomp voor kannen - 1/20 -  

Handreiniger met scrubdeeltjes   
Vloeibare handreiniger voor middelzware tot zware vervuilingen door oliën, vetten of 
smeermiddelen in fabrieken, werkplaatsen en in de agrarische sector 
• bevat huidvriendelijke, mild reinigende en verzorgende stoffen met kwalitatief 
hoogwaardige invettende werking • met spuitsparende speciale schrobdeeltjes 
• vrij van silicone, oplosmiddelen en zeep • verstopt gootstenen niet • De pH-waarde is 
aangepast aan die van de menselijke huid • dermatologisch getest 

  

 

Art. Nr. Beschrijving   €

151185 500 ml 1/10 900  
151186 2500 ml 1/6 216  
151189 2500 ml + doseerpomp 1/6 216  
151187 Wandhouder voor 151186 1/6/24 480  
151188 Doseerpomp voor 151186 1/96 -  

Handwaspasta   
• met speciaal houtmeel (zonder zand) • licht geparfumeerd • hoge en bijzonder mild reinigend 
vermogen • met huidvriendelijke, milieuneutrale natuurlijke schrobmiddelen • De pH-waarde is 
aangepast aan die van de menselijke huid • vrij van silicone, oplosmiddelen en zeep 
• uiterst zuinig qua verbruik • veroorzaakt geen verstopping van gootstenen 
• toepassingen: bij middelmatige tot sterke vervuilingen onder allerlei omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij de omgang van oliën, vetten, logen, smeermiddelen en dergelijke. 

  
 

Art. Nr. Inhalt   €

151170 500 ml 1/24 720  
151171 5000 ml 1 90  
151172 10 l 1 44  

Handverzorging

Handenwasborstels   
• de perfecte handenwasborstel voor zware vervuilingen • robuuste rug van kunststof 
• met een sterke borstelrij van polyester • afmetingen (l x b x h): 105 x 45 x 30 mm 

Art. Nr.  €

29183 1/30  

151189 + 
151187
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Handdoseerpomp   
• voor flessen van 1 liter en kannen met een pompdosis van 
ca. 4 ml • passend voor Domo-Ultra en Domo-Mild van GEA 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

151810 25 mm-opening 1/250  

Doseerpomp   
• is gemaakt van een speciale, oliebestendige kunststof • maakt precies en veilig 
vullen en overgieten van chemicaliën en in de handel verkrijgbare smeeroliën 
mogelijk • inhoud van 30 ml • incl. adapter voor 5, 10 en 30 liter 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

151811 Adapter voor DIN42-, DIN51- en DIN61-schroefdraad 1/40  

Rol met papiervellen   
• blauw • extreem absorberend • gelijmd • ook geschikt voor de 
uierreiniging • geschikt voor levensmiddelen 

Art. Nr.  €

29563 1  

 

  

Wandrolhouder   
• van metaal • gelakt • voor poetsrollen en uierpapier 
tot een breedte van 40 cm • levering zonder poetsrollen 

Art. Nr. Beschrijving Bladformaat  €

29560 2 rollen van elk 1000 vel elk, twee lagen ca. 36 x 22 cm 1  
29562 2 rollen van elk 500 vel elk, drie lagen ca. 36 x 36 cm 1  

 

Zachte zeep Edelweiß   
Universeel inzetbaar voor spoelen, wassen en reinigen. Het alternatief voor milieubelastende producten 
en veel te dure speciale schoonmaakmiddelen. Ontziet daardoor het milieu van fosfaten, silicaten, car-
bonaten, sulfaten, bleekmiddelen, enzymen en nog veel meer. Bevat uitsluitend gemakkelijk afbreekbare 
grondstoffen voor wasmiddelen. Voor een milde reiniging van textiel, tegels, vloeren van steen of pvc, 
lak, glas, email en nog veel meer. Zelfs als hoofdwasmiddel geschikt tot een temperatuur van 60 °C. 
Milieuvriendelijk, zonder fosfaten en formaldehyde. 

  

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

151175 Groene zeep Edelweiß, pasta 1000 ml 1/16 480  
151176 Groene zeep Edelweiß, pasta, emmer 5000 ml 1 90  

Melkhygiëne

151810

151811
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Art. Nr. Beschrijving  €

151838 28 mm-opening 1/500  

Doseerpomp   
• geschikt voor 10 - 250 ml pompen • geschikt voor 1 liter-flessen melkceltest 
Reagent N van de firma GEA • 3 ml pompdosis per slag • met draaibare kraan 
• van polypropyleen 

Doseerpomp   
• voor kannen met roestvrij stalen veer • om reinigings- en dipmiddelen te doseren • is gemaakt van 
stabiele en duurzame kunststof • maakt precies en veilig vullen en overgieten van chemicaliën mogelijk 
• inhoud ca. 30 ml incl. wartel 

  

 
Art. Nr. Beschrijving  €

151812 voor kan van 5 - 12,5 kg, opening van 51 mm 1/100  
151813 voor kan van 20 - 40 kg, opening van 61 mm 1/100  

Professionele vatpomp   
• professionele vatpomp in lange uitvoering • met vaste uitloop en beveiliging tegen 
onbedoeld gebruik (kinderbeveiliging) • dubbel werkende slag met grote pompdosis, 
ca. 400 ml • van polypropyleen-kunststof, resistent tegen talrijke chemicaliën bijv. oliën, 
zuren, logen, vloeistoffen op basis van chloor en harshoudende middelen • pompt ook 
producten met hogere viscositeit, bijvoorbeeld melasse • met draaibare antidruppel-
uitloopkraan • 2 jaar garantie 

hoog volume - lage druk - 
vlotte doorstroming 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

151818
voor vaten van 100 - 220 liter, 

met 2 adapters (55 mm & 69 mm)
1/10  

Vatpomp met slang 
• voor reinigingsmiddelen • voor vaten van 200 liter met 2 adapters 
(55 mm & 69 mm) 

Art. Nr.  €

151817 1/30  

Kan-uitloopkraan   
• voor snel en veilig vullen en overgieten van chemicaliën uit liggende kannen en vaten 

Art. Nr. Beschrijving MA  €

151819 51 mm aansluiting, kannen van 5 - 12,5 kg 2 1/2/250  
151820 61 mm aansluiting, kannen van 20 - 40 kg 2 1/2/200  
151829 Reduceerstuk voor uitloopkranen 2 1/2/3000  

Professionele doseerpomp   
• vaste uitloop met kinderbeveiliging • dubbel werkende slag met grote 
pompdosis, ca. 400 ml voor dikvloeibare dipmiddelen 

Art. Nr. Beschrijving  €

151814 voor kan van 20 - 40 kg, opening van 61 mm 1/20  
151837 Reserveventielset voor doseerpomp 151814 1/100  

Pompen en accessoires

151814

151818

151829

151817

151813

151812

151838

NEW
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Noviteit

Art. Nr. Beschrijving  €

151874 Sproeier 3/4“, met slangaansluiting 1/100  
151873 Sproeier 1“, met slangaansluiting 1/80  
151876 3/4“ slangaansluiting 1/10/500  
151875 1“ slangaansluiting 1/10/320  

 

  

Sproeier Anka   
• variabel instelbare nevel- of puntstraal 
• incl. slangaansluiting 
• materiaal van glasvezelversterkte nylon 
• hoog waterdebiet 
• bruikbaar tot max. 7 bar 

Art. Nr.  €

151870 1/10  

 

  

Reinigingssproeier met valbeugel   
• binnenkant van messing • valbeugel van robuuste kunststof 
• variabel instelbare nevel- of puntstraal • geschikt voor een 
watertemperatuur tot 50 °C • bruikbaar tot max. 12 bar 
• 50 l/min waterdebiet • 1/2“ binnenschroefdraad, draaibaar   

 

Art. Nr.  €

151872 1/25  

 

  

Sproeier Twist Jet   
• antislip-laag • variabel instelbare nevel- of puntstraal 
• geschikt voor een watertemperatuur tot 35 °C • bruikbaar 
tot max. 4 bar • 38 – 47 l/min waterdebiet • met slangaansluiting 

Art. Nr.  €

151871 1/12  

 

  

Sproeier Super Jet   
• antislip-laag • variabel instelbare nevel- of puntstraal 
• doorstroomhoeveelheid apart regelbaar • geschikt voor 
een watertemperatuur tot 35 °C • bruikbaar tussen 4 – 6 bar 
• 50 l/min waterdebiet • met slangaansluiting 

Melkhygiëne

151874

151873

151876151875
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Afspuitbroeskop orig. Gilmour   
• geschikt voor heet en koud water • behuizing van gegoten metaal 
• met geïsoleerde handgreep • kneepfixering voor permanent 
verspuiten • veer van roestvast staal • zelfregulerende 
antidruppelafdichting • inclusief slangkoppelstuk (15732) 

Art. Nr. Beschrijving   €

1573 Afspuitbroeskop groen, met kunststof inzet 1/12/24 864  
1574 Afspuitbroeskop rood, met messing inzet 1/12/24 864  

15731 Slangaansluiting, drietraps 1/10/500 -  
15732 Slangkoppelstuk 1/10/500 -  

Art. Nr. Beschrijving Toepassing voor  €

151807 Reservefles voor schuimlans  1/20  
151800 Handschroef, 1/4“ AG x 28 mm Professionele hogedrukreinigers van Kärcher en Kränzle 1/20  
151801 Wartelverbinding ST-146, M 22 IG x 1/4“ AG Professionele hogedrukreinigers van Kärcher 1/20  
151803 Steeknippel, 1/4“ AG, roestvrij staal Hogedrukreinigers van Nilfisk / Alto, Ehrle en Kränzle 1/20  
151802 Tegennippel, M22 AG x 1/4“ AG, messing voor alle gangbare hogedrukreinigers 1/20  

 

  

Toebehoren voor 
schuimlans     

Schuimlans ST-73   
• volledig roestvrij stalen en corrosiebestendige injectiespuit 
• speciale chemiebestendigheid • 5 gedefinieerde doseerposities 
• reservoir van 2 liter • een verticaal of horizontaal sproeibeeld 
• octrooi is aangevraagd • max. 250 bar / 80 °C

Optioneel is de fles van 1 liter (art. 151807) voor desinfecteermiddel verkrijgbaar! 

 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  €

151809 1/4“ IG, schuiminjectorlans met dosering en fles 2000 ml 1/10  

Sproeibroeskop Komfort   
• kwalitatief hoogwaardige sproeibroeskop van metaal • slip- en sluitvast oppervlak voor 
aangenaam en niet-vermoeiend werken • traploos instelbare mondstuk van een volle straal 
tot een fijn sproeiende nevel • inclusief drietraps slangaansluitstuk en genormeerd 
slangkoppelstuk (1/2“) 

  

 

Art. Nr. Beschrijving   €

15741 Sproeibroeskop Komfort 1/24 792  
15731 Slangaansluiting, drietraps 1/10/500 -  
15732 Slangkoppelstuk 1/10/500 -  

Pistoolspuit met accessoires   
• originele Gilmour-douche (met messinginzet) • incl. 
accessoires (3 meter, 1/2“ waterslang, slangtule, slangklem) 

Art. Nr.  €

151808 1/10  

Melkhygiëne

15732

15731

151800
151801

151803
151802

Top Quality

151807

1573115732

1573
1574

Top Seller
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Noviteit

Art. Nr. Kleur Lengte Breedte  €

15620 blauw 120 cm 80 cm 1/20  
15621 blauw 125 cm 100 cm 1/20  

Melk- en wasschort MaxiMove   
• veel bewegingsvrijheid dankzij gedeeld en overlappend beengedeelte 
• ideaal voor alle werkzaamheden in landbouw, huis en tuin • met behulp 
van kunststof kliksluiting eenvoudig op de gewenste lengte in te stellen 
• temperatuurbestendig • waterondoorlaatbaar 

Melkhygiëne

Melk- en wasschort   
• topkwaliteit • ideaal voor professionele werkzaamheden in de agrarische 
industrie, in huis en op de boerderij • hoogwaardig kunststof • laat geen 
water door • hoge temperatuurbestendigheid (-25 °C tot +70 °C) • uiterst 
scheur- en knikvast 

  

 

Art. Nr. Kleur Lengte Breedte  €

15147 blauw 120 cm 80 cm 1/20  
15151 blauw 125 cm 100 cm 1/20  
15153 blauw 125 cm 125 cm 1/20  
15148 wit 120 cm 80 cm 1/20  
15150 wit 125 cm 100 cm 1/20  
15149 groen 120 cm 80 cm 1/20  
15152 groen 125 cm 100 cm 1/20  

Melk- en wasschort PU   
• extreem lichte en stevige werkschort van polyurethaan • ideaal voor alle werkzaamheden in 
de stal, de tuin of het huishouden • met behulp van kunststof kliksluiting eenvoudig op 
de gewenste lengte in te stellen • uiterst scheurvast en vormvast • temperatuurbestendig 
• waterondoorlaatbaar 

  

 

Art. Nr. Kleur Lengte Breedte  €

15286 blauw 120 cm 80 cm 1/80  
15288 blauw 125 cm 100 cm 1/80  
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Art. Nr.  €

15397 1/10  

Wegwerp-mouwbeschermer   
• polyetheen (PE) • 0,030 mm materiaaldikte • met rubberen 
trekkoord aan beide uiteinden • 45 cm lang • scheurvast 
• 100 stuks per zak 

Mouwbeschermers   
• lengte: 40 cm • met elastische band 
• 100% waterdicht • bestand tegen temperaturen 
van -25 °C tot 70 °C • paarsgewijs 

Art. Nr.  €

15385 1/20  

Mouwbeschermer Softshell   
• nieuwe mouwbeschermer van elastisch Softshell-materiaal • praktisch met 
duimopening om wegglijden te vermijden • eenheidsmaat met koordsluiting 
aan de bovenarm voor flexibele fixering • sterk waterafstotend (3000 mm) en 
actief ademend (1000 g/m²) • paarsgewijs • lengte: 54 cm 

Art. Nr.  €

15388 1/80  

Mouwbeschermer Oxford   
• hoogwaardig kwalitatieve mouwbeschermer van het beste Oxford polyester 
• door speciale toplaag waterdicht en actief ademend • met rubberen 
trekkoord aan beide uiteinden • ca. 40 cm lang • paarsgewijs 

Art. Nr.  €

15387 1/80  

Melkhygiëne

Art. Nr. Grootte  €

15609 S/M 1/20  
15610 L/XL 1/20  

 

De maat S / M is geschikt voor een pols vanaf een diameter van 14 cm. De maat L / XL is ideaal 
voor polsen vanaf een diameter van 18 cm. Individueel aanpassen met de schaar is mogelijk. 

Hygiënische mouwbeschermer   
De nauwsluitende polsmanchet zorgt ervoor dat er geen water of iets 
vergelijkbaars in de mouwbeschermer loopt. Indien nodig kan de manchet 
met een schaar iets worden ingekort en snel individueel worden aangepast. 
 
• van zuiver polyurethaan (TPU) • geschikt voor levensmiddelen • waterdicht 
(waterkolom > 3000 mm) • detecteerbaar • desinfecteerbaar, steriliseerbaar 
• extreem scheur- en wrijfvast • koudeflexibel tot -20 °C • machinewasbaar 
tot 95 °C • lengte: 50 cm • paarsgewijs • materiaal is bestand tegen 
reinigingsmiddelen 
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Noviteit

Art. Nr. GEA Nr.  €

15339-GEA 7315-5151-700 1/8  

GEA wandhouder voor wegwerphandschoenen   
• van roestvrij staal: stabiel en roestvrij ook in vochtige omstandigheden (bijv. 
in de melkstand) • om te schroeven • kan verticaal en horizontaal worden 
aangebracht • zit goed vast en geschikt voor alle maten dankzij veer 

Art. Nr. Grootte   €

15325 S 1/20 15.000  
15326 M 1/20 15.000  
15327 L 1/20 15.000  
15328 XL 1/20 15.000  
15329 XXL 1/20 15.000  

 

  

Wegwerphandschoenen Nitrile Premium   
• bijzonder geschikt als melkhandschoen • 30 cm lang voor comfortabele bescherming 
• materiaaldikte: min. 0,20 mm ~ 8 mil • Gewicht maat M: 12,0 - 13,0 g/stuk • onsteriel 
• alleen voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • links en rechts bruikbaar 
• latex- en poedervrij • vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen 
• geschikt voor levensmiddelen • voor de zwaarste belasting • conform EN 455 • EN 374/1 
gecertificeerd (bescherming tegen chemicaliën & micro-organismen) • per 50 stuks in dispenserdoos 

Art. Nr. Grootte   €

15320 S 1/20 18.000  
15321 M 1/20 18.000  
15322 L 1/20 18.000  
15323 XL 1/20 18.000  
15324 XXL 1/20 18.000  

 

  

Wegwerphandschoenen Nitrile Long Black   
• 30 cm lang voor comfortabele bescherming • wanddikte: ~0,14 mm / 5,5 mil • gewicht maat 
M: 7,7 - 8,0 g/stuk • onsteriel • alleen voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • links 
en rechts bruikbaar • latex- en poedervrij • vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen 
en latexproteïnen • geschikt voor levensmiddelen • volledig getextureerd, daardoor bijzonder 
goede grip • uitermate geschikt als melkhandschoen: witte vlokken in de melk, een teken van 
mastitis, kunnen tegen de zwarte achtergrond gemakkelijker worden herkend • getest volgens 
EN374 en voldoen aan EN455 • per 50 stuks in dispenserdoos 

Wegwerphandschoenen Nitrile Profi   
• 30 cm lang ten behoeve van een comfortabele bescherming • materiaaldikte: min. 
0,19 mm ~ 8 mil • Gewicht Maat M: 11,0 - 12,0 g/stuk • niet-steriel • uitsluitend voor eenmalig 
gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • links en rechts te gebruiken • vrij van latex en poeder 
• vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen • geschikt voor 
levensmiddelen • voor de zwaarste belasting • in overeenstemming met EN455 • EN374/1 
gekeurd (bescherming tegen chemicaliën & micro-organismen) • per 50 stuks in wegwerpdoos 

  

 

Art. Nr. Grootte   €

15380 S 1/20 18.000  
15381 M 1/20 18.000  
15382 L 1/20 18.000  
15383 XL 1/20 18.000  
15384 XXL 1/20 18.000  

Melkhygiëne

Top Quality
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Art. Nr. Grootte   €

15330 S 1/10 36.000  
15331 M 1/10 36.000  
15332 L 1/10 36.000  
15333 XL 1/10 36.000  

 

Wegwerphandschoenen Nitrile Basic   
• 24 cm lang • wanddikte: ca. 0,07 mm • Gewicht Maat M: 3,3 - 3,5 g/stuk • onsteriel 
• alleen voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • voldoen aan EN455 • links 
en rechts bruikbaar • latex- en poedervrij • vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, 
thiuramen, thiazolen en latexproteïnen • geschikt voor levensmiddelen • tot 100 stuks 
in dispenserdoos 

Melkhygiëne

Wegwerphandschoenen Nitrile Classic   
• 24 cm lang • wanddikte: ca. 0,10 mm ~ 4 mil • Gewicht Maat M: 5,6 - 5,8 g/stuk 
• niet-steriel • uitsluitend voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) 
• in overeenstemming met EN455 en EN374 • links en rechts te gebruiken 
• vrij van latex en poeder • vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen, 
thiazolen en latexproteïnen • geschikt voor levensmiddelen • per 100 stuks in wegwerpdoos 

  

 

Art. Nr. Grootte   €

15370 S 1/10 36.000  
15372 M 1/10 36.000  
15373 L 1/10 36.000  
15374 XL 1/10 36.000  
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Art. Nr. Beschrijving   €

151781 Schrobber voor grote ruimtes, wit 1/5 330  
29182 Reservesteel 145 cm, van fiberglas 1/20 600  

 

  

Schrobber voor grote ruimtes   
• 40 cm breed • kunststof rug wit • harde PBT-borstel • borstel hittebestendig tot 
140 °C • geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) • insteeksysteem met 
wartel • bijpassende steel artikelnr. 29182 

Kannenborstel   
• kookvast • polyester • lichaam van kunststof • met verspreid opgestelde borstelharen 
• ideaal geschikt voor het schoonmaken van lastig toegankelijke plekken • 22 cm lang 

tot 100 °C hittebestendig 

 

Art. Nr.   €

29177 1/10 360  

Laarzenborstel   
• met ergonomische greep van kunststof • met polyester borstel 
• borstel hittebestendig tot 140 °C • geschikt voor hygiënische 
toepassingen (HACCP) 

tot 140 °C hittebestendig  

Art. Nr. Beschrijving   €

29174 Steelborstel met lange greep, 40 cm 1/5 420  
151780 Steelborstel met korte greep, 14 cm 1/5 550  

Universele en ketelborstel   
• 125 x 200 mm • borstel hittebestendig tot 80 °C • polypropyleen haren, 0,3 mm, middelhard 

tot 80 °C hittebestendig 
 

Art. Nr. Beschrijving   €

29172 Borstel, blauw zonder steel 1/10 280  
29173 Reservesteel 100 cm, van fiberglas 1/20 600  
29182 Reservesteel 145 cm, van fiberglas 1/20 600  

Melkhygiëne

Borstel met ronde kop   
• borstel hittebestendig tot 140 °C • polyester borstels • Ø 120 mm • geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) 

 Art. Nr.   €

151783 1/5 600  

Wasborstel   
• 20,5 cm lang • met lichaam van kunststof en polyester borstel • borstel hittebestendig 
tot 140 °C • geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) 

 
Art. Nr.   €

151784 1/5 580  

29182

29173

29172

29174

151780
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Melkhygiëne

Flexo - Borstels   
• de flexibele schoonmaakborstel • polypropeen borstel 

tot 80 °C hittebestendig Art. Nr. Lengte  €

29176 19 cm 1/10/100  

Borstels om te schrobben en te boenen 
(wortelborstels) 

• polypropeen borstel • vochtvaste rug van kunststof 

hittebestendig tot 60 °C Art. Nr. Lengte  €

29178 22 cm 1/30  

Afwasborstels   
• met polyamide borstel • rug van kunststof 

tot 60 °C hittebestendig Art. Nr. Lengte  €

2916 19 cm 1/50  

Dubbele borstel   
• met kunststof greep voor optimale hygiëne 

Art. Nr. Lengte ø  €

151830 40 cm 13 mm 1/200  

Buisborstel   
• met kunststof greep voor optimale hygiëne 

Art. Nr. Lengte ø  €

151831 62 cm 70 mm 1/100  

Slangwissers     

Art. Nr. Lengte  €

2914 155 cm 1/50  
2915 30 cm 1/200  

2914

2915
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Spoelbak   
• gemaakt van kwalitatief hoogwaardig puur polyetheen • extreem hoge 
weerbaarheid tegen koudeschokken, d.w.z. temperatuurbestendig van 
- 65 °C tot + 85 °C • breukvast • slag- en stootvast • levensmiddelecht 
• extreem zuurbestendig • met gemakkelijk schoon te maken gladde 
vlakken • volledige leegloop mogelijk dankzij afgeschuinde kuipbodem 
• de uitloop is voorzien van een zeef en rioolaansluitstuk • wandsteun 
en tafelonderstel gemaakt van verzinkte stalen pijp (niet in de levering 
begrepen!) 29414  belastbaar tot 95 kg (gemonteerd op wandsteun) 
29415  belastbaar tot 150 kg (gemonteerd op wandsteun) 

temperatuurbestendig van - 65 °C tot + 85 °C 

 

Art. Nr. Beschrijving   €  

29414 Spoelkuip met 65 liter inhoud -  74 x 62 x 25 cm 1 100   
29402 Wandsteun voor 29414 1 30   
29419 Tafelonderstel voor 29414 1 19   
29415 Spoelkuip met 100 liter inhoud -  100 x 62 x 28 cm 1 50   
29404 Wandsteun voor 29415 1 40   
29420 Tafelonderstel voor 29415 1 17   

Art. Nr. Lengte  €

151785 50 cm 1/50  

 

  

Tepelbekerborstel   
• 3-trapse borstelspiraal • borstellengte loopt trapsgewijs 
op tot ø 59 mm • met kunststof greep • kookvast tot 100 °C 
• zuurbestendig 

Melkhygiëne

Tepelbekerborstels   
• drietraps borstelspiraal • met houten greep • bijzonder onverslijtbaar 

Art. Nr. Lengte  €

2913 50 cm 1/30  

Tepelbekerborstels   
• tweetraps borstelspiraal • met houten greep • bijzonder onverslijtbaar 

Art. Nr. Lengte  €

29149 40 cm 1/30  

NEW

NEW

29419
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Aansluiting voor gaspatroon

TailWell2® Power Tail Trimmer 
De consequente doorontwikkeling van het succesmodel uit Nieuw-Zeeland! 

• vergemakkelijkt het lastige werk van het knippen van de haren van de koeienstaart bij 
melkkoeien • het twee maal per jaar verwijderen van de haren van de koeienstaart die 
met drek en urine gecontamineerd zijn, is belangrijk voor een optimale hygiëne van het 
veebestand, de melk en de melker • vooraf knippen van de haren is zelfs bij sterke 
vervuiling resp. klitten niet nodig • werkt stil en zorgt voor een glad resultaat in max. 
4 seconden per staart • principe: een mes aan de buitenkant roteert rond een mes 
aan de binnenkant – geen letselgevaar voor dier en mens • krachtige accu – tot wel 
200 staartscheerbeurten met slechts één acculading • meegeleverde speciaal ontwikkelde 
slijppasta maakt een eenvoudig en probleemloos naslijpen van de messen ook door 
ongeoefende gebruikers mogelijk (na 1000 tot 2000 scheerbeurten noodzakelijk) 
• past op vrijwel elke accuschroevendraaier van 14 volt, 1250 tpm (accuschroevendraaier 
wordt niet meegeleverd) • in een praktische kunststof koffer voor veilige bewaring 
• incl. dvd en handleiding 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

18250 TailTrimmer II 1/10  
18251 Reservemessen voor TailTrimmer II 1  
18252 Schuurpasta voor TailTrimmer 1  

1850488 Scheerapparaatolie Constanta, 100 ml 1/50/200  
18241 Reservemessen voor TailTrimmer (vorig model) 1  

Melkhygiëne

Uierhaarverwijderaar PREVENTA 
met aansluiting voor gasfles 

• de Preventa verwijdert uierharen snel en pijnloos met behulp van een ‚koude‘ vlam (ca. 200 °C) 
• dankzij de geknikte lans is het mogelijk rechtop staande, en dus in een ergonomisch verantwoorde 
houding, te werken • het doordachte concept van dit apparaat met zijn waakstandhendel garandeert 
een snel en veilig gebruik • ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, worden volledig gedood 
• mastitis en de ziekte van Johne kunnen worden voorkomen • de voorbereidingstijd voor het melken 
wordt aanzienlijk bekort • haarloze uiers zijn gemakkelijker schoon te maken • de algemene 
uierhygiëne neemt toe • incl. overdrukinrichting voor gasflesaansluiting 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

15675 PREVENTA met 3 m lange slag, gasflesaansluiting en geknikte lans (100 cm) 1/50  
15687 Drukreductor voor aansluiting op een gasfles 1/20  

Uierhaarverwijderaar PREVENTA 
met aansluiting op gaspatroon 

• u kunt een gaspatroon met een inhoud van 600 ml als accessoire bestellen 
• de inhoud is voldoende om twee tot drie uur te werken (afhankelijk van het 
verbruik) • dankzij de meegeleverde gordelhouder is het gebruik van de 
gaspatroon simpel en bespaart tijd 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

15676 PREVENTA met 1,5 m lange slang, gaspatroonaansluiting en geknikte lans (100 cm) 1/50  
15683 Gaspatroon propaan/butaan 340 g (600 ml) 1/12  

15687

18251

18241
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Filters en melkslangen

Noviteit

Art. Nr. Breedte Lengte Toepassing voor   €

46783 44 mm 570 mm DeLaval (melkrobots) 100 1/10  
46784 44 mm 1044 mm DeLaval (melkrobots) 100 1/8  
46786 78 mm 620 mm Lely (melkrobots), GEA, Boumatic, SAC 100 1/8  
46787 78 mm 1125 mm Lely (melkrobots) 100 1/5  

 

  

Sana premium melkfilter 120 g   
• genaaid • hoogwaardig kwalitatieve vliesstof, geschikt voor 
levensmiddelen • zeer fijne filtratie • zeer hoge natte treksterkte 
• speciaal voor grote hoeveelheden melk en de hoogste eisen 
geschikt • aanbevolen voor melkrobots 
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Filters en melkslangen

Art. Nr. ø   €

46770 220 mm 100 1/30  
46771 300 mm 100 1/10  

 

  

Sana kanvliesfilter met gat   
• voor melkzeef • hoogwaardig kwalitatieve vliesstof, 
geschikt voor levensmiddelen 

Art. Nr. ø   €

46752 115 mm 200 1/60  
46753 120 mm 200 1/60  
46754 125 mm 200 1/60  
46755 140 mm 200 1/60  
46756 160 mm 200 1/35  
46757 170 mm 200 1/35  
46758 180 mm 200 1/30  
46759 190 mm 200 1/30  
46760 200 mm 200 1/30  
46761 220 mm 200 1/30  
46762 240 mm 200 1/10  
46763 270 mm 200 1/10  

 

  

Sana vliesfilter voor kannen   
• voor melkzeef • hoogwaardig kwalitatieve vliesstof, geschikt voor levensmiddelen 

Melkzeef   
• te gebruiken op koelkuipen en melkkannen • geschikt voor wattenschijven 
van Ø 170 mm • alle onderdelen zijn gemaakt van 100% roestvast staal 
• hygiënisch, probleemloos schoon te maken • de levering omvat drie 
inzetstukken (een grof net, een fijn net en een geperforeerde plaat) 
evenals een spanring 

Roestvrij staal 

 
Art. Nr. Beschrijving   €

15163 Melkzeef van roestvast staal - 11 liter 1/24 48  
151631 Zeefinzet - Net Ø 170 mm 1 -  
151632 Zeefinzet - geperforeerde schijf Ø 170 mm 1 -  
151633 Spanring van roestvast staal - 170 mm 1 -  

151632

151631

151633
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Noviteit

Art. Nr. Kleur   €

151040 blauw 10 1/10/200  

Leverbaar vanaf maart 2019!

Blinde melkstop conisch   
• van kunststof • voor het gebruik bij dieren die aan drie tepels worden gemolken 
• conische vorm met drievingergreep voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen 
• geschikt voor alle gangbare tepelbekers 

Melkaccessoires

Universele schoonmaakspons   
• om pijpleidingen in de voedingsmiddelenindustrie te reinigen (melk, wijn, 
delicatessen) • levensmiddelecht • elke maat per tien stuks verpakt 

  

 

Art. Nr. Hoogte ø  €

4670 70 mm 40 mm 1/100  
4671 70 mm 50 mm 1/140  
4672 70 mm 60 mm 1/80  
4676 80 mm 70 mm 1/60  

Melkbeschermkap   
• om de tepelbeker af te dekken • om koeien die aan drie tepels 
gemolken worden veilig en hygiënisch te melken 

  

 
Art. Nr. Beschrijving  €

151804 Binnendiameter 57,0 mm 1/350  
151806 Binnendiameter 60,3 mm 1/350  
151805 Binnendiameter 63,5 mm 1/300  

Blinde melkstop   
• Massief kunststof • ideaal voor de melkmachine, bij dieren die aan 
drie tepels worden gemolken • verhelpt het probleem snel en zorgt 
voor reinheid tijdens het melken • past op elke tepelbeker 

  

 

Art. Nr.   €

2911 - 1/10/150  
2911/1 1 1  

Melkkruk   
• met stalen voet, standveer en houten zitting 
• met verstelbaar polyamide garnituur voor het aanlijnen 
• zithoogte: 34 cm 

  

 Art. Nr.  €

2910 1/10  



GEA 81

Melkemmer kunststof   
• kunststof (polycarbonaat) • geschikt voor levensmiddelen • met dubbele schaalverdeling (KG en LB) • inhoud 30 liter 
• met metalen draagbeugel • voor dagelijks gebruik • maakt een controle van de melkproductie van elke koe afzonderlijk mogelijk 
• ook voor mobiele melkinstallaties • past bij installaties van gangbare merkproducenten (bijv. Westfalia) 

Hier vindt u een overzicht voor de juiste indeling. Aanvullende productinformatie 
over de weergegeven artikelen vindt u op de volgende pagina‘s.

Welk deksel past op welke emmer?

Melkveehouderij

  

 

Art. Nr. Beschrijving Kleur   €

151050 Melkemmer rood, beugelhoogte 143 mm (standaard) rood 1 24  
151051 Melkemmer blauw, beugelhoogte 143 mm (standaard) blauw 1 24  
151052 Melkemmer groen, beugelhoogte 143 mm (standaard) groen 1 24  
151055 Melkemmer blauw, beugelhoogte 117 mm (kort) blauw 1 24  
151056 Melkemmer groen, beugelhoogte 117 mm (kort) groen 1 24  

Melkemmer roestvrij staal   
• van roestvrij staal • 25 liter • zonder accessoires    

Art. Nr. Beschrijving   €

151001 Melkemmer roestvrij staal, beugelhoogte 117 mm (kort) 1 24  
151002 Melkemmer roestvrij staal, beugelhoogte 143 mm (standaard) 1 24  

151002

151001

151051
151055

151052
151056

151050

151009
151007

151006

151059
151058

151060
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Maatbeker   
• met greep en giettuit • met schaalverdeling • van stabiele kunststof (PP) 
• chemicaliënbestendig • geschikt voor levensmiddelen • oliebestendig 
• stapelbaar 

  

 

Art. Nr. Inhalt  €

291194 0,5 l 1/200  
291195 1 l 1/120  
291196 2 l 1/60  

Art. Nr.  €

141453 1/10  

 

  

Staafthermometer 
• in °C en °F • meetbereik 0 - 100 °C resp. 37 – 210 °F • lengte sonde 38 cm 
• met bevestigingsschroefdraad • geschikt voor levensmiddelen 

Melk- en kaasthermometer   
• kookvast • met ophangoog • tot 110 °C 

Zonder kwik! 

 

Art. Nr.  €

29144 1/100  

Art. Nr. Beschrijving Toepassing voor  €

151007 Roestvrij stalen deksel voor melkemmer, 117 mm Art.nr. 151001, 151055, 151056 1/10  
151009 Roestvrij stalen deksel voor melkemmer, 143 mm Art.nr. 151002, 151050, 151051, 151052 1/10  
151006 Rubber ring voor rvs deksel Art.nr. 151007, 151009 1/100  

 

  

Roestvrij stalen deksel voor melkemmer   
Roestvrij stalen deksel voor melkemmer 25/30 l met opname voor pulsator-adapter 
(ADM 14 mm) • aansluitsteun 13 x 16 mm • passend voor emmers met beugelhoogte 
van 117 mm en 143 mm verkrijgbaar • rubberen ring voor roestvrijstalen deksel 

Melkemmerdeksel   
• ø 205 mm • transparant polycarbonaat - extreem robuust 
en eenvoudig schoon te maken • vlakke uitvoering 
• voor melkemmers van kunststof en roestvrij staal 25/30 liter 

nieuwe vlakke vorm volgens KM-melknorm 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

151058 Melkemmerdeksel - steun ID 13 mm x AD 17 mm 1/20  
151059 Melkemmerdeksel - steun ID 16 mm x AD 20 mm 1/20  
151060 Rubberen afdichting voor melkemmerdeksel 1/26  

Melkveehouderij

151060

151059

151006
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Melkmachineolie VISCANO   
• Viscano overtuigt door zijn buitengewoon gunstige viscositeit onder de meest 
uiteenlopende buitentemperaturen • daardoor is gegarandeerd dat melkinstallaties 
van alle merken zowel bij hoge als bij lage omgevingstemperaturen probleemloos te 
gebruiken zijn • Viscano onderscheidt zich door de hoge verouderingsbestendigheid 
en door de zeer goede corrosiebescherming en slijtwerende eigenschappen 
• viscositeit 68 bij 40 °C 

OPGELET: Neem de eisen, gesteld door de desbetreffende fabrikant in acht!

Art. Nr. Inhalt   €

1549 1 l 1/12 480  
1570 5 l 1/3 90  
1555 10 l 1 40  

Melkmeetinstrument Waikato   
• 30 kg - Origineel Waikato • Melkmeetinstrumenten zijn een belangrijk hulpmiddel in 
de agrarische industrie • bij regelmatige toepassing van melkmeetinstrumenten kan de 
boer qua prestaties sterke respectievelijk zwakke dieren tijdig van elkaar onderscheiden 
• het melkmeetinstrument slaat een klein percentrage van de totale opbrengst op in 
een geijkt reservoir, waarvan de totale opbrengst is af te lezen • ook geschikt voor 
het analyseren van het vetgehalte • ICAR-gecertificeerd • Houder (157116) is in de 
levering begrepen 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

15700 Melkmeetinstrument 1/6  
157116 Houder voor melkmeetinstrument 1/70  
15705 Transportabele ophanging 1/10  

Art. Nr.   €

15902 1/12 84  

 

  

Kwartiermelker   
• melk met een verhoogd celgetal of door vreemde stoffen verontreinigde 
melk van een uierkwartier kan gescheiden worden afgemolken 
• 8 liter • extreem robuust • gemakkelijk te reinigen 
• voor melkmachines tot 57 kPa 

Melkveehouderij

Kwartiermelker SHOOF   
• met behulp van dit product kunt u melk met een verhoogd 
celstofgehalte of door vreemde stoffen verontreinigde melk van 
een uierkwartier gescheiden afmelken • grote inhoud, ca. 8 liter 
• onbreekbaar • gemakkelijk schoon te maken 

  

 Art. Nr.   €

15701 1/12 96  

157116



84

Accu-onthoorner buddex 
Beproefde techniek van buddex in een nieuw, ergonomisch design! 

• diervriendelijke onthoorning: De unieke branderring voorkomt betrouwbaar de hoorngroei op 
een diervriendelijke manier • temperatuur aan de branderkop: door de hoge temperatuur van 
700 °C aan de branderring duurt de onthoorning voor het kalf niet langer dan enkele seconden 
• de opwarmfase begint pas door druk tegen de hoornaanzet. Er is geen schacht die volledig 
opgewarmd wordt en dus geen verbrandingsrisico voor de gebruiker • de buddex warmt in 
slechts 4 seconden op tot 700 °C!  • garandeert dankzij accu maximale bewegingsvrijheid tijdens 
het onthoornen, geen hinderende kabels • door de bediening met een hand kan het kalf extra 
gefixeerd worden met de andere hand • maximaal 40 kalveren met een acculading 
• incl. voeding 230 V en 12 V-stekker voor sigarettenaansteker in de wagen 

Maximaal 40 kalveren met een acculading! 

 

Art. Nr.  €

1790 1/10  

Onthoornapparaat met transformator   
• met 24 V-veiligheidtransformator • ca. 30 cm totale lengte • branderstaaf 
ca. 15,5 cm • inclusief roestvaststalen branderpunt van Ø 18 mm 
• hooggeconcentreerde temperatuur en hoge vermogensreserve van 
de de branderpunt (verwarmingpatroon bevindt zich in de 
branderpunt) • simpel te hanteren dankzij het lage gewicht
• met ergonomische handgreep • met roestvaststalen 
neerlegsteun 

Roestvast staal 
 

Technische gegevens  

Spanning: 24 V
Aansluitvermogen: 250 W
max. temperatuur: 620 °C
Opwarmduur: ca. 11 min.
Gewicht inclusief kabel: 630 g
Lengte van de kabel: 4 m

Art. Nr. Beschrijving  €

17460 Onthoornapparaat met transformator 1  
17455 Reservebranderstaaf 24 V / 250 W 1/30  
17451 Reservebranderpunt Ø 18 mm 1/100  
17452 Reservebranderpunt Ø 15 mm 1/100  

Onthoorning

Soldeerbouten - directe netaansluiting   
• 230 V, rechtstreekse netaansluiting • ca. 30 cm totale lengte • branderstaaf ca. 
15,5 cm • inclusief roestvaststalen branderpunt van Ø 18 mm • hooggeconcentreerde 
temperatuur en hoge vermogensreserve van de de branderpunt (verwarmingpatroon 
bevindt zich in de branderpunt) • simpel te hanteren dankzij het lage gewicht • met 
ergonomische handgreep • met roestvaststalen neerlegsteun 

Roestvast staal 
Technische gegevens  

Spanning: 230 V
Aansluitvermogen: 210 W
max. temperatuur: 620 °C
Opwarmduur: ca. 11 min.
Gewicht inclusief kabel: 630 g
Lengte van de kabel: 3 m

Art. Nr. Beschrijving  €

17450 Soldeerbouten - directe netaansluiting 1/30  
17451 Reservebranderpunt Ø 18 mm 1/100  
17452 Reservebranderpunt Ø 15 mm 1/100  

Top SellerTop Seller

1745217451
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15687

Art. Nr. Beschrijving  €

1721 D-Horn met branderpunt van Ø 18 mm 1/30  
1796 Reservebranderpunt Ø 15 mm 1/25  
1797 Reservebranderpunt Ø 18 mm 1/20  
15687 Drukreductor voor aansluiting op een gasfles 1/20  

 

  

Gasgestookt onthoornapparaat D-Horn   
• met 3 m lange slang voor aansluiting op gewone, in de handel verkrijgbare gasflessen • robuuste 
vormgeving en laag gewicht voor een langdurig gebruik • met branderpunt van messing • voor het 
gebruik is een drukregelaar vereist (niet in de levering begrepen!) 

Onthoorning

Onthoornapparaat GasBuddex   
Het professionele apparaat voor het diervriendelijk onthoornen van jonge dieren. Snelle opwarmtijd 
en hoge maximale temperatuur van 650 °C maken de GasBuddex tot een eersteklas stuk gereed-
schap. De uitvoering van roestvast staal garandeert een lange levensduur en beantwoordt aan de 
hoogste eisen! • vergaand pijnvrij voor het jonge dier dankzij een maximaal 10 seconden durend 
onthoornproces • compleet met twee gaspatronen, reservemondstuk en gereedschap • binnen 
maximaal 3 minuten wordt de bedrijfstemperatuur van ca. 650 °C bereikt • Gebruiksduur: 2 ... 3 uren 
• praktische vormgeving dankzij slipwerende greep en gebalanceerd zwaartepunt • betrouwbare, 
automatisch werkende piëzo-ontsteking • totale lengte: 31 cm • in praktische metalen koffer • twee 
jaar garantie 

ca. 650 °C bedrijfstemperatuur 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

1730 GasBuddex met Ø 20 mm-branderpunt 1/6  
1731 GasBuddex met Ø 15 mm-branderpunt 1/6  
1738 Reservebranderpunt Ø 25 mm 1/10  
1732 Reservebranderpunt Ø 20 mm 1/10  
1733 Reservebranderpunt Ø 15 mm 1/10  
1734 Gasmondstuk voor GasBuddex 1/10  
1756 Reservepatroon 110 ml 1/12/72  

Gasonthoornapparaat Portasol 3   
• voor het snel en effectief onthoornen van kalveren • brand op gas uit een navulbare gastank • ca. 600 °C 
bedrijfstemperatuur • binnen 5 minuten op bedrijfstemperatuur • robuuste behuizing van roestvast staal 
• onderhoudsvriendelijk dankzij nieuwe constructie van het onthoornapparaat • nieuw ontwikkelde, 
robuuste branderkop van roestvast staal • nieuw ontsteeksysteem met ‚klikontsteking‘ voor het 
simpel en trefzeker ontsteken van het gasmengsel; Portasol 3 is ook met de hand te ontsteken 
• gebruiksduur per gasvulling ongeveer 45 minuten • levering in een stevige 
kunststoffen doos • gas is niet inbegrepen bij de levering! 

ca. 600 °C bedrijfstemperatuur 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

1752 Portasol 3 met branderpunt van 18,5 mm 1/15  
17520 Reservebranderpunt Ø 15 mm 1/100  
17521 Reservebranderpunt Ø 18,5 mm 1/100  
1753 Reservegas 200 ml 1/12  

Top Quality

1753

1756

1738
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Art. Nr. Lengte  €

VF676 10 m 1/200  

 

  

Draadzaag Aesculap   
• extra sterke draadzaag voor de verloshulp en onthoorning 
• professionele kwaliteit van Aesculap 

Hoornpen   
• voor kalveren in de leeftijd van één tot vier weken • met één stift kunt u een 
aantal kalveren onthoornen (ongeveer vier tot zes stuks, afhankelijk van de 
toepassing) • de gebruiksaanwijzing is bijgesloten in elke verpakking 

  
ALLEEN VOOR EXPORT! Niet toegestaan voor Duitsland en Oostenrijk!

Art. Nr.  MA  €

1713 - 5 1/5/500  

Draadzagen conform Liess   
• uitsluitend bedoeld om te onthoornen • simpel en snel 
te hanteren • draadzaaggreep additioneel bestellen 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

1714 Draadzaag 3,6 m, in kunststoffen doos 1/100  
17141 Draadzaag 12 m, in kunststoffen doos 1/100  
1715 Draadzaaggreep, per paar 1/100  

Onthoornzaag met zaagblad TECNALL   
• 230 V • om volwassen runderen te onthoornen • bestaat uit een 
haakse slijper, zaagbladopzetstuk en zaagblad • zaagblad ook 
uitermate geschikt voor hout, omwille van gekruiste vertanding 
• uitsluitend bedoeld voor de export 

2400 W  

Art. Nr. Beschrijving  €

1782 Onthoornzaag compleet 1  
1781 Reservezaagblad voor onthoornzaag 1782 1/10  
1772 Zaagopzetstuk 1/6  

Koelspray IceCool   
• 400 ml • koelspray voor koudeschok-behandeling • bevroren plaatsen zijn minder 
gevoelig voor pijn • ter voorbereiding van de onthoorning • eenvoudig in gebruik 

  

 Art. Nr.  €

15879 1/12  

Onthoorning
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Anti-drinkbeugel Müller 
HET ORIGINEEL

Anti-drinkbeugel Müller 2010 
DE doorontwikkeling van de MÜLLER ORIGINAL 

•  een extra kiepbescherming voorkomt dat kalveren, jong of groot vee onder bijzondere  
omstandigheden, hoewel ze een anti-drinkbeugel dragen, aan de uier kunnen zuigen

•  de bekende voordelen, zoals superelastisch materiaal, eenvoudige verstelmogelijkheid door 
middel van een vleugelschroef en UV-gestabiliseerde kunststof, zijn uiteraard ook van  
toepassing op het model 2010 

met extra kiepbescherming! 

 Art. Nr. Beschrijving  MA  €

13150 voor kalveren en jongvee - 6 1/6/210  
13150/2 voor kalveren en jong vee 2 1 1/105  
13151 voor jongvee en grootvee - 6 1/6/210  

13151/2 voor jong en groot vee 2 1 1/105  
13152 voor grootvee - 6 1/6/210  

13152/2 voor groot vee 2 1 1/105  

13150 
voor kalveren en 
jongvee

13151  
voor jongvee en grootvee

13152 
voor grootvee

Anti-drinkbeugel Müller 
HET ORIGINEEL 

• elastische materiaal en een schroef garanderen een simpele 
mogelijkheid tot verstellen, en zodoende een onberispelijke 
bevestiging in de neuskraakbeen van de dieren. Het verliezen van 
een speenbeschermer is zo goed als uitgesloten • leverbaar in drie 
maten 

  

 
Art. Nr. Beschrijving  MA  €

1316 voor kalveren en jongvee - 6 1/6/210  
1316/2 voor kalveren en jongvee 2 1 1/105  
13160 voor jongvee en grootvee - 6 1/6/210  

13160/2 voor jongvee en grootvee 2 1 1/105  
13161 voor grootvee - 6 1/6/210  

13161/2 voor grootvee 2 1 1/105  

1316 
voor kalveren en jongvee

13160  
voor jongvee en grootvee

13161 
voor grootvee

 

   

Speenontwenning

Top Quality

Top Quality
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13142

13141

13140

Noviteit

Speenontwenning

Art. Nr. Beschrijving  MA  €

13140 voor kalveren en jong vee - 6 1/6/210  
13140/2 voor kalveren en jong vee 2 1 1/105  
13141 voor jong en groot vee - 6 1/6/210  

13141/2 voor jong en groot vee 2 1 1/105  
13142 voor groot vee - 6 1/6/210  

13142/2 voor groot vee 2 1 1/105  

 

  

Anti-drinkbeugel SuckStop Müller   
De innovatieve en nieuwe anti-drinkbeugel SuckStop Müller overtuigt door zijn zeer eenvoudige 
gebruik, door het behaalde leereffect bij het dier en door de verbetering van het dierenwelzijn. 
 
Zeer eenvoudig gebruik 
De anti-drinkbeugel kan zeer eenvoudig worden aangebracht en verwijderd. De ring is enigszins 
elastisch waardoor deze zonder hulpmiddelen kan worden aangebracht. De anti-drinkbeugel wordt 
in het ene neusgat gehaakt en door het uitrekken van de ring in het andere neusgat ingebracht. De 
uitsteeksels wijzen hierbij naar boven. 
 
Langdurig leereffect 
Traditionele anti-drinkringen hebben naar buiten gerichte stekels die het andere dier irriteren en tot 
een afweerreactie leiden. Het dier met een sterke zuigbehoefte leert niet van deze situatie. Bij de 
nieuwe en innovatieve anti-drinkbeugel SuckStop Müller is dit wel het geval. Deze corrigeert het dier 
dat zuigt. De naar binnen gerichte, afgeronde uitsteeksels drukken bij het zuigen in de neus van het 
dier dat zuigt. Door deze impuls wordt de handeling onderbroken en wordt het verkeerde gedrag 
verhinderd. Al na enkele weken kan een langdurig leereffect worden geconstateerd. 
 
Verbetering van het dierenwelzijn 
De innovatieve anti-drinkbeugel wordt zonder hulpmiddelen aangebracht en bevestigd. 
De ring kan niet te strak worden aangebracht en het neustussenschot beschadigen. 
De dieren met nieuw aangebrachte ringen nemen al na korte tijd weer voer en water tot zich, aan-
gezien ze geen pijn voelen. Ook drinknippels en tong-drinkbakken worden met de anti-drinkbeugels 
SuckStop Müller zonder problemen door de dieren gebruikt. Hierdoor ontstaan er geen prestatiever-
liezen in de kudde. 
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Art. nr. 112 in individuele verpakking

Art. Nr.  €

110 1/10  

 

Snel en veilig aanbrengen en verwijderen: 
1)  De spanbeugel kan door een vergrendeling op de breedste stand worden vastgezet en daardoor ook  

door melkers die lager staan eenvoudig en snel bij trappende koeien worden aangebracht.
2)  Na het loszetten van de vergrendeling door middel van een trekkoord past de spanbeugel zich  

zelfstandig aan het formaat van het rund aan.
3)  Om de spanbeugel te verwijderen, wordt de beugel weer tot de vergrendeling geopend,  

waarna deze van de flank en de rug kan worden verwijderd. 

Spanbeugel FlexCow   
De samen met landbouwers ontwikkelde spanbeugel past zich dankzij het veermechanisme zelfstandig en traploos aan 
runderen van vrijwel elk formaat aan en oefent zo een lichte druk op de flank uit. De beugel voorkomt een te losse of een 
te strakke instelling en voorkomt daarmee ook het mogelijk vrijkomen uit de beugel of een te hoge belasting voor het 
dier. De spanbeugel zorgt zo niet alleen voor meer comfort voor het dier, maar ook voor meer veiligheid bij het werken in 
de melkstal. 
 
• octrooi is aangevraagd 
• van roestvrij staal 
• robuuste uitvoering 

Noviteit

1147 
(met 9 mm pen)

Art. Nr. Beschrijving Toepassing voor  MA  €

115 Reservekap los alle modellen - 10 1/10/800  
1147 Reserveveer, los (9 mm pen) Art.nr. 111 en 112 - 10 1/10/1000  
1148 Reserveonderdelenset met 2 veren en 2 kappen Art.nr. 111 en 112 1 1 1  
1149 4 reserveveren per set Art.nr. 111 en 112 1 1 1  
116 Reserveveer, los (7 mm pen) Voorgangermodellen art.nr. 114 en 1143 - 10 1/10/1000  
1142 Reserveonderdelenset met 2 veren en 2 kappen Voorgangermodellen art.nr. 114 en 1143 1 1 1  
1144 4 reserveveren per set Voorgangermodellen art.nr. 114 en 1143 1 1 1  

Art. Nr. Beschrijving    €

111 Spanbeugel verzinkt niet verpakt 1/10 240  
112 Spanbeugel rvs in kartonnen doos 1/10 160  

 

  

Spanbeugel standaard   
• correct aangebracht voorkomt deze beugel dat de dieren kunnen trappen • aanpasbaar op 
verschillende dierafmetingen • de 45° verplaatste opstelling van de rijen met gaten en ø 9 mm 
sterke fixeerbouten maken een ergonomische lengteverstelling mogelijk en voorkomen onbedoeld 
openen • identificatie van de lange zijde (= onder) door de zwarte dop 

Temmen

111112

116

115
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De vroegtijdige toediening van een magneet aan een koe die vermoedelijk 
vreemd materiaal heeft opgenomen, kan binnen twee tot drie dagen tot een 
herstel van het dier leiden. Wanneer het dier niet behandeld wordt, kan het 
vreemd materiaal naar beneden zakken en een buikvliesontsteking veroorza-
ken, die uiteindelijk tot het volledige verlies van het dier kan leiden. Ook de 
preventieve invoer van een magneet is betrouwbaar gebleken.

Vreemd materiaal dat in het voer verborgen zit zoals nagels, draad en meta-
len splinters, vormt een groot risico voor het rund dat niet selectief eet: het 
belandt in de netmaag, waar het zich tijdens de voor de vermenging en het 
verdere voedseltransport noodzakelijke contractie van de netmaag doorheen 
de maagwand kan boren. Daarbij dringt doorgaans een infectie in de buik-
holte, gevolgd door een ontstekingsreactie. De organen die rond de netmaag 
liggen, kunnen ook aangetast worden. 

Kooimagneten – als doeltreffende profylaxe tegen scherp-in.

Veterinaire hulpmiddelen

Kooimagneet fortissimo   
• neodymium magneten met zeer hoge aantrekkingskracht • opstelling van de magneten aan 
de buitenoppervlakken van de kunststof mantel verhoogt de doeltreffendheid in vergelijking 
met magneten aan de binnenkant • grote binnenruimte voor de opname van vreemd materi-
aal • vreemd materiaal dat zich op de buitenoppervlakken vastzet, wordt door rotatie van de 
kooimagneten in de maag naar de binnenruimte getrokken 

Speciale bouwwijze met hoge doeltreffendheid en 
grote binnenruimte voor de opname van vreemd 
materiaal. 

 

Art. Nr. MA  €

21160 10 1/10/180  

Kooimagneten - sterk   
• 35 x 35 x 100 mm • voor behandeling en ter voorkoming van ziekte, veroorzaakt door 
vreemde voorwerpen, bij runderen • actief ferriet-magneetsysteem met hoge aantrekkings-
kracht en houdvermogen voor prima behandelresultaten • de hoge magnetische krachten 
trekken recent ingestoken, ijzerhoudende vreemde voorwerpen uit de wand van de netmaag 

  

 

Art. Nr. MA  €

21150 10 1/10/200  

Kooimagneet - groen   
• 35 x 35 x 100 mm • voor het effectief voorkomen van ziekten als gevolg van 
vreemde voorwerpen • breng de kooimagneet in de behuizing van kunststof tijdig 
bij alle gezonde runderen in om ziekten te voorkomen. De magnetische kracht 
is voldoende groot om ijzerhoudende vreemde voorwerpen te vergaren en in de 
kooiruimte vast te houden. 

  

 

Art. Nr.  MA  €

2115 - 10 1/10/200  
2115/1 1 1 1  

Toedienhulpmiddel 
voor bolus en kooimagneet 

• roestvrij staal • voor bediening met een hand  
• afgeronde randen • toedienhuls: binnendiameter 36 mm,  
lengte 11 cm, met borgveren • geschikt voor Calzogol bolus (art.nr. 15980),  
Ket-o-Vital bolus (art.nr. 15982), Fertilgol bolus (art.nr. 15983),  
Vitagol bolus (art.nr. 15981) en kooimagneten 

  

 
Art. Nr. Lengte  €

2129 53 cm 1/30  
2139 70 cm 1/30  
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Runderhalsters van topkwaliteit 

Runderhalsters

Halsters   
• buitengewone kwaliteit voor de hoogste eisen 
• gemaakt van huidvriendelijk materiaal • voorzien 
van verstelbare kop- en neusband • met leder versterkt 
• met ovale schakel en D-ring • olijfgroen met 
kanteelpatroon 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

12515 Halsters voor kalveren 1/10  
12501 Halsters voor runderen en jonge stieren 1/10  

Koehalsters met kinketting   
• Duits fabrikaat • buitengewone kwaliteit voor de hoogste eisen 
• gemaakt van huidvriendelijk materiaal • met verstelbare kopband 
en vasttrekbare kinketting voor het beheerst leiden van het dier 
• met leder versterkt • met stevig beslag • olijfgroen met kanteelpatroon 

  

 

Art. Nr.  €

125010 1/10  

Stierenhalster   
• gemaakt van zwaar chroomleder 
• dubbel genaaid • stevig beslag 

  

 

Art. Nr.  €

12510 1/20  

Halster   
• dubbel verstelbaar 

  

 

Art. Nr. Kleur  €

12613 rood 1/50  
12614 blauw 1/50  

12501 12515
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Voor elk soort rund het juiste antwoord 

• massieve en kwalitatief hoogwaardig verzinkte ketting en garnituur 
• verhoogde trek- en scheurvastheid door speciaal weefproces 
• gebruik van extra dik, huidvriendelijk riemmateriaal voor de hoogste belasting 
• aanvullende lederversteviging zodat de doorngesp goed vastzit

met extra 
sterkte ronde 7 
mm-doorn

met leder versterkte 
halsband = verhoogde 
scheurvastheid!

extreem sterke 
kettingdelen zorgen 
voor een hoge 
breukvastheid!

Aanlijningen - topkwaliteit

Kalveraanlijning - topkwaliteit     

  

 
Art. Nr. Beschrijving  €

12461
Kalveraanlijning compleet met halsband 85 x 4 cm en verzinkt 

kettingdeel met wartel, knevel, schakeldikte 5 mm
1/10/50  

12460
Halsband 85 x 4 cm 

met ovale schakel en D-ring
1/10/100  

Jongvee-aanlijning - topkwaliteit     

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

125303
Kalveraanlijning compleet met halsband 100 x 4 cm en verzinkt 

kettingdeel met wartel, knevel, schakeldikte 5 mm
1/10/50  

12508 Halsband 100 x 4 cm met ovale schakel en D-ring 1/10  

Kettingdelen om kalveren en 
jongvee aan te lijnen - verzinkt     

  

 
Art. Nr. Beschrijving  €

12462
Kettingdeel + draaistuk + knevel, 
Lengte 60 cm, Schakeldikte 5 mm

1/10/50  

1238
Kettingdeel + karabijnhaak + knevel, 

Lengte 63 cm, Schakeldikte 5 mm
1/10/50  

12460 + 12508

Top Quality

12461 + 125303
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Aanlijningen - topkwaliteit

Runderaanlijning - topkwaliteit     

Met massieve ronde doorngespen voor 
sterke trekbelastingen 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

12504
Runderaanlijning met halsband 130 x 4 cm en verzinkt kettingdeel 

gedubbeld met karabijnhaak en knevel, schakeldikte 6 mm
1/10  

12414
Runderaanlijning met halsband 130 x 4 cm en verzinkt kettingdeel 

gedubbeld met veiligheidsluiting-klein en knevel, schakeldikte 6 mm
1/10  

12500
Runderaanlijning met halsband 130 x 4 cm en grondriem, 

gedubbeld met karabijnhaak en ringen
1/10  

12502 Halsband 130 x 4 cm met ovale schakel en D-ring 1/10  

12503
Grondriemen, gedubbeld met karabijnhaken,

 lengte 60 cm
1/10/60  

125251
Grondriemen, gedubbeld met veiligheidsluitingen-klein, 

lengte 60 cm
1/10/50  

125251

Kettingdelen voor runderaanlijningen   
• alle kettingdelen zijn verzinkt 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

12509
Eendelig met karabijnhaken en knevels, lengte 66 cm, 

schakeldikte 6 mm
1/10/40  

12505
Tweedelig met karabijnhaken en knevels, lengte 70 cm, 

schakeldikte 6 mm
1/10/20  

12528
Tweedelig met veiligheidsluiting-klein en knevel, 82 cm, 

ø 6 mm
1/10  

12502

Top Quality

12414

12503

12500

12504

12528

12505

12509
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Aanlijningen - topkwaliteit

Aanlijning van jonge stieren - 
topkwaliteit     

Met dubbelrolgespen voor de sterkste trekbelasting 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

12520
Aanlijning voor jonge stieren compleet met halsband 150 x 5 cm 

en verzinkt kettingdeel, gedubbeld met draaistuk, 
D-ring en knevel, ø 7 mm

1/5  

12521 Halsband 150 x 5 cm met ovale schakel en D-ring 1/10  

Stieraanlijning - topkwaliteit     

Extra versterkte doornen garanderen een optimale veiligheid 

Met dubbelrolgespen voor de 
sterkste trekbelasting

Art. Nr. Beschrijving  €

1228
Stieraanlijning met halsband 170 x 7 cm en verzinkt kettingdeel 

dubbel met wartel, D-ring en knevel, schakeldikte 7 mm
1/5  

12411
Stieraanlijning met halsband 170 x 7 cm en verzinkt kettingdeel 

gedubbeld met veiligheidsluiting-groot en knevel, 
schakeldikte 7 mm

1/5  

1230 Halsband 170 x 7 cm met ovale schakel en D-ring 1/5/30  

Top Quality

1230

12411

1228

12520

12521
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Noviteit

max. 5000 klauwen

Art. Nr. Beschrijving ø  €

16366 Klauwslijpschijf ProTrim, aluminium 114 mm 1/30  
16367 Messenset, 10 stuks/pak - 1/10  

 

Klauwslijpschijf ProTrim   
Met onze nieuwe klauwslijpschijf ProTrim bieden wij een innovatief gereedschap voor de professionele 
klauwverzorging. Deze speciaal voor klauwbekappers ontwikkelde slijpschijf overtuigt door zijn uitste-
kende slijpresultaat, de schone snijvlakken en de zeer goede gebruikseigenschappen. 
 
• uitstekende bewerking van klauwzool en tussenspleet mogelijk • zeer schone snijvlakken; aanvul-
lende behandelingen zijn niet nodig • laag gewicht en symmetrische plaatsing van de messen zorgen 
voor een nog rustigere draaibeweging • gesloten rand beperkt het uitwerpen van spanen en verlaagt 
het letselrisico voor dier en gebruiker • incl. 6 verwisselbare hardmetalen keermessen • aan 4 kanten 
te gebruiken keermessen garanderen een optimale prijs-/kwaliteitverhouding • uiterst eenvoudig te 
hanteren door snel te openen schroefverbindingen • snijhoogte: 2 mm 

Hoef- en klauwverzorging

Klauwsnijfschijven 6 Cut / 3 Cut   
• basis van de aluminium schijf zorgt voor gemakkelijk gebruik • laag gewicht 
zorgt voor nog meer looprust • dankzij de schuine stand van de snijelementen 
wordt het hoorn sneller en zorgvuldiger weggeraspt • zeer schone snijvlakken; 
een aanvullende behandeling is niet nodig • snijelementen kunnen aan beide 
kanten gebruikt worden (messen kunnen omgekeerd worden) • afzonderlijk 
omwisselbaar • uiterst eenvoudig te hanteren door snel te openen 
schroefverbinding 
 
• snijhoogte: 1,2 mm (1,8 mm met onderstuk) 

max. 3000 klauwen 

Art. Nr. Beschrijving ø   €

16318 Klauwsnijschijf 6 Cut 120 mm 1 1/50  
16316 Klauwsnijschijf 3 Cut 120 mm 1 1/50  
16320 Stel messen PROFI (drie messen + schroeven) - - 1/25  

Klauwsnijschijf P6   
• door de geoptimaliseerde geometrie en afstelling van de snijsets kan zowel de klauwzool als 
de tussenspleet uitstekend worden bewerkt • de P6 heeft dus het essentiële voordeel dat er geen 
ander gereedschap voor de klauwverzorging nodig is 
 
Andere voordelen van de nieuwe P6: 
• volle basisschijf: meer geluidscomfort en minder gevoelig voor trillingen waardoor de levensduur 
van de schijf toeneemt 
• hellend oplegvlak: perfecte bediening en hoge ergonomie • hardmetalen meter van 
microkorrellegering met betere stevigheid maakt de bewerking van maximaal 1.500 
paar klauwen mogelijk (voorwaarde: geen steeninsluitsels!) • snijgeometrie: 
geoptimaliseerde stand van de messen voor zuiverste snede en 40 % snellere 
verwijdering dan met gangbare slijpschijven • snijhoogte: 1,8 mm 

max. 1500 klauwen 

Ontwikkeld met professionele klauwbekappers!

Art. Nr. ø  €

16358 105 mm 1/50  
16360 125 mm 1/50  

16360

16358

16316

16366

16367

16318
Top Seller
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Art. Nr. ø Beschrijving  €

16377 115 mm Korrel 40, 1-zijdig 1/50  
16353 125 mm Korrel 40, 1-zijdig 1/50  
16354 150 mm Korrel 40, 1-zijdig 1/50  

 

  

Klauwschijf, breed   
• klauwschijf van een gedraaide stalen schijf met hardmetalen 
bezetting • uitstekende prijs-/prestatieverhouding 

Hoef- en klauwverzorging

Klauwsnijschijf SuperProfi 
Ontwikkeld met klauwbekappers voor klauwbekappers en geoefende boeren! 

Direct vastgesoldeerde hardmetalen messen op een compacte metalen schijf van 90 mm met 
geoptimaliseerde radii zorgen voor een uitstekend slijpresultaat, zeer goede gebruikseigenschappen 
en weinig trillingen! Het snijmateriaal wordt door speciaal gevormde ronde uitsparingen zonder 
ophoping, veilig en snel van de schijf afgevoerd. 
• het radiale uitsteeksel van de hardmetalen scherpe randen maakt het de getrainde gebruiker 
mogelijk om defecte plaatsen in de klauwwand te bewerken en daardoor kan dus ook de inkeping 
gemaakt worden 
• conische vormgeving van de achterkant van het basisdeel, wat een goede diepgang in de 
tussenspleet van de klauw mogelijk maakt 
• hardmetalen meter van microkorrellegering met betere stevigheid maakt de bewerking van 
maximaal 1.500 paar klauwen mogelijk (voorwaarde: geen steeninsluitsels!) 
• snijhoogte: 3,0 mm 

max. 1500 klauwen Art. Nr. ø  €

16309 90 mm 1/50  

Klauwschijf standaard   
• klauwschijf van een gedraaide stalen schijf met hardmetalen bezetting 
• uitstekende prijs/prestatie-verhouding 

 

Art. Nr. ø Beschrijving   €

16348 115 mm korrel 30, 1-zijdig 1 1/50  
16349 125 mm korrel 30, 1-zijdig 1 1/50  
16359 115 mm korrel 30, 2-zijdig 1 1/50  

16359 
achterkant

Klauwslijpschijf   
• voor met één hand te gebruiken haakse slijper • golfvormige structuur van het 
oppervlak • voor het slijpen en schoonmaken van hoeven en klauwen 
• hoge levensduur 

Gebruik bij het werken met 
slijpschijven absoluut een 
steunschijf! 

 
Art. Nr. ø  MA  €

1627 115 mm - 5 1/5/200  
1627/2 115 mm 2 1 1  
1631 127 mm - 5 1/5/200  

1631/2 127 mm 2 1 1  
1633 178 mm - 5 1/5/100  

Top Seller

16359
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Noviteit

Art. Nr.  €

16822 1/10/50  
 

  

Messenslijper   
• geschikt voor hoefmessen, bandagemessen 
en soortgelijke snijgereedschappen 

Art. Nr. Beschrijving  €

16163 Hoefmes rechts, smal 1/10/200  
16164 Hoefmes links, smal 1/10/200  
16160 Hoefmes dubbel, smal 1/10/200  

Hoef- en klauwverzorging

Hoef- en klauwmes SuperProfi 
Het mes voor de professionele klauwbekapper en hoefsmid en  
voor iedereen die een perfect gereedschap voor de hoef- en  
klauwbehandeling nodig heeft! 

• hooggelegeerd speciaal staal voor lange standtijd en slijpbaarheid • scalpel 0° geslepen 
voor uitzonderlijke scherpte en dito snijgedrag • ergonomische greep van warmtebehandeld 
beukenhout 

scherp als een scalpel 

Ontwikkeld met professionals!

Art. Nr. Beschrijving  €

16814 Lemmet snijdt aan een kant rechts, smal 1/10/200  
16815 Lemmet snijdt aan een kant links, smal 1/10/200  

Hoef- en klauwverzorging voor vakmensen   
• gemaakt van kwalitatief hoogwaardig, speciaal voor snijgereedschap ontwikkeld 
speciaal staal • verbeterde snijkracht • geoptimaliseerde slijpbaarheid • herziene 
lemmetradius voor nog nauwkeuriger werken • ergonomisch vormgegeven houten 
greep voor weinig vermoeiend werken 

 

Art. Nr. Beschrijving   €

16801 Lemmet, enkelsnijdend rechts, smal - 1/10/200  
16801/1 Lemmet, enkelsnijdend rechts, smal 1 1  
16802 Lemmet, enkelsnijdend rechts, breed - 1/10/200  
16803 Kling enkelsnijdend links, smal - 1/10/200  

16803/1 Kling enkelsnijdend links, smal 1 1  
16804 Kling enkelsnijdend links, breed - 1/10/200  
16805 Lemmet, tweesnijdend, middelgroot - 1/10/200  

16805/1 Lemmet, tweesnijdend, middelgroot 1 1  

Hoef- en klauwmes   
• voordelig gereedschap met een goede snij- en slijpmogelijkheid • lemmet van 
roestvrij staal • met gevormde houten greep • totale lengte 21 cm 

 

Top Seller

16815

16805

16803

16801

16164

16163

16814
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Wetsteen   
• voor hoefmessen • vlakke, ovale vorm 

Art. Nr.  €

1612 1/200  

Wetstaaf met diamanten DICK   
• totale lengte 31 cm • overtuigend gereedschap voor de vakman • arbeitslengte en diamantendeklaag 
optimaal geschikt voor het naslijpen van lemmetten en klingen (groeven) van alle hoefmessen • met 
ergonomisch vriendelijke greep met ophangoog • hoge levensduur • ook voor ander snijgereedschap 

Art. Nr.  €

16169 1/5  

Hoef- en klauwkapmes   
• mett dubbele zetting • met stelschroef en verwisselbare 
snijwang • lengte 41 cm 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

163 Hoef- en klauwkapmes 1/10  
164 Reservesnijwangen, per paar 1/100  

Klauw-zijkapmes   
• ideaal voor het voorbewerken van de hoornmassa van een 
harde klauw • licht gewelfd • lengte 64 cm 

  

 

Art. Nr.  €

165 1/5  

Hoef- en klauwverzorging

Hoefrasp DICK   
• vlakstompe vorm met greep van kunststof • hoge prestaties: een 
zijde met extra scherpe en diepe kepen in de rasp, een zijde met een 
grove vijlkeep 

Art. Nr. Beschrijving  €

16168 200 x 45 x 5 mm 1/5  
16165 300 x 42 x 5 mm 1/5  

Hoefrasp met greep   
• rasplengte 35 cm • heftlengte 12,5 cm 

Art. Nr.  €

16161 1/5/20  

Hoefrasp   
• rechte uitvoering • lengte ca. 35 cm • breedte ca. 3,6 cm 
• dikte: ca. 7,5 mm • met extra scherpe en diepe keep in de rasp 

Art. Nr.  €

1616 1/5/40  

Top Seller

Top Seller

16168

16165
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Hamer voor hoefbeslag   
• gesmede uitvoering • met staal versterkte houten steel • ca. 33 cm lang 

Art. Nr.  €

1650 1/12/48  

Krokodillentang   
• voor het aantrekken van hoefnagels • ca. 35 cm lang 

Art. Nr.  €

1666 1/6/36  

Hoefonderzoektang   
• ca. 30 cm lang • van smeedstaal • met rechte benen 

Art. Nr.  €

1619 1/6/30  

Hoeftang KNIPEX   
• met nagelstut • zwart gelakt • ook te gebruiken als tang voor hoefbeslag • ca. 30 
cm lang • snijhardheid ca. 56 HRc • speciaal gereedschapstaal, in olie gehard 

Art. Nr.  €

1618 1/6  

Hoeftang   
• ca. 36 cm lang • robuuste uitvoering 

Art. Nr.  €

16182 1/5/25  

Hoef- en klauwverzorging

Kaplemmet DICK   
• kaplemmet in de vorm van een bijl • extra aangeslepen snijvlak • gemaakt van hoogwaardig 
niet-roestend carbonstaal • met een zachte PVC-greep • lengte: 36 cm • breedte: 3,1 cm 

Art. Nr.  €

1657 1/10  

Kaplemmet met greep   
• gemaakt van roestvast staal • aangeslepen • lengte: ca. 30 cm 
• breedte: ca. 3 cm 

Art. Nr.  €

1615 1/10/60  

Hoefbeslaghamer DICK   
• gemaakt van beukenhout • robuuste uitvoering • ca. 30 cm 

Art. Nr.  €

32670 1/25  
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Art. Nr. Beschrijving  €

16232 Versneller voor Technovit 1/120  
1623 Technovit - Poeder 1000 g 1/70  
1624 Technovit - Vloeistof 500 ml 1/144  

Temperatuur
Aanbevolen mengverhouding - 
versneller: Vloeistof

Uithardduur met versneller
Uithardduur zonder 
versneller

+ 5 °C 1 : 7 ca. 13 minuten ca. 24 minuten
+ 10 °C 1 : 10 ca. 9 minuten ca. 15 minuten
+ 20 °C 1 : 14 ca. 5 minuten ca. 8 minuten

 
  

Technovit 6091   
• de klassieker onder de klauwbehandelingssystemen! • het toonaangevende systeem op de markt dat al meer 
dan 15 jaar met succes wordt toegepast voor het met behulp van houten klossen tot rust brengen van klauwen! 
Technovit incl. versneller 
• lage buitentemperaturen verlengen in het algemeen de uithardingsduur van de lijm van de klauwbehande-
lingssystemen met klossen of schoenen in het algemeen • de versneller van Technovit biedt het unieke voordeel 
dat het middel de zogenoemde polymerisatieduur met tot wel 50 % verkort • als probleemoplossing in de 
koudere maanden 

TECHNOBASE 8000 
Universele kunststof voor de veterinaire geneeskunde 

Technobase is een modern systeem voor het behandelen van klauwen doordat het middel zieke of gewonde klauwen tot rust brengt! Bovendien kan het middel 
tevens uiteenlopend worden toegepast binnen de diergeneeskundige praktijk. • snelle verwerking: is direct modelleerbaar na het mengen. Dat vergemakkelijkt de 
verwerking aanzienlijk. Technobase 8000 hardt bij een producttemperatuur van 20 °C in minder dan 4 minuten uit! • Supersterke hechting: Technobase heeft uit-
stekende hechtende eigenschappen! U bent er dus van verzekerd dat de zieke klauw optimaal 
zal worden ontlast tot het moment dat de houten klos versleten is. • kleefvrij modelleerbaar: 
het ‚deeg‘ blijft tot aan de eindpolymerisatie flexibel vormbaar en verwerkbaar. • Geringe 
exotherme temperatuurbelasting: als gevolg van de chemische reactie bij het vermengen van 
vloeistof en poeder komt veel warmte vrij. Deze hoge temperaturen kunnen schadelijk zijn voor 
weefsel en pijnlijk zijn voor het dier. Technobase werd ook in dit opzicht verbeterd! Zo kunnen 
bijvoorbeeld extracutane spalken veilig en zonder weefselletsel worden uitgevoerd. 

Aanbevolen door professionele verzorgers 
van klauwen! 

 

Art. Nr. Beschrijving   €

16251 Pakket - veertien applicaties 1 96  
16259 Pakket - vier applicaties 1 216  
16257 Vloeistof 500 ml 1 144  
16258 Poeder 1000 g 1/70 140  
16231 Houten spatel 1/100 -  

Hoef- en klauwverzorging

De snel uithardende kunststof Technovit 
6091 is dankzij zijn bijzondere eigen-
schappen een onontbeerlijk universeel 
hulpmiddel in de veterinaire genee-
skunde evenals bij het verzorgen en 
behandelen van klauwen. Bij bepaalde 
indicaties ondersteunt Technovit 6091 
de behandeling door de veearts en 
verkort het aanzienlijk de vaak lange 
duur van een behandeling. 

Op het gebied van behandeling van 
klauwen en hoeven is Technovit 6091 
vooral geschikt voor de volgende 
toepassingen: tot rust brengen van 
klauwen bij ontstekingsziekten, 
fixeren van klauwpunten, afdekken van 
beschadigde hoeven, hoornspleten, 
vormgeven van de hoef, orthopedisch 
behandelen van de hoef, vooral bij 
veulens (bokhoef, stelthoef).  

Het onontbeerlijke universele hulpmiddel bij het behandelen van klauwen

Art. Nr. Beschrijving   €

1621 Technovit Original, tweedelig pakket 1/100 200  
1622 Technovit Original, tiendelig pakket 1/6 96  

16220 Technovit Original, twaalfdelig pakket 1/6 96  
16121 Technovit incl. versneller, tweedelig pakket 1/100 200  
16122 Technovit incl. versneller, tiendelig pakket 1/6 96  
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Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Lengte   €

16136 Klauwblok HoloBlock, enkel 114 mm - 1/250  
16137 Klauwblok HoloBlock, 10 stuks/pak 114 mm 10 1/30  

  

Klauwblok HoloBlock   
• gemaakt van houtvezels • biologisch afbreekbaar materiaal 
• gepatenteerde vorm • noppen op het oppervlak garanderen een optimale 
afstand tussen klauw en blok • lijm vormt door geïntegreerde gaten aan 
de oppervlakte en raatvormige holtes een stabiele structuur • zeer sterke 
hechting en geen onnodig gebruik van lijm • door holtes kan de lijm 
eenvoudig en effectief worden verwarmd • ideaal voor behandelingen 
met een snel genezingsproces 

Hoef- en klauwverzorging

Houten klos - wigvorm   
• wigvormige klos in normale maat en overmaat • aanbevolen bij geringe schofthoogte voor 
het verhogen van de balzone • ook geschik voor ‚normale‘ klauwen bij vloeren met hoge 
slijtage (bijvoorbeeld beton) 

Aanbevolen door professionals! 

 

Art. Nr. Beschrijving Lengte  €

16132 Houten klos - wigvorm, normale maat 112 mm 1/50  
16133 Houten klos - wigvorm, maat XL 130 mm 1/50  

Houten klos, vlakke uitvoering   
• extra vlakke uitvoering (50% lagere hoogte dan de standaardklos) voor toepassingen, die 
een eerdere belasting van de verwonde klauw veronderstelt • ter preventie van peesproblemen, 
die kunnen ontstaan door het te lang dragen van een klos • in plaats van standaardblokken te 
gebruiken op rubberen vloeren in verband met geringe slijtage • conform de jongste leer op het 
gebied van verzorging van klauwen, ontwikkeld in samenwerking met klauwverzorgers 

  

 

Art. Nr. Lengte  €

16134 112 mm 1/50  
16135 130 mm 1/80  

Houten klauwblokje standaard     

Art. Nr. Beschrijving Lengte  €

16105 Houten los XL, per stuk 130 mm 1/50  
16105/10 Houten klauwblokje XL, 10 stuks/pak 130 mm 1/50  

16104 Houten klos - per stuk 112 mm 1/100  
16104/10 Houten klauwblokje, 10 stuks/pak 112 mm 1/100  
16104/2 Houten klos, twee stuks per verpakking 112 mm 1  

NEW
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Hoef- en klauwverzorging

Technovit-2-Bond 
Het snelle 2-componenten-PU-kleefmiddel voor de behandeling van klauwen! 

Technovit-2-Bond is een snel drogende tweecomponenten-lijm voor de behandeling van klauwen. 
Met een kleine hoeveelheid kleefmiddel bevestigt u binnen enkele seconden houten of rubberen 
klauwblokjes aan gezonde klauwen om de zieke na behandeling te ontlasten en de genezing 
te versnellen. 
 
De voordelen in een oogopslag: 
• droogt binnen 30 seconden 
• hecht sterk en duurzaam bij houten of rubberen klauwblokjes 
• eenvoudig in gebruik – niet mengen, geen afval 
• reukloze en ongevaarlijke toepassing, ook binnen 
 
De praktische sets van Technovit-2-Bond zijn er met of zonder doseerpistool en 
omvatten de accessoires voor ca. 10 toepassingen (afhankelijk van de grootte 
van de klauwen en de vaardigheid in gebruik). 

Zo eenvoudig is het gebruik: verwijder de sluiting van de cartouche en 
steek de mengtip erop. Duw er een kleine hoeveelheid kleefmiddel uit. Dit 
is noodzakelijk opdat de twee componenten optimaal vermengd worden. 
Breng nu een beetje kleefmiddel op het klauwblokje aan. Plaats het 
klauwblokje snel op de vooraf bewerkte, schone en droge gezonde klauw. 
Na ca. 30 seconden is de lijm gehard, na ca. 2 – 3 minuten kan de klauw 
weer worden belast. 

Startersset in professionele uitvoering met 
XL-houten klauwblokjes

Stel bestaande uit: 16239 16240

1 x  cartouche 160 ml met  
2-componentenlijm

• •

10 x  mengcanules • •
10 x  houten klauwblokjes XL • •
1 x  doseerpistool • –

Art. Nr. Beschrijving   €

16239 Technovit-2-Bond startersset incl. doseerpistool, 10 toepassingen 1 48  
16240 Technovit-2-Bond set voor 10 toepassingen (zonder doseerpistool) 1 114  
16241 Technovit-2-Bond cartouche 160 ml 1/10 1.200  
16242 Doseerpistool 1/10 250  
16243 Mengtips 10 stuks 1/10/240 2.880  

„easy 
to open“
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Hoef- en klauwverzorging

Walkease - Klauwbehandeling 
Voor een snelle behandeling bij klauwproblemen 

De nieuwe combinatie van EVA-klauwblok en secondelijm maakt het verzorgen van klauwen tot kinderspel 
• uiterst snel - na ongeveer 10 seconden kan de klauw weer worden belast 
• uiterst effectief - een kleine hoeveelheid lijm is al voldoende 
• uiterst comfortabel - vloeistof en poeder hoeven niet te worden aangemaakt 
•  uiterst simpel - bewerk de schoongemaakte klauwen met de speciale rasp - breng lijm aan  

op de klos - ongeveer 10 seconden lang aandrukken - klaar!
 
De klauwblok is verkrijgbaar in drie maten, speciaal materiaal dempt de schok van de stap en maakt 
gelijkmatig afslijten mogelijk! 
 
Het speciale, schuine blok Block „Wedgy“ (16488) voldoet aan de nieuwste 
bevindingen op het gebied van de behandeling van klauwen om pezen en 
gewrichtsbanden te ontlasten en een correcte slijtage vooral op een 
ruwe ondergrond mogelijk te maken. 

Belangrijk: De optimale voorbereiding van de schoon-
gemaakte klauw met behulp van de Shoof-klauwrasp is 
een primaire vereiste voor de perfecte hechting! Klauw en 
klauwblok moeten schoon en droog zijn! 

 

Art. Nr. Beschrijving  €

16481 Walkease startersset compleet, M, 10 stuks per verpakking 1/12  
16482 Walkease startersset compleet, L, 10 stuks per verpakking 1/12  
16489 Walkease starterset compleet gemengd (S/M/L) 10 stuks per verpakking 1/12  
16483 Reserveklauwblok Walkease, S, 10 stuks per verpakking 1/10  
16484 Reserveklauwblok Walkease, M, 10 stuks per verpakking 1/10  
16485 Reserveklauwblok Walkease, L, 10 stuks per verpakking 1/10  
16488 Reserve klauwblok Walkease „Wedgy“, schuin-groot, 10 stuks per verpakking 1/10  
16486 Alternatieve lijm voor Walkease 10 x 2 ml 1/10/120  
16487 Reserverasp Walkease 1/50  

Art. Nr.   €

16278 1/8 128  

 

  

Warmhouder HeatBox   
De oplossing in de winter voor gebruik van 2-componentenlijm bij de klauwverzorging! 
Door de temperatuurkritische eigenschap van de chemie van de lijm biedt HeatBox de perfecte mogelijkheid 
om twee patronen tijdens het gebruik in de stal op temperatuur te houden. 
 
Andere producteigenschappen: 
•  elk één warmtecompartiment voor cartouches in de pistool en voor reservecartouches  

(alleen geschikt voor Technobase 2CB doseerpistool, art.nr. 16284)
•  geschikt voor alle gangbare 200 ml cartouches zoals Technobase 

2CB
•  constante temperatuur in het compartiment van 20 °C dankzij  

geïntegreerde thermostaat
•  incl. metalen beugel voor de bevestiging aan de klauwbox  

of balk/buis
• incl. autostekker en adapter voor aansluiting aan 230-voltvoeding 
•  ingangsspanning box: 12 volt, 50/60 Hz• Eingangsspannung  

Box: 12 Volt, 50 / 60 Hz
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Noviteit

Noviteit

Art. Nr. Lengte Breedte  €

16378 25 m 45 mm 1/5/60  

  

Klauwverband ClawTape   
• weefselband voor de klauwverzorging • voor omzwachtelen en aanleggen van beschermend 
verband • met hoogwaardige lijm van natuurlijk rubber • hoge kleefkracht • dubbelzijdig kle-
vend • eenvoudige hantering dankzij goede afscheurbaarheid met de hand 

Klauwverband Kromberg   
• zwart • voor het inzwachtelen en aanleggen van beschermende verbanden 

Art. Nr. Lengte Breedte MA  €

1638 25 m 45 mm 5 1/5/60  

Klauwverband Certoplast   
• Type Certoplast/Vorwerk • voor het inzwachtelen en aanleggen van beschermende verbanden 

  

 

Art. Nr. Lengte Breedte MA  €

16381 25 m 45 mm 5 1/5/60  

Klauwverband TESA   
• zwart • band van kantoenweefsel • 0,30 mm dik • luchtdoorlatend 
een eenzijdig klevend (daardoor niet aan stro en dergelijke klevend) 

  

 

Art. Nr. Lengte Breedte MA   €

16382 50 m 50 mm 3 1/3/18 360  

Klauwverband VetTape   
• met sterk klevende rubberlijm • hecht zeker • uitstekend geschikt als 
hoefverband • luchtdoorlatend 

... Aanbevolen door veeartsen! 

 

Art. Nr. Kleur Lengte Breedte  €

16388 wit 50 m 50 mm 1/12  
16390 zwart 50 m 50 mm 1/12  

Klauwverband SILBERTAPE   
• waterdichte uitvoering (geschikt voor gebruik in de loopstal) • hoge 
scheurvastheid • zeer goede kleefeigenschappen • gemakkelijk te 
verwerken 

  

 

Art. Nr. Lengte Breedte  €

16385 50 m 50 mm 1/24  

Hoef- en klauwverzorging

Duct tape   
• hoogwaardige PE-gecoate industriële plakband, met lijm van natuurlijk rubber • overtuigt 
door een hoge beginkleefkracht - ook bij lage temperaturen • zeer goede hechting op de 
meest uiteenlopende oppervlakken • uitstekend afrolgedrag 
 
Toepassingsgebieden: • klauwverzorging • repareren, watervast verpakken • beschermen, 
markeren, afdekken, fixeren • kenmerken, verpakken, bundelen 

  

 

Technische gegevens  

Scheurvastheid: 180 N / 25 mm
Kleefkracht op staal: 15 N / 25 mm

Art. Nr. Breedte Lengte Kleur  €

291335 19 mm 50 m olive 1/60  
291336 50 mm 50 m olive 1/24  

Top Seller
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Klauwmat Standaard   
• voor klauwen • zonder hul 

  

 

Art. Nr. Beschrijving   €

16416 Klauwmat 180 x 90 x 4 cm 1 25  
16414 Opvanghul 1 20  

Klauwbad SuperKombi   
Het klauwbad SuperKombi kan zowel achter- alsook naast elkaar worden gekoppeld. Afhankelijk van de plaats in de stal, 
kunnen hierdoor optimale situaties voor de koeien worden gecreëerd. De achterelkaar opgestelde kuipen zorgen voor een 
betere hygiëne: de eerste kuip dient als spoelbad om vuil en resten van uitwerpselen van de klauwen te verwijderen. 
Het tweede bad met hardingsmiddel voor de klauw, blijft zo langer vrij van vervuilingen en kan langer worden 
gebruikt. 
Het nieuw ontwikkelde bodemprofiel zorgt voor een optimale veiligheid bij het oplopen. De dieren doorlopen 
het klauwbad rustiger, waardoor een langer contact met het middel optreedt en nemen de oplossing beter 
op. De vorm en de hoogte van het profiel zorgen ervoor dat de klauwen van de koe iets gespreid zijn 
en het klauwbad op deze wijze beter aan die plekken tussen de klauwen komt, waar verzorging 
belangrijk is. 
 
Verdere producteigenschappen: 
• flexibel in lengterichting of zijdelings uitbreidbaar 
• high-impact polyethyleen voor de hoogste slijtvastheid en chemische weerstand 
• geschikt voor alle soorten klauwbadoplossingen 
• capaciteit 200 liter, met een maatindicatie 

speciaal ontworpen ankerpunten zorgen 
voor een eenvoudige aanelkaar koppelen 

 

Art. Nr. Beschrijving l x b x h Inhalt   €  

16603 Klauwbad SuperKombi 203 x 83 x 18,5 cm 200 l 1 25   
16601 Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak - - 1/100 -   

Hoef- en klauwverzorging

Door de aanwezige vertandin-
gen kunnen de klauwenbaden 
aan elkaar worden gekoppeld Bodem met speciaal 

noppenprofielMet maatindicatie 16601

Top Quality
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Art. Nr.  €

291910 1  

Technische gegevens  

Inhoud: 12 liter
Vulgewicht: 8 - 10 kg
Ledig gewicht: 3 kg
Materiaal reservoir: LDPE

 

  

Poederinstrooier   
• speciaal ontwikkeld voor hygiënisch instrooipoeder zoals Seche-etable droogmiddel voor 
in de stal of kalk • geschikt voor alle gangbare accuschroevendraaiers (min. 600 tpm, 13 
mm klauwplaat) • het instrooimateriaal wordt gelijkmatig in de ligboxen verdeeld waar-
door u veel kunt besparen op het instrooiproduct • instelbare opening voor een exacte 
dosering van kalk/poeder • zeer voordelig: 120 boxen à 100 g poeder met één vulling 

Desinfecterende en verzorgende producten

Desinfecteermat   
• toe te passen bij ingangen van stallen, die gevoelig zijn voor 
ziekten • het robuuste, doorlatende bovenmateriaal zorgt dat 
de vloeistof in de kern penetreert • ondoorlatend materiaal 
op de bodem en aan de zijde voorkomt vloeistofverlies 

Art. Nr. l x b x h Inhalt   €

16413 85 x 60 x 3 cm 8 l 1 100  
16418 45 x 45 x 3 cm 6 l 1/20 100  
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Art. Nr. Lengte Breedte  €

1810 11 cm 12,5 cm 1/12  

 

Metalen roskam   
• acht rijen - onderbroken • viervoudige draadangel 
• kleurloos gelakt • met houten greep 

Vachtverzorging

Art. Nr. Lengte Breedte  €

1891 5,5 cm 12,5 cm 1/12/48  

 

Metalen roskam, halfrond   
• verzinkt • twee rijen 

Art. Nr. ø  €

1815 10,5 cm 1/10/50  

 

Metalen roskam, spiraalvormig   
• aan beide zijden te gebruiken • fijn getand, daarom speciaal 
geschikt voor paarden 

Art. Nr. Lengte Breedte  €

1812 10 cm 14,5 cm 1/12/48  

 

Metalen roskam, grof   
• verzinkt • 3 rijen • met 2 afklopijzers • met greep van 
kunststof • voorzien van grove tanden • in het bijzonder 
geschikt voor runderen 

Art. Nr. Lengte Breedte  €

189 9,5 cm 14,5 cm 1/12/48  

Metalen roskam, fijn   
• verzinkt • fijn getand, acht rijen in gezahnt, 8-reihig 
• met 2 afklopijzers • robuuste uitvoering • speciaal geschikt 
voor paarden • L 9,5 cm x B 14,5 cm 

Top Quality
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Vachtverzorging

In de uitgebreide gebruikershandleiding, die bij elk apparaat meegeleverd 
wordt, staan alle belangrijke gegevens voor montage, onderhoud en 
foutoplossing. 
 
De elektrische borstels zijn vrijwel onderhoudsvrij. De drukpunten correct 
smeren en de borstelwalsen tijdig vervangen, verhogen de levensduur 
en de aantrekkingskracht voor de dieren.

Veekrabborstels van topkwaliteit 
 
Koeien hebben de behoefte zich te schuren en te krabben. Daardoor 
reinigen ze zichzelf en bevrijden ze zich van parasieten, eczeem en mijten. 
Het borstelen stimuleert en bevordert de bloedsomloop. Het gebruik van 
een koepoetsmachine of veeborstel is een essentiële bijdrage tot het welzijn 
van de koe en dus een basisvoorwaarde voor een hoge melkproductie. De 
dieren worden rustiger, hun welzijn wordt verhoogd. 
 
Onze elektrische krabborstels kunnen eenvoudig gemonteerd worden. 
Een sensor voorkomt dat haren van de staart er kunnen indraaien. Alle 
frame-onderdelen zijn in verzinkte uitvoering en werden voor het zwaarste 
gebruik in loopstallen getest. Bovendien zijn de borstels Duo en Swing 
uitgerust met een intelligente regeling met display. 
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Een kwaliteitsproduct 
uit het huis Kerbl

De kop, hals, rug, romp en 
flank van de koe worden 
gereinigd 

Vachtverzorging

Art. Nr. Beschrijving Toepassing voor  €  

18820 Koepoetsmachine HAPPYCOW Duo  1   
18821 Reserveborstel boven HappyCow Duo, Schurr, Krazzmaxx 24   
18822 Reserveborstel onder HappyCow Duo, Krazzmaxx 36   
18824 Reserveborstel onder Schurr 36   

Technische gegevens  

Spanning: 230 V / 50 Hz
Vermogen: 0,37 kW
Toerental: 60 tpm
Gewicht: 140 kg
Afmetingen: H 115 x B 40 x D 105 cm
Beschermklasse: IP56
Borstelmateriaal: Polyamide (PA)

Koepoetsmachine HAPPYCOW Duo   
Met de volledig automatische koepoetsmachine HAPPYCOW Duo reinigt het vee zich graag, vrijwillig en volledig zelf-
standig. De dieren voelen zich bij het gebruik van het apparaat met 2 borstels perfect comfortabel en het is interessant 
om te zien hoe uitvoerig ze zich laten borstelen en masseren. Door het borstelen en masseren van grote delen wordt de 
huid beter doorbloed en de stofwisseling gestimuleerd. De melkproductie wordt verbeterd en de bronst verhoogd. 

• kwalitatief hoogwaardige polyamide borstels garanderen langdurig gebruik 
• nieuw ontwikkelde elektronica voor storingsvrije en onderhoudsarme 
werking • flexibel monteerbare regeleenheid in behuizing die tegen spatwater 
en stof beschermd is (IP 56) • informatief display voor modusweergave 
• variabele instelmogelijkheid van de borstellooptijd (7,5 - 120 s) • wisselende 
looprichting van de borstels na elke activering (60 s) zorgt voor gelijkmatige 
slijtage van de borstels • geoptimaliseerd opleggewicht van de borstels zorgt 
voor diervriendelijk gebruik • permanente smering tijdens de volledige levens-
duur van de aandrijving • veiligheidsuitschakeling (afhankelijk van het koppel) 
• stekkerklaar voor aansluiting op 230 V-stopcontact 

NEW
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Art. Nr. Beschrijving   €  

18880 Koepoetsmachine HAPPYCOW Swing 1 6   
18881 Vervangende borstel Swing 1 6   

Technische gegevens  

Spanning: 230 V, 50/60 Hz
Vermogen: 0,55 kW
Toerental: 50 tpm / 50 U/min.
Gewicht: 93 kg
Afmetingen: H 198 x B 50 x D 135 cm
Beschermklasse: IP55
Borstelmateriaal: Polypropyleen (PP)

 

Door de verticale, pendelende 
vorm worden kop en romp 
grondig gereinigd 

Koepoetsmachine HAPPYCOW Swing   
De speciale positie van de borstel van de HAPPYCOW Swing in verticale pendelvorm ver-
gemakkelijkt de reiniging van de vacht van kop tot romp. De borstel draait in elke richting 
en onder bijna elke hoek zodat elk lichaamsdeel (kop, romp) van het dier bereikbaar is. De 
borstel kan aan beide zijden worden bevestigd – zodat de borstel gelijkmatig slijt. Voorts 
bestaat het probleem niet dat de borstel opspringt, zoals dat bij horizontaal gemonteerde 
borstels wel het geval is! De HAPPYCOW Swing wordt door het licht optillen van de borstel 
door de dieren zelf gedurende ca. 60 seconden geactiveerd.
 
De wisselende looprichting van de borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige 
slijtage van de borstels. Door de draaimomentafhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de 
borstel bij een te grote weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal.
 
 • robuuste motor-/aandrijfeenheid voor hoogste belastingen 
•  transparante afdekking van het regelhuis voor snelle herkenning van  

de bedrijfstoestand op het display 

Vachtverzorging
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Poetsmachine HAPPYCOW MiniSwing 
voor kalveren en geiten 

De volledige geautomatiseerde krabborstel HAPPYCOW MiniSwing draait in elke 
richting en bijna in elke hoek. Met de verticaal slingerende borstel wordt bijna elk deel 
van het lichaam bereikt, vooral kop en romp worden grondig gereinigd. 
 
De poetsmachine HAPPYCOW MiniSwing is geschikt voor kalveren vanaf 3 maanden 
en volgroeide geiten. Een borstel is ontworpen voor max. 40 kalveren resp. max. 60 
geiten. 
 
De HAPPYCOW MiniSwing wordt door het licht optillen van de borstel door de dieren 
zelf gedurende ca. 60 seconden geactiveerd. De wisselende looprichting van de 
borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstels. Door 
de draaimomentafhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de borstel bij een te grote 
weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal. 

Art. Nr.   €

293100 1 100  

   

Krabborstel   
• zorgt voor een ideale reiniging en verzorging van de vacht • met name kop en hals kunnen 
worden geborsteld • geschikt voor runderen en kalveren, paarden, geiten en nog veel meer 
• diverse montagemogelijkheden (wanden, hoeken, stallen, palen) • afmetingen (b x h x d): 
22 x 50 x 9 cm • borstellengte 5 cm • borstelmateriaal polyamide (PA) 

Art. Nr. Beschrijving   €  

18890 Krabborstel HAPPYCOW MiniSwing 1 8   
18891 Reserveborstel MiniSwing 1 -   

Technische gegevens  

Spanning: 230 V, 50 / 60 Hz
Vermogen: 0,25 kW
Toerental: 27 tpm
Gewicht: 48 kg
Afmetingen b x h x d: 30 x 125 x 80 cm
Beschermklasse: IP54
Borstelmateriaal: polypropyleen

 

Vachtverzorging
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Art. Nr. Beschrijving   €

29310 Veeborstel Texas, compleet 1 24  
29305 Reserveborstel, 50 x 10 cm 1/2 200  
6033 Reserveveer 1 180  

 

  

Veeborstel Texas   
• stevige uitvoering met ingebouwde veer • horizontale 
borstel, die in alle richtingen kan bewegen 

Art. Nr. Beschrijving   €

29325 Veeborstel 1 24  
29302 Vervangende borstel (50 x 10 cm) 1/2 200  
29326 Bovendeel met veer (zonder borstel) 1/2 24  

 

  

Veeborstel   
• compleet met veer • de bijzonder robuuste constructie van deze borstel garandeert 
een hoog comfort in het gebruik • dieren van verschillende grootte kunnen zich 
probleemloos schurken • de enorme flexibiliteit blijft ook bij uitzonderlijke 
belastingen (bijvoorbeeld opspringende dieren) behouden • speciale nylonborstels 
voor het schoonmaken en onderhouden van de vacht • stevige veerophanging 

Noviteit

Art. Nr. Lengte Breedte  €

32678 40 cm 30 cm 1/12  
32689 60 cm 40 cm 1/6  

 

  

Krabmat   
• krabmat van natuurlijk rubbermateriaal • beweeglijke en zachte noppen zorgen 
voor een optimale vachtverzorging zonder risico op huidirritaties • rechthoekige vorm 
met veel bevestigingsgaten voor een stabiele montage • multifunctionele toepas-
singsmogelijkheden bijv. plat op de muur of rond zuilen, palen of hoeken 

Vachtverzorging

Top Quality

32689

32678
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GT506   3,0 mm   21 tanden

Ondermes

Bovenmes

GT508   0,1 mm   51 tanden

Aesculap scheerapparaat

GT510   5,0 mm   24 tandenGT511   1,0 mm   31 tandenGT506   3,0 mm   23 tanden

GT505   23 tanden

GT504   3,0 mm   18 tanden

GT503   17 tanden

GT502   3,0 mm   31 tanden

GT501   15 tanden

Art. Nr. Beschrijving Snijlengte Toepassing voor  €

GT501 Bovenmes (15 tanden) - Runderen en paarden, standaard scheerbeurt 1/10/100  

GT502 Ondermes (31 tanden) 3 mm Runderen en paarden, standaard scheerbeurt 1/10/100  

GT503 Bovenmes (17 tanden) - Runderen, schapen, fijnwollige schapen 1/10/100  

GT504 Ondermes (18 tanden) 3 mm Runderen, schapen, fijnwollige schapen 1/10/100  

GT505 Bovenmes (23 tanden) - Paarden en runderen 1/10/100  

GT507 Ondermes (21 tanden) 3 mm Runderen 1/10/100  

GT506 Ondermes (23 tanden) 3 mm Runderen, honden, geiten 1/10/100  

GT508 Ondermes (51 tanden) 0,1 mm
Paarden, runderen (voor het scheren van uiers) 

en industrieel scheren
1/10/100  

GT511 Ondermes (31 tanden) 1 mm
Paarden en runderen - voor een zeer fijn 

en glad scheerresultaat
1/10/100  

GT510 Ondermes (24 tanden) 5 mm Honden en geiten 1/10/100  

Combinatie Bovenmes Ondermes geschikt voor

smal getand GT501 GT502 Runderen en paarden standaard scheerbeurt 3 mm
smal getand GT501 GT511 Industriële scheerbeurt (bijv. pelsscheerbeurt)
smal getand GT505 GT502 Runderen en paarden - voor glad scheerresultaat 3 mm
smal getand GT505 GT508 Runderen (voor het scheren van uiers), paarden en industrieel scheren (bijv. pelsscheerbeurt)
smal getand GT505 GT511 Runderen en paarden - voor een zeer fijn en glad scheerresultaat 1 mm
smal getand GT505 GT506 Runderen, honden en geiten 3 mm
middelfijn getand GT505 GT507 Runderen, 3 mm
middelfijn getand GT505 GT510 Honden en geiten 5 mm
breed getand GT503 GT504 Runderen, fijnwollige schapen en edele schapen 3 mm

  

Aesculap scheermessen Econom   
• zeer hoge standtijd door slijtvast koolstofstaal 
• snijvlakken kunnen zeer vaak worden nageslepen 
• robuuste oppervlaktecoating 
• 100 % Made in Germany 
• optimale hardheid dankzij vacuümharden  
• op CNC-machines gemaakt en dus een constant hoog kwaliteitsniveau 

NEW
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Scheerapparaten constanta

scheerapparaten van constanta – ontwikkeld met als doel het perfecte scheerapparaat te maken: 
• gewicht, zwaartepunt en vorm werden zo gekozen, dat een hoge mate van niet-inspannend werken mogelijk is 
• de geoptimaliseerde ventileertechniek zorgt voor een perfecte koeling van scheerkop en scheermessen 
• onderhoudsvriendelijke schaalvormige behuizing 
• Het luchtfilter is zonder gebruik van gereedschap te vervangen  

Scheerapparaten constanta4

Art. Nr. Beschrijving   €

18992 Paardenscheerapparaat 120 watt met scheermessenset (31/15 tanden) 1/8 48  
18932 Scheerkop zonder messen voor een paardenscheerapparaat 1 -  

Technische gegevens  

Aansluitspanning: 230 V~
Frequentie: 50 Hz
Motorvermogen: 120 W
Aantal snijbewegingen: 2300 per minuut
Geluiddrukniveau: 78 dB(A)
Gewicht (zonder kabel): 1.390 g
Lengte van de kabel: 3 m
Afmetingen (L x B x H): 33 x 7,8 x 9,7 cm

 

  

constanta4 paardenscheerapparaat 
met premium-scheermessen 

• gewicht, zwaartepunt en vorm zijn zodanig gekozen, dat een hoge mate van moeiteloos werken 
mogelijk is • de geoptimaliseerde ventilatietechnologie zorgt voor een perfecte koeling van scheerkop 
en scheermes • servicevriendelijke schaalbehuizing • luchtfilter verwisselbaar zonder gereedschap 
• enorm doorhaalvermogen dankzij beproefde motortechniek • zonder prestatieverlies 
glijden de nieuwe scheermessen door de meest lastige vachten, zoals sterk vervuilde 
of vervilte vacht • levering in een stevige kunststoffen koffer inclusief accessoires 

Art. Nr. Beschrijving   €

18990 Dierenscheerapparaat 400 W met scheermessenset (21/23 tanden) 1/8 48  
18991 Dierenscheerapparaat 400 W met scheermessenset (31/15 tanden) 1/8 48  

Technische gegevens  

Aansluitspanning: 230 V~
Frequentie: 50 Hz
Motorvermogen: 400 W
Aantal snijbewegingen: 2400 per minuut
Gewicht (zonder kabel): 1.490 g
Lengte van de kabel: 3 m
Afmetingen (bxhxl): 7,8 x 9,7 x 33 cm

 

  

Dierenscheerapparaat constanta4   
• dankzij de deugdelijke motortechniek profiteert de constanta4 van een enorm 
doorhaalvermogen • zelfs bij vervilte en met vuil verkorste vachten gaat de constanta4 
niet „door de hoeven“ • zonder prestatieverlies glijden de scheermessen door de meest 
lastige vachten • levering in een stevige kunststoffen koffer inclusief accessoires 
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Noviteit

18963 Stel premium-scheermessen 
31F/15 voor het dicht op de huid 
fijnscheren of veterinair scheren, 
resterende haarlengte 1–2 mm

18957 Premium set scheermessen 
31/23 voor het scheren van uiers 
of het speciaal fijnscheren van 
runderen en melkkoeien, en voor 
het fijnscheren bij paarden, reste-
rende haarlengte 2-4 mm

18956 Premium scheermessenset 
31/15 voor het scheren van schone 
tot weinig vuile vacht bij paarden 
en runderen, lengte resterend haar 
2-4 mm

18959 scheermessenset premium 
18/17 voor het scheren van 
runderen met een dikke vacht 
en fijnwollige schapen, lengte 
resterend haar ca. 2-4 mm

18955 Stel premium-scheermessen 
21/23: universele messen voor 
moeilijke vachtcondities (vuil, 
klitten) bij runderen en melkkoeien, 
resterende haarlengte 2 ... 4 mm

Art. Nr. Beschrijving   €

18989 Runderscheerapparaat Constanta 4 voor het speciaal scheren van runderen, 20/4 tanden 1/8 48  

18978 Bovenmes, 4 tanden 1/50 -  
18534 Ondermes, 20 tanden 1/50 -  

 

  

Runderscheerapparaat Constanta 4 
voor het speciaal scheren van runderen 

• speciaal scheerapparaat voor runderen met een moeilijke vacht 
• technisch gebaseerd op het schapenscheerapparaat Constanta4 
• incl. set scheermessen 4/20 tanden 
• ook ideaal voor het scheren van lama‘s en alpaca‘s 
• voor technische gegevens zie art. nr. 18993 

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Tanden  €

18955 Scheermessenset Premium, rund, 21/23 tanden 21 / 23 1/100  
18959 Scheermessenset Premium, rund, 18/17 tanden 18 / 17 1/50  
18956 Scheermessenset Premium, rund/paard, 31/15 tanden 31 / 15 1/100  
18957 Scheermessenset Premium, rund/paard 31 / 23 1/100  
18958 Scheermessenset Premium, paard, huidniveau 31 / 15 1/100  

 

made by Aesculap 

Scheermessenset Premium   
• geoptimaliseerde mesgeometrie • verbeterde slijpmogelijkheden en een langere 
levensduur van het materiaal voor een lange gebruiksduur • geselecteerd gereed-
schapsstaal met speciale harding • passend voor constanta, FarmClipper en alle 
andere gangbare merken zoals Heiniger, Aesculap, Liscop 

Scheerapparaten constanta

18534 ondermes, 20 tanden 
voor het scheren van runderen en 
speciale scheerbeurten met het 
schapenscheerapparaat Constanta 
4 (18993) voor een sterk vervuilde 
en vervilte vacht

18978 bovenmes

 

  

4

20

18955 18959 18956 18957 18958
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Art. Nr. Beschrijving   €

181881 FarmClipper Accu2 paard, incl. 2 accu‘s, 31/15 tanden 1/3 72  
181891 FarmClipper Accu2 rund, incl. 2 accu‘s, 21/23 tanden 1/3 72  
181911 Accu 14,4 V voor FarmClipper Accu2 1 -  
18955 Scheermessenset Premium, rund, 21/23 tanden 1/100 -  
18956 Scheermessenset Premium, rund/paard, 31/15 tanden 1/100 -  

Technische gegevens  

Opgenomen vermogen: 14,4 volt
Aantal snijbewegingen: ca. 2300 per minuut
Laadtijd: ca. 90 min.
Scheertijd: ca. 90 min.
Gewicht: ca. 1,2 kg (incl. accu)

Omvang van de levering:
Scheerapparaat incl. scheermessen en accu, 
reserveaccu, lader, schroevendraaier, speciale olie, 
gebruikershandleiding, stabiele koffer

Leverbaar vanaf april 2019!

Incl. reserveaccu 

FarmClipper Accu2   
Het nieuwe scheerapparaat op batterijen in de uitvoering om paarden of runderen te scheren, overtuigt door zijn 
buitengewone prijs-/kwaliteitverhouding! Al bij de levering inbegrepen zijn twee 14,4 volt lithium-ion blokbatterijen 
die ononderbroken scheren mogelijk maken dankzij geoptimaliseerde werk- en laadtijden. De ergonomische 
vaardigheden van de FarmClipper Accu2 blijven niet achterwege: de speciale kwaliteit van het oppervlak van 
de behuizingsschalen en het evenwichtige zwaartepunt voorkomen een te snelle vermoeiing. De omvang 
van de kunststof schalen zorgt ervoor dat ook kleinere handen vaste grip hebben op het scheerapparaat. 
De FarmClipper Accu2 is een scheerapparaat met geweldige allroundeigenschappen en 
uitstekende gebruikseigenschappen. 
 
• als paarden- of rundervariant verkrijgbaar 
• incl. twee 14,4 volt lithium-ion blokbatterijen 
• geoptimaliseerde werk- en laadtijden (ca. 1,5 h) voor continu scheren 
• speciale behuizingsschaal met veel grip voor onvermoeibaar werken 
• evenwichtig zwaartepunt maakt krachtbesparend scheren mogelijk 

Noviteit

Scheerapparaten

Art. Nr. Beschrijving   €

18192 Scheerapparaat FarmClipper 4, 200 W, incl. set scheermessen (31/15 tanden) 1/3 108  
18956 Scheermessenset Premium, rund/paard, 31/15 tanden 1/100 -  

Technische gegevens  

Aansluitspanning: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Motorvermogen: 200 W DC = 400 W AC
Aantal snijbewegingen: ca. 3000 per minuut
Geluidsniveau: 85 dB (A)
Gewicht zonder kabel: 1190 g

 Scheerapparaat FarmClipper 4   
• zelfs sterk vervuilde dieren of een vervilte vacht vormen geen belemmering voor de nieuwe 
FarmClipper4 • universeel scheerapparaat voor runderen en paarden • optimale gewichtsverdeling 
voor onvermoeibaar werken • elegant, ergonomisch design • incl. set scheermessen 31/15 tanden 
• koppelkrachtige motor van 200 watt DC Top Seller

NEW

200 W DC = 400 W AC 



GEA 117

Scheerapparaten

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving  €

18463 Accuscheerapparaat DeloX 1/6/24  
18477 Reservescheerkop voor DeloX 1/500  

Technische gegevens  

Aantal snijbewegingen: 4000/5000/6000 per minuut
Laadtijd: 300 min.
Scheertijd: 300 min.
Gewicht zonder kabel: 242 g

 

  

Accuscheerapparaat DeloX   
• 3-trapse scheersnelheid 
• uitstekende scheereigenschappen dankzij roestvrijstalen scheerkop 
• hoogwaardige, duurzame motor 
• krachtige Li-ion-accu met 2200 mAh 
•  digitale weergave van laadstatus, vetten, reinigen en  

restcapaciteit van accu
• kan ook met aangesloten netvoeding worden gebruikt 
• 5 instelbare lengtestanden via stelwiel (0,8 – 2,0 mm) 
•  incl. uitgebreide toebehoren met 4 opsteekkammen (3, 6, 9, 12 mm), 

reinigingsborstel, netvoeding, gebruikshandleiding, olie
• alleen voor detailafwerking 

 
  

 

  

Art. Nr. Inhalt  €

GTA100 500 ml 1/12   

  

Aesculap BladeCool   
• zeer effectieve, technische spray die de snijset onmiddellijk koelt en reinigt 
• eenvoudig in gebruik: simpelweg voor, tijdens en na het gebruik op de snijset spuiten 
• verbetert het scheerresultaat en houdt scheermessen en scheerkoppen langer scherp 
• verwijdert haar- en vachtresten en vuil op betrouwbare wijze 

Noviteit

Art. Nr. Inhalt  €

GT604 90 ml 1/100  

Aesculap scheerapparaatolie   
Speciale olie voor alle Aesculap scheerapparaten, bedoeld voor alle bewegende onderdelen op en 
in de scheerkop. 

38 mm

Speed

LED

2200 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

0,8 -
2,0 mm
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In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met 
de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Art. Nr.  €

208 1/10/300  

 

Roestvrij staal 

Veemerkschaar   
• omhoog gebogen punten • 19 cm lang 

Merken

Art. Nr.  €

20170 1/135  

 

  

SprayMaster spuitbusgreep voor merkspray   
• het spuithulpmiddel voor het comfortabel aanbrengen van verf- of markeerspuitmiddel 
• voor het schoon en doelmatig werken met alle gangbare spuitbussen • het spuithulpmiddel 
maakt het professioneel hanteren mogelijk, net als bij een spuitpistool, en helpt u ook grotere 
oppervlakken zonder moeite te bewerken • spaart de handen van de verwerker 

Art. Nr. Kleur  MA   €

20620 blauw - 10 1/10/100 4.200  
20620/2 blauw 2 1 1 -  
20621 rood - 10 1/10/100 4.200  

20621/2 rood 2 1 1 -  
20622 groen - 10 1/10/100 4.200  

20622/2 groen 2 1 1 -  
20623 geel - 10 1/10/100 4.200  
20624 oranje - 10 1/10/100 4.200  
20625 violet - 10 1/10/100 4.200  
20626 zwart - 10 1/10/100 4.200  

Veemerkstift TopMarker   
• voor het kortstondig markeren van varkens, schapen en runderen • Verven met een hoge 
dekkende kracht • uiterst voordelig • simpel te gebruiken dankzij de draaistift • ca. 60 ml 

Art. Nr. Inhalt Kleur   €

20122 200 ml groen 1/12 2.880  
20123 200 ml blauw 1/12 2.880  
20124 200 ml rood 1/12 2.880  
20148 400 ml groen 1/12 1.512  
20149 400 ml blauw 1/12 1.512  
20150 400 ml rood 1/12 1.512  
20156 500 ml rood 1/12 1.344  
20157 500 ml groen 1/12 1.344  
20158 500 ml blauw 1/12 1.344  
20173 500 ml oranje 1/12 1.344  
20174 500 ml violet 1/12 1.344  
20177 500 ml zwart 1/12 1.344  

Snel drogend en kleurintensief 

Merkspray TopMarker   
• voor het merken van runderen of geiten en varkens • kleurintensieve en 
sneldrogende markering van prima kwaliteit • voor gebruik op schapen 
adviseren wij ons schapenmerk-spuitmiddel 

Top Seller
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Art. Nr. Lengte Breedte  €

20102 40 cm 40 mm 1/10/400  

 

  Enkelband voor pedometer   
• met ringsluiting • blauw • passend voor alle gangbare 
pedometers (o.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood) 

Art. Nr. Kleur MA  €

20110 geel 10 1/10/200  
20111 rood 10 1/10/200  
20112 blauw 10 1/10/200  
20113 groen 10 1/10/200  
20114 oranje 10 1/10/200  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met de verwij-
zingen aan het einde van de catalogus.

Simpel per hand 
te openen! 

Pootbanden 
Het origineel 

• voor langdurige markering • gemaakt van hoogwaardig kunststof 
• zonder opschrift • lengte ca. 37 cm • voor het merken van 
koeien in een loopstal 

Art. Nr. Kleur   €

2089 geel 10 1/100  
20892 rood 10 1/100  
20893 blauw 10 1/100  
20894 groen 10 1/100  

20895
gemengd (3 geel, 3 rood, 

2 blauw, 2 groen)
10 1/100  

 

  

Kluister-markeerlint   
• met klittenbandsluiting • 36 cm lang • voor het merken 
van koeien, bijvoorbeeld bij droogzetten, uierontsteking, 
klauwbehandeling en dergelijke 

Top Seller
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Noviteit

Art. Nr. Kleur Lengte Breedte  €

20103 blauw 30 cm 30 mm 1/10/500  

 
Pootband voor pootbandnummers     

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving Kleur

208420 Cijfer 0 zwart
208421 Cijfer 1 geel
208422 Cijfer 2 oranje
208423 Cijfer 3 rood
208424 Cijfer 4 violet
208425 Cijfer 5 blauw
208426 Cijfer 6 groen
208427 Cijfer 7 grijs
208428 Cijfer 8 bruin
208429 Cijfer 9 wit

Beschrijving Lengte Breedte   €

Pootbandnummers 0 - 9 36 mm 36 mm 10 1/45  

 

  

Pootbandnummers 
1-cijferig 

• om in te schuiven • optimale herkenbaarheid door praktische kleurcode • vergemakkelijkt de identificatie van de dieren 
tijdens het melken • van flexibel materiaal om drukpunten te voorkomen • geschikt voor pootbanden met een breedte tot 30 
mm • bijpassende pootband art.nr. 20103 • 10 stuks/verpakking 

Art. Nr.  €

20810 1/10  

 

  

Gewicht voor halsmarkeerband   
• houdt de halsmarkeerband op de juiste plaats • gewicht 500 g 
• met slagvaste kunststof ommantelde metalen kern • geschikt voor 
halsmarkeerbanden met een breedte tot 40 mm • incl. ovalen lid 

- 0 1 2 3 4 5 6 resp. 9 7 8

geel 208480 208481 208482 208483 208484 208485 208486 208487 208488
oranje 208460 208461 208462 208463 208464 208465 208466 208467 208468
rood 208470 208471 208472 208473 208474 208475 208476 208477 208478

Kleur MA  €

geel 10 1/10/1000  
oranje 10 1/10/1000  
rood 10 1/10/1000  

 

  

Nummerblok standaard   
• 1-cijferig • om in te schuiven • 44 x 46 mm 
• geschikt voor halsmerkbanden met een breedte 
tot 40 mm • set met 10 stuks 

Merken
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Art. Nr. Beschrijving  €

20943/12 Vervangende pennen 12-delige verpakking 1  
20944 Montagegereedschap 1/100  

 

  

Toebehoren halsbandnummer Duo   
Reservestiften: • 12-delige verpakking • kunststof 
 
Montagegereedschap: • voor het makkelijk uittrekken  
en indrukken van de stift 

Merken

Art. Nr. Beschrijving Kleur

209420 Cijfer 0 zwart
209421 Cijfer 1 geel
209422 Cijfer 2 oranje
209423 Cijfer 3 rood
209424 Cijfer 4 violet
209425 Cijfer 5 blauw
209426 Cijfer 6 groen
209427 Cijfer 7 grijs
209428 Cijfer 8 bruin
209429 Cijfer 9 wit

 €

1/45  

 

  

Halsbandnummer Duo   
• moeiteloos aanbrengen en verwijderen door tweedelig ontwerp • optimale herkenbaarheid 
door praktische kleurcode, opschrift aan beide zijden en groot formaat (54 x 59 mm) 
• geschikt voor halsmarkeerbanden met een breedte tot 40 mm 
• octrooi is aangevraagd 
 
Enorme vergemakkelijking van het werk 
De halsbandnummers Duo bieden vooral bij wijzigingen van het dierenbestand een enorme 
vergemakkelijking van het werk. Conventionele halsbandnummers moeten van de halsband 
worden geschoven, wat echter door vervuilingen al na kortstondig gebruik zelfs niet meer, 
of alleen met heel veel moeite, mogelijk is. Het kan zijn dat de halsband incl. uitrusting zoals 
transponder, sensor of gewicht zelfs volledig uit elkaar moet worden genomen, hoewel slechts 
een enkel nummer dient te worden vervangen. De halsbandnummers Duo kunnen daarentegen 
eenvoudig worden geopend en op de gewenste positie verwijderd en ingebracht. Bij vastge-
maakte dieren kan de montage zelfs zonder verwijderen van de halsband plaatsvinden. 
 
Optimale herkenbaarheid 
De speciale kleurcodering (per cijfer een kleur) en het grote formaat vergemakkelijken de 
herkenning van de dieren aanzienlijk, vooral op grote afstanden, bij deels bedekte cijfers of 
slechte lichtverhoudingen. Door het opschrift aan beide zijden en de kleurcodering vormen ook 
verdraaide halsbanden niet langer een probleem. 

(6 stuks per verpakking)

20943/12

20944
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Art. Nr. Lengte  €

2088 130 cm 1/10  

 

  

Halsmerkband   
• wit met zwarte strepen • riembreedte 40 mm met ringsluiting 

Art. Nr. Lengte Kleur  €

20887 90 cm wit/zwart 1/10/150  
20889 120 cm wit/zwart 1/10  
20878 135 cm wit/zwart 1/10  
20898 120 cm groen/wit 1/10  
20866 135 cm groen/wit 1/10  
20868 120 cm blauw 1/10  
20869 135 cm blauw 1/10  

 

  

Halsmerkband   
• met rolgesp 
• bandbreedte: 40 mm 

Art. Nr. Lengte Kleur  €

20923 130 cm groen / wit 1/10  
20925 130 cm blauw 1/10  
20921 130 cm wit / zwart 1/10  
20924 90 cm groen / wit 1/10  
20926 90 cm blauw 1/10  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

  

Halsmerkband   
• met stabiele klemsluiting van kunststof 
• bandbreedte 40 mm 

Merken

20868

20866

20925

20923

20921

Top Seller

20887
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Art. Nr.  €

324803 1/100  

Noviteit

 

  

Liksteenhouder kunststof   
• praktische, vrijwel onverwoestbare liksteenhouder voor hoekige likstenen 
• van stabiele kunststof 
• incl. versterkte montagegaten 
• geschikt voor zoutliksteen 2 kg (324804) of hoekige zout- of minerale liksteen van max. 10 x 5 cm 

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving   €

324804 4 stuks van ca. 2 kg in een doos 1 105  

 

  

Zoutliksteen geperst   
• geperste lliksteen van bergkristalzout 
• bevat mineralen en sporenelementen 
• afmeting per steen ca. 20 x 10 x 5 cm (l x b x h) 

Art. Nr. Kleur   €

324793 zwart 1 275  
324794 aquamarijn 1 275  
324795 roze 1 275  

Liksteenhouder hoekig   
• van kunststof • zonder scherpe randen • afmetingen 
ca. 202 x 206 mm • binnenafmeting: 191 x 194 mm 
• ook geschikt voor zoutstenen van 15 kg 

Liksteenhouder en likstenen

Art. Nr.   €

32472 1 150   

  
Liksteenhouder - metaal   
• verzinkt • Afmetingen: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm 

Art. Nr. Beschrijving   €

32479 Liksteenhouder zonder inzetstuk 1 150  
32480 Liksteenhouder met rond inzetstuk 1 150  

 

Geoctrooieerd! 

Liksteenhouder   
• innovatieve liksteenhouder van slagvste kunststof • geschikt voor 
verschillende soorten liksteen met een ronde of hoekige vorm • voorzien van 
uitneembaar inzetstuk voor ronde likstenen tot 3 kg, bijvoorbeeld Equisal 
• Afmetingen (l x b): 18,5 x 19 cm 
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Voedertroggen

Art. Nr. Inhalt   €

32465 9 l 1 30  

 

Veulentrog   
• splintervrije kunststof • met leegloopstop • afmetingen b x h x d: 33 x 33,5 x 28 cm 
• de metalen staven zijn met enkele handgrepen uitneembaar 

Art. Nr. Beschrijving   €

32592 Hoek-voedertrog 1 50  
32591 Reserve-beschermranden 1/25 150  

 Voedertrog - hoekmodel   
• compleet met uitwerp- en bijtbeschermrand 
(niet gemonteerd) • Afmetingen: b x h x d: 60 x 30 x 45 cm 
• bij levering zijn de beschermranden niet gemonteerd 
• inhoud ca. 31 liter 

Art. Nr. Beschrijving   €

3258 Voedertrog zonder beschermranden 1 100  
32582 Voedertrog met beschermranden (niet gemonteerd!) 1 100  
32581 Reserve-beschermranden 1/25 200  

 

Voedertrog   
• splintervrije kunststof • rechthoekig 
• afmetingen b x h x d: 42 x 32 x 30 cm 
• inhoud ca. 15 liter 

Art. Nr. Inhalt   €

32460 9 l 1 150  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met 
de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Krachtvoertrog   
• splintervrije kunststof • met leegloopstop 
• afmetingen b x h x d: 33 x 33,5 x 28 cm 

Art. Nr. Inhalt   €

3257 6 l 1 200  

 

  

Kalver- en schapentrog   
• ideaal voor het bijvoederen tijdens het drenken 
• Afmetingen: b: 23 cm, h: 12/21 cm, d: 22 cm 

Top Seller

Top Seller
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Voedertroggen

Art. Nr.  €

32498 1/100/300  

Afsluitstop voor voedertroggen   
• eenvoudig en veilig verschroefbaar door schroefdraad M12 x 18 • passend voor troggen 
32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496 

Art. Nr. Inhalt   €

32484 28 l 1 16  

 

Ronde trog - verzinkt   
• Afmetingen: ca. 55 x 35 x 24 cm • vuurverzinkt • extreem vormvast en lange levensduur 
• dankzij rondlopende ronde pijp extra bescherming tegen letsel • met leegloopstop 15 mm 

Art. Nr. Inhalt   €

32482 35 l 1 16  

 

Driehoekige trog - verzinkt   
• Afmetingen: ca. 44 x 44 x 24 cm • vuurverzinkt • extreem vormvast 
en lange levensduur • dankzij rondlopende ronde pijp extra bescher-
ming tegen letsel • met leegloopstop 15 mm 

Art. Nr. Inhalt   €

32483 35 l 1 16  

 

Rechthoekige trog - verzinkt   
• Afmetingen: ca. 45 x 34 x 24 cm • vuurverzinkt • extreem vormvast en 
lange levensduur • dankzij rondlopende ronde pijp extra bescherming 
tegen letsel • met leegloopstop 15 mm 

Top Seller
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Art. Nr. Beschrijving   €  

291289 Vierkante ruif met palissade voerhek voor paarden en runderen 1 6   
291294 Vierkante ruif met zelfvang-voederrooster voor hoornloze runderen 1 6   
291299 Zelfvang-voederrooster enkel 1 6   

Driepunts ophanging (met veiligheidsbeugel)

Dakrandbescherming rondom

Houd rekening met aparte 
transportkosten!

Vierkante ruif „standaard“   
• 12 voederplaatsen • geschikt voor ronde en rechthoekige balen tot een lengte resp. diameter van 1,8 m 
• 1 onderstel van vierkante buizen • thermisch verzinkt • voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden 
geopend • driepuntsophanging • zeer laag voederverlies • levering als bouwpakket inclusief 
dakrandbescherming rondom, driepuntsophanging met veiligheidsbeugel • bakafmeting binnen: 
ca. 1,9 x 1,9 m • afmetingen compleet L x B x H: ca. 2,3 x 2,3 x 2,5 m 

Hooiruiven

Art. 291294
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Houd rekening met aparte transportkosten!

Art. Nr.   €  

291300 1 6   

 

  

Vierkante ruif Hobby   
• 8 voederplaatsen 
•  geschikt voor ronde en rechthoekige balen tot een lengte resp. 

diameter van 1,4 m
• thermisch verzinkt 
• 1 onderstel van vierkante buizen 
• voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden geopend 
•  in hoogte verstelbare glij-ijzers (aanpassing aan de grootte  

van de dieren)
• driepuntsophanging 
• zeer laag voederverlies 
•  levering als bouwpakket inclusief dakrandbescherming rondom, 

driepuntsophanging met veiligheidsbeugel
• bakafmeting binnen: ca. 1,45 x 1,45 m 
• afmetingen compleet L x B x H: ca. 1,5 x 1,5 x 2,4 m 

Art. Nr. Beschrijving   €  

14557 Hooistolp met 5 grote voeropeningen voor runderen en paarden 1 6   
14558 Hooistolp met 10 kleine voeropeningen voor schapen, geiten, kalveren en pony‘s 1 6   
14559 Bodem voor hooistolp 1 25   
14556 Verankering voor hooistolp art.nr. 14557, art.nr. 14558 en bodem 1/10 -   

  

Hooistolp voor ronde balen   
• voor ronde balen met max ø x hoogte van 160 x 125 cm of 130 x 135 cm 
• breukvast, vorstbestendig kunststof materiaal met geïntegreerde UV-bescherming 
• stevige constructie 
• met op dieren afgestemde en letselveilige voeropeningen 
• waterafvoerende regengoten boven de voeropeningen 
• met geïntegreerd hijsoog, geschikt voor vork van frontlader 
 
•  met geïntegreerde fixatieogen voor de bevestiging  

van de bodem aan de hooistolp
•  bodem (apart verkrijgbaar) voor een droge opslag  

van de hooibaal; kan voor het transport met  
de hooistolp worden vergrendeld 

Hooiruiven
14557

14558

14559
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Weidepanelen

Maaswerk 442593Maaswerk 442592Maaswerk 442591

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

Weidepaneel   
•  ideaal voor het construeren van mobiele en flexibele 

omheiningen, maar ook voor provisorische boxen en 
stallen

•  ook zeer veel gebruikt voor het omheinen van  
voltigeer- en longeerplaatsen

•  ook geschikt voor de bouw van vanginstallaties  
en drijfgangen

• hoogte van de bovenste buis 1,60 m 
• totale hoogte 1,70 m 
•  veiligheidopspringbeugel voorkomt het verwonden van 

dieren. Het dier raakt, als het op het paneel springt, niet 
tussen de panelen terecht

• van vlak-ovale buis 50 x 30 x 1,5 mm 
• kleine buisafstand 20 cm 
•  snelsluitketting vergemakkelijkt en versnelt het  

verbinden van meerdere panelen
• hoge stabiliteit bei een laag gewicht 
• zeer goede, stevige stand dankzij U-vormige voet 
• compleet vuurverzinkt 

Art. Nr. Beschrijving Lengte  €  

442591 Omheiningelement zonder poort 2,4 m 1   

442592 Omheiningelement zonder poort 3,0 m 1   

442593 Omheiningelement zonder poort 3,6 m 1   
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Constructievoorbeeld

Weidepanelen

 

  

Uitbreidingselementen 
voor het bouwen van drijfgangen en 
mobiele behandelingsvoorzieningen 

• thermisch verzinkt 
 
Mogelijke toepassingsgebieden: 
• vaccinaties 
• controle van de oormerken 
• inladen en sorteren van de kudde 

Constructievoorbeeld

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

Weidepaneel met poort   
• maakt inbouwen van een doorgang in de omheining mogelijk 
• totale hoogte 2,20 m 
• poortbreedte 1 m 
• sluitgrendel om de omheining te openen en te sluiten 
• compleet vuurverzinkt 

Art. Nr. Beschrijving Breedte Hoogte  €

442620 Schuifdeur, apart 85 cm 200 cm 1  
442621 Verbindingsframe voor panelen 85 cm 186 cm 1  

Art. Nr. Beschrijving Lengte  €  

442594 Omheiningelement met poort 2,4 m 1   

442595 Omheiningelement met poort 3,0 m 1   

442596 Omheiningelement met poort 3,6 m 1   
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Drinkbakken

Art. Nr. Beschrijving   €

221875 Drinkbak K75, 1/2“-aansluiting 1 60  
221876 Drinkbak K75, 3/4“-aansluiting 1 60  
222019 Leidingbevestigingbeugels, per paar 1 -  
221971 Veiligheidsbeugel maat 2 1/4 48  

 

• verkrijgbaar met 1/2“- en 3/4“-aansluiting 

Drinkbak K75   
• drinkbak van kwalitatief hoogwaardige kunststof (PP) • soepel buisventiel van messing 
• regelbaar waterdebiet (tot max. 11 liter/minuut) • aansluiting boven en onder 
• met leegloopstop voor eenvoudige reiniging • geschikt voor buis- en wandmontage 
• bakvolume: 2,8 liter 

Art. Nr. Beschrijving   €

221851 Drenkbak G51 1 84  
221885 Reservestel leidingkleppen 1 -  
22365 Bevestigingbeugels, per paar 1/25 1.000  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 1/4 60  

 

geëmailleerd 

Drinkbak met buisventiel G51, geëmailleerd   
• grote drenkkom van gietijzer • hoogwaardige, geëmailleerde oppervlakken 
• eenvoudig schoon te maken vorm van de bak • bakvolume 1,7 liter 
• wateraansluiting 1/2“ van bovenaf en van onderaf • geschikt voor bevestiging 
aan wand en leiding • leidingklep van messing • waterdebiet 8 liter/minuut 
bij 3 bar leidingdruk 

Art. Nr. Beschrijving   €

221860 Roestvrijstalen drinkbak E21, 1/2“-aansluiting 1 60  
2218605 Roestvrijstalen drinkbak E21, 3/4“-aansluiting 1 60  

22365 Bevestigingbeugels, per paar 1/25 1.000  
221861 Reserveklep 1/20 2.400  
221971 Veiligheidsbeugel maat 2 1/4 48  

 

• verkrijgbaar met 1/2“- en 3/4“-aansluiting 

Drinkbak van roestvrij staal met buisventiel E21   
• met drenkkom van roestvast staal, leidingklep en stevige gegoten lichaam • ideaal geschikt voor 
melkkoeien vanwege de grote waterdoorstroming • extra grote en brede kom (Ø 27 cm, hoogte 12 cm) 
met nuttige inhoud van 5 liter • nicht-roestend staal staat borg voor een optimale waterhygiëne 
• bevestiging op vier punten aan wand of pijp (bevestigingmateriaal is niet inbegrepen in de levering) 
• aansluiting aan boven of onder mogelijk 
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Drinkbakken

Art. Nr. Beschrijving  MA   €

221600 Gietijzeren drenkbak G16 - 1 1 120  
22202 Reserveklep - messing - 1 1/10/400 16.800  

22202/1 Reserveklep - messing 1 1 1 -  
22210 Bevestigingplaat - 1 1/100 4.800  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 - 1 1/4 60  

 

geëmailleerd 

Gietijzeren drinkbak met lepel G16 van roestvast staal, geëmailleerd   
• bak van geëmailleerd grijs ruwijzer • druklepel van roestvast staal • aansluitmogelijkheden aan boven- 
en onderzijde G1/2“ • gewicht 3,7 kg • bakinhoud 1,45 liter • geschikt voor montage aan wand 
en leiding • afzonderlijk verpakt 

Art. Nr. Beschrijving  MA   €

221500 Drenkbak - gegoten model 221500 - 2 1/2 96  
221501 Drinkbak gietijzer mod. 221500 - 1 1 105  
22202 Reserveklep - messing - 1 1/10/400 16.800  

22202/1 Reserveklep - messing 1 1 1 -  
22210 Bevestigingplaat - 1 1/100 4.800  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 - 1 1/4 60  

 

  

Drinkbak - gegoten model 221500   
• grote drenkkom van gietijzer • kwalitatief hoogwaardige poederbekleding 
• druklepel van roestvrij staal • wateraansluiting 1/2“ van boven of onder • gewicht 3,7 
kg • bakvolume 1,45 liter • geschikt voor bevestiging aan wand en leiding 

Art. Nr. Beschrijving  MA   €

222000 Drenkbak - gegoten model 222000 - 2 1/2 96  
22202 Reserveklep - messing - 1 1/10/400 16.800  

22202/1 Reserveklep - messing 1 1 1 -  
22210 Bevestigingplaat - 1 1/100 4.800  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 - 1 1/4 60  

 Blokkeerbare lepel 

Drinkbak - gegoten model 222000   
• druklepel van grijs ruwijzer • grote drenkkom van gietijzer • kwalitatief hoogwaardige 
poederbekleding • wateraansluiting 1/2“ van boven of onder • gewicht 4,5 kg • geschikt voor 
bevestiging aan wand en leiding • blokkeerbare lepel 
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Art. Nr. Beschrijving   €

22190 Vlotter-drinkbak S190 (hoge druk) 1 72  
22192 Reserve-vlotterventiel, hoge druk 1/50 1.200  

 

  

Vlotter-drinkbak S190 
als drinkbak voor hoge en lage druk 

• groen poedergecoate bak van grijs gietijzer • inhoud bak 2 liter • vlotterafdekking 
van roestvrij staal • gewicht 6 kg • waterdebiet: 4 l/min. bij 0,5 bar; 6 l/min. bij 1 bar 
• 1/2“-aansluiting voor hogedruk-vlotterventiel (22192) • drinkbak voor lage druk 
compleet met lagedruk-vlotterventiel 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

22522 Vlotter-drenkbak S522 1 1/9 189  
22523 Reserve-vlotterklep voor 22522 1 1/100 -  
22524 Leegloopstop voor 22522 1 1/100 -  

 

  

Vlotter-drinkbak van kunststof S522   
• goedkope vlotter-drenkbak van polypropeen • Afmetingen: 29 x 25,5 x 14,5 cm 
• aansluiting 1/2“ links of rechts mogelijk • incl. leegloopstop voor 
eenvoudige reiniging • inhoud max. 3 liter 

Art. Nr. Beschrijving   €

22195 Drenkbak S195 met vlotter 1 60  
22192 Reserve-vlotterventiel, hoge druk 1/50 1.200  

 

geëmailleerd 

Drenkbak S195 met vlotter, geëmailleerd   
• drenkkom van gietijzer • bakinhoud 3 liter • hoogwaardige, geëmailleerde 
oppervlakken • 1/2“-aansluiting • waterdebiet ca. 6,5 l/min. bij. 2-3 bar 
• Levering met vlotterkraan 

Drinkbakken
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Art. Nr. Beschrijving  €

223111 Lange voedertrog met vlotterventiel 1  
223110 Vlotterventiel voor lange voedertrog, complete set voor plaatsing achteraf 1/10  

 

  

Lange voedertrog met vlotterventiel   
Eenvoudige watervoorziening van uw dieren zonder 
installatiekosten. Slang aansluiten - klaar! 
 
• vlotterventiel aan beide kanten van de trog inzetbaar
• buisstuk en afdekking van roestvrij staal 
• 1/2“-aansluiting • incl. klik-koppeling voor tuinslang 

Art. Nr.   €

22349 1 16  

 

  

Vlotter-drinkbak BIGLAC 25   
• 17,5 cm diepe trog van zeer stevig polyetheen met binnenrand om verspilling bij slobberen te beperken 
• met constant waterniveau • nuttige inhoud: 25 liter • Via de bodem te legen • de vlotterklep is niet 
onbereikbaar voor de dieren en houdt stand tot een druk van 9 bar • hoog waterdebiet van 
34 l/min bij 4 bar • gegalvaniseerde bevestigingsplaat • simpele montage aan wand 
of leiding • aansluiting met slang van gevlochten roestvast staal, boven of onder, 
rechts of links, 1/2“-binnendraad • geschikt voor vijftien grote runderen 

Art. Nr. Beschrijving   €

221090 Vlotter-drenkbak S1090 1 120  
22192 Reserve-vlotterventiel, hoge druk 1/50 1.200  

 
Aansluiting: 1/2“ 
Waterdebiet: ca 6,5 liter/min. (2-3 bar) 
Vulhoeveelheid max: 2,5 liter 
Afmeting (B/H/D) in cm: 28 x 13 x 26 

Vlotter-drinkbak S1090 - vuurverzinkt   
• robuuste, vuurverzinkte vlotter-drenkbak • met sterke vlotterklep • opklapbare, zelfsluitend 
klepafdekking • wateraansluiting 1/2“ links en rechts mogelijk 

Drinkbakken

223111

223110
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NIEUW: extra versterkte binnenrand en 
geoptimaliseerde vlotterpositie voor een 
betere regulering van de waterstand

Art. Nr. Beschrijving Inhalt l x b x h   €  

223623 Weidedrinkbak 550 l 150 x 115 x 58 cm 1 6   
223624 Weidedrinkbak 1000 l 235 x 125 x 58 cm 1 6   
223440 Vlotter-ventiel XtraFlo - - 1/10/20 240   
223441 Vlotterventiel 220P - - 1 -   
16601 Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak - - 1/100 -   

223629 Bodemverankering - - 1/10 -   

 

Weidedrinkbak   
Robuust speciaal materiaal 
• extreem breukvast en vormstabiel 
• uv- en vorstbestendig 
 
Doordacht ontwerp 
• stabiele, naar binnen gewelfde binnenrand • ovale vorm maakt eenvoudig laden in bestelwagen mogelijk 
• grote afloop voor snelle lediging (uitlaat art. 16601 bij de levering inbegrepen) • wateraansluiting en 
vlotterventiel zijn beschermd tegen dieren • eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken en afgeronde 
kanten - geen ontoegankelijke plaatsen • stapelbaar • verankering in de bodem mogelijk (toebehoren is 
niet bij de levering inbegrepen) • geschikt voor vlotterventiel 220P (41 l/min bij 3 bar) en XtraFlo (250 l/min 
bij 3 bar)  • vlotterventiel is niet bij de levering inbegrepen! 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt l x b x h   €  

223518 Weidedrinkbak zonder leegloopstop 150 l 102 x 72 x 38 cm 1 45   
223517 Weidedrinkbak met leegloopstop 380 l 130 x 81 x 63 cm 1 35   
222905 Hangend vlotterventiel, roestvrij staal - - 1/50 600   
16601 Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak - - 1/100 -   

 

  

Weidedrinkbakken   
• stevige en goedkope weidedrenkbak voor 
buitenzones • voor ultraviolet licht gestabiliseerd 
• met randen rondom voor optimale stabiliteit 
• achteraf kan een hangend vlotterventiel 
222905 gemonteerd worden • stapelbaar 
• licht en simpel op te stellen 

Drinkbakken

223518

223517
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Art. Nr. Beschrijving l x b x h   €

223619 Dubbele vlotter-drinkbak S60 90 x 45 x 35 cm 1 8  
223441 Vlotterventiel 220P - 1 -  
16601 Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak - 1/100 -  

 

  

Dubbele vlotter-drinkbak S60 
voor aanbouw aan waterbekken 

• drinkbak van hoogwaardig kunststof • inhoud: 58 l • voor tot wel 40 grote runderen 
• compleet gemonteerd voor eenvoudige montage aan waterbekken • met binnenrand ter 
voorkoming van waterverspilling • met 3/4“-aansluiting • wateraansluiting mogelijk van 
boven, onder of achter • waterdebiet: 24 l/min. bij 1 bar • incl. 2 leegloopstoppen voor een 
eenvoudige reiniging • grotere afvoer (art. 16601) kunnen achteraf worden geplaatst 
• klep aan de bovenkant voor snelle toegang tot het ventiel • gewicht: 15 kg 

Art. Nr. Beschrijving   €

225035 Kunststof drinkbak KN50, groen 1 120  
22501 Bevestigingbeugels, per paar met stabiliseerplaten 1/25 -  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 1/4 60  
225034 Vervangende lepel 1/20 240  
223437 Reserveventiel lage druk 1/100/400 -  

 

  

Drinkbak KN50   
• drinkbak van hoogwaardige kunststof • met lage-drukventiel • inhoud: 2,2 l • tong afsluitbaar 
(apart toebehoren) • wateraansluiting van boven of onder • geschikt voor 1/2“- en 3/4“-aansluiting 
• geschikt voor bevestiging aan wand en leiding • waterdebiet: 7,2 l/min bij 0,5 bar, 10,8 l/min bij 0,75 bar 
• gewicht: 0,95 kg • bevestigingsbeugel en stabilisatieplaten worden niet meegeleverd 

Art. Nr. Beschrijving   €

22215 Vlotter-drinkbak SN190 (lage druk) 1 72  
22182 Reserve-vlotterventiel lage druk 1/100 800  

 

  

Vlotter-drinkbak SN190   
• groen poedergecoate bak van grijs gietijzer • inhoud bak 2 liter • vlotterafdekking van roestvrij staal 
• gewicht 6 kg • waterdebiet: 4 l/min. bij 0,5 bar; 6 l/min. bij 1 bar • G 1/2“-aansluiting voor 
lagedruk-vlotterventiel (22182), links of rechts mogelijk • drinkbak voor lage druk compleet 
met lagedruk-vlotterventiel 

Drinkbak voor lage druk
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Art. Nr. Beschrijving   €

22175 Aluminium drinkbak voor aanbouw 1 90  
22176 Reserveventiel lage druk 1/50/500 -  

221753 Kartonnen afdichting, achthoekig 1/300 -  

 

Aluminium drinkbak 
voor aanbouw aan waterbekken 

• geschikt voor alle soorten watervaten • drenkkom van corrosievast aluminiumgietwerk • compleet met 
flensafdichting (artikelnummer 221753) • druklepel van roestvast staal • compleet met lagedrukklep 

Art. Nr. Beschrijving   €

221755 Drinkbak KN50 met adapterplaat 1 -  
225035 Kunststof drinkbak KN50, groen 1 120  
221757 Adapterplaat 1/5 -  
221758 Karton afdichting voor adapterplaat 1/100 -  
225034 Vervangende lepel 1/20 240  
223437 Reserveventiel lage druk 1/100/400 -  

Kunststof-drinkbak KN50 voor aansluiting op 
waterbekken   
• drinkbak van hoogwaardige kunststof • inhoud: 2,2 l • met lage-drukventiel 
• incl. adapterplaat voor directe aansluiting op waterbekken • compleet met flensafdichting 

Art. Nr. Beschrijving   €

221756 Gegoten drinkbak N20 met adapterplaat 1 -  
222030 Gegoten drinkbak N20 (lage druk) 1 55  
221757 Adapterplaat 1/5 -  
221758 Karton afdichting voor adapterplaat 1/100 -  
22176 Reserveventiel lage druk 1/50/500 -  

Gegoten drinkbak N20 voor aansluiting op 
waterbekken   
• van massief, geëmailleerd gietijzeren lichaam met bijzonder grote en diepe bak 
• bakinhoud 2,0 liter • met lage-drukventiel • waterdebiet: ca. 10 l/min. (0,2 bar) 
• incl. adapterplaat voor directe aansluiting op waterbekken • compleet met 
flensafdichting 

Drinkbak voor lage druk
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Art. 221132: te gebruiken 
met een transformator 
(niet bij de levering 
inbegrepen!)

Art. Nr. Beschrijving   €

221130 Ventieltrogdrinkbak, enkelvoudig 1 12  
221131 Ventieltrogdrinkbak, dubbel 1 9  
221132 Extra verwarming 1 -  
221133 Reserveventiel voor ventieltrogdrinkbakken 1 -  

Afmeting  

Drinkbak enkelvoudig L 300 x B 375 x H 400 mm
Drinkbak dubbel L 300 x B 760 x H 400 mm

 

  

Ventieltrogdrinkbakken   
• verkrijgbaar met een (5 liter) of twee (10 liter) drinkbakken • drinkbak van roestvrij staal • ongecompliceerde reiniging van 
de trogdrinkbak door optillen van drukklep • dubbelzijdige 3/4“-aansluiting • geschikt voor aansluiting op circulatieleiding, 
eenzijdige aansluiting eveneens mogelijk • robuust ventiel ¾‘‘ • montage aan buis of op muur mogelijk 
 
• extra verwarming optioneel verkrijgbaar • montage gebeurt aan de buitenkant aan de onderkant van de drinkbak 
• voor art. 221131 zijn 2 verwarmingen vereist 

NoveteitArt. Nr.  €

221982 1/24/96  

 

  
Aansluitkraan voor IBC-container
• met slangaansluiting • 3/4“ kogeluitloopkraan • adapter S60x6 (DN61) voor IBC-container

Art. Nr.  €

221981 1/10  

Welke drinkbakken passen?  

Art.nr. 222030 Drinkbak N20

Art.nr. 22215 Vlotter-drinkbak SN190

Art.nr. 225035 Kunststof drinkbak KN50

Drinkbak-adapterplaat voor IBC-container   
• 275 x 175 mm • montageplaat voor de bevestiging van drinkbakken 
op IBC-container • geschikt voor alle drinkbakken met lage-drukventiel 

Art. Nr.  €

221980 1/20  

Omvang van de levering

1 x gewapende slang 70 cm (aansluiting 2 x 3/4“IG)
1 x adapter voor IBC-container incl. afdichting (S60x6 op 3/4“AG)
1 x verloopstuk recht 3/4“AG op 1/2“IG
1 x dubbele nippel 1/2“AG op 1/2“AG
1 x dubbele nippel 3/4“AG x 3/4“AG

 

  

Aansluitset voor IBC-container   
• voor de aansluiting van een drinkbak op een IBC-container • flexibele 
gewapende slang 70 cm • incl. aansluitaccessoires (zie levering) 

Drinkbak voor lage druk
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Art. Nr. Beschrijving  €

221145 Bodemonderstel voor rvs-trogdrinkbank 1  
221146 Wandconsole voor rvs-trogdrinkbank 1  
223441 Vlotterventiel 220P 1  
223440 Vlotter-ventiel XtraFlo 1/10/20  
221094 Extra/reserveverwarming 200 W 1  
221144 Afdichtingsplug voor rvs-trogdrinkbank 1/20/80  

Art. Nr. Beschrijving Lengte Inhalt  €  

221140 Rvs-trogdrinkbank met bodemonderstel 100 cm 50 Liter 1   
221141 Rvs-trogdrinkbank met wandconsole 100 cm 50 Liter 1   
221150 Rvs-trogdrinkbank met bodemonderstel 190 cm 95 Liter 1   
221151 Rvs-trogdrinkbank met wandconsole 190 cm 95 Liter 1   
221142 Verwarmbare rvs-trogdrinkbank met bodemonderstel 100 cm 50 Liter 1   
221143 Verwarmbare rvs-trogdrinkbank met wandconsole 100 cm 50 Liter 1   
221152 Verwarmbare rvs-trogdrinkbank met bodemonderstel 190 cm 95 Liter 1   
221153 Verwarmbare rvs-trogdrinkbank met wandconsole 190 cm 95 Liter 1   

 met wandconsole met bodemonderstel

Trogdrinkbank 100 cm (binnenafmeting) 117 x 60 x 64 cm 122 x 58 x 102 cm
Trogdrinkbank 190 cm (binnenafmeting) 207 x 60 x 64 cm 212 x 58 x 102 cm

Rvs-trogdrinkbank   
• robuuste trogdrinkbank voor wand- of bodemmontage • verkrijgbaar in twee maten (100 cm/50 liter en 190 cm/95 liter) • grote afloopopening en gekan-
telde kuipbodem maken snel aflopen van water en zelfreiniging van de kuip mogelijk • expansie-afdichtingsplug voor snel openen en sluiten van de afloop 
• afvoeraansluiting passend voor KG-buis DN 100 • krachtig vlotterventiel 3/4“: • 54 l/min bij 5 bar, 41 l/min bij 3 bar (aansluiting aan beide zijden moge-
lijk) • ventielafdekking eenvoudig te openen • voor het vorstvrij houden tot -15 °C: elektrische verwarming 200 W, geïntegreerd (art.nr. 221142, 221143, 
221152, 221153) of uitbreidbaar (art. 221094), werking met transformator (is niet bij de levering inbegrepen!) • ventil XtraFlo met 250 l/min bij  
3 bar optioneel verkrijgbaar 

Drinktroggen
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Tip: extra verwarming 100 W of 200 W uitbreidbaar. 
Voor alle kiepdrinkbakken (ook vanaf 2010) zijn 
hiervoor alleen de art. 221048 en 221047 geschikt.

Art. Nr. Beschrijving  €

221056 Reserveverwarming 100 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken vanaf 2010 1  
221057 Reserveverwarming 200 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken vanaf 2010 1  
221048 Reserveverwarming 100 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken tot 2009 1  
221047 Reserveverwarming 200 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken tot 2009 1  
221038 Reservevlotterventiel 1/100  

Art. Nr. Beschrijving   €

29172 Borstel, blauw zonder steel 1/10 280  
29173 Reservesteel 100 cm, van fiberglas 1/20 600  
29182 Reservesteel 145 cm, van fiberglas 1/20 600  

 

tot 80 °C hittebestendig 

Universele en ketelborstel   
• 125 x 200 mm • borstel hittebestendig tot 80 °C • polypropyleen haren, 0,3 mm, middelhard 

Roestvrij staal

Art. Nr. Beschrijving Inhalt Lengte  €  

221033 Wandmontage 30 Liter 100 cm 1   
221032 Vloermontage 30 Liter 100 cm 1   
221020 Wandmontage 50 Liter 150 cm 1   
221021 Vloermontage 50 Liter 150 cm 1   
221022 Wandmontage 70 Liter 200 cm 1   
221023 Vloermontage 70 Liter 200 cm 1   
221019 Wandmontage, verwarming 100 watt, 24 volt 30 Liter 100 cm 1   
221018 Vloermontage, verwarming 100 watt, 24 volt 30 Liter 100 cm 1   
221024 Wandmontage, verwarming 200 watt, 24 volt 50 Liter 150 cm 1   
221025 Vloermontage, verwarming 200 watt, 24 volt 50 Liter 150 cm 1   
221026 Wandmontage, verwarming 200 watt, 24 volt 70 Liter 200 cm 1   
221027 Vloermontage, verwarming 200 watt, 24 volt 70 Liter 200 cm 1   
221038 Reservevlotterventiel - - 1/100   

met verwarming vorstbestendig tot ca. -15 °C

Kanteldrinkbak 
met kiepmechanisme 

• vlakke drenkkuip van roestvast staal • Afmetingen: l x d x h: 1000 tot 2000 x 400 x 170 mm • dankzij kiepmechanisme snel schoon te 
maken • vlotterklep met R 1/2“-aansluiting • debiet 30 liter/minuut bij 3 bar • toepasbaar tot max. 6 bar zonder overdrukinrichting 
• watertoevoer rechts en links mogelijk • wandhouder en bodemstandaard verzinkt 
 
Varianten met verwarmingen: 
• verwarming onder de afdekkap van het vlotterventiel 
• verwarming te gebruiken met een transformator (niet bij levering inbegrepen!) 

Drinktroggen

29172

29182

29173
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Vorstveilige drinkbakken

Verwarmbare 24 V drinkbakken – Hoe werkt het? 
 
Het verwarmen van het drinkwater via de drinkbak is heel simpel! U heeft 
alleen minstens een verwarmbare drinkbak, een thermostaat en een 
transformator (omwille van de 24 V-voeding) nodig.
 
Welke transformator voor hoeveel bakken? Heel simpel! Als u 
enkel een drinkbak wilt voorzien met een vermogen van 80 watt, 
dan is een transformator van 100 VA voldoende. Wilt u echter 
nog een verwarmingskabel aansluiten op de 24 V-voeding, dan 
telt u simpelweg het aansluitvermogen (de aanduiding van het 
aantal watt) van de kabel erbij en berekent u zo het vereiste 
minimumvermogen van de transformator. Bereken het vermogen 
van de transformator niet te exact, zodat u een marge heeft voor 
eventuele uitbreidingen.  

Verwarmbare drinkbakken (222010)

Isolatie van de pijpleiding

Beschermplaat voor de bijtzone (221975)

24 V antivries-verwarmingsleiding (22358, 223581) 
(indien niet op een verwarmingscircuit aangesloten)

24 V aansluitkabel voor aansluiting op 
de drinkbakken

24 V aansluitkabel voor andere verwarmbare 
drinkbakken of verwarmingskabels

Verdeelkast, beschermingsklasse 
min. IP54

Transformator 230 V AC => 24 V AC 
100 watt (222796), 200 watt (222797), 
300 watt (222626), 400 watt (222798)

Verdeelkast, beschermingsklasse min. IP54

Vorstthermostaat 230 V, (222794)

Wateraansluiting, aftakleiding of 
circulatiesysteem mogelijk

Netaansluiting 230 V, afzonderlijk beveiligd
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Pen 24 V zonder de drenkkom te demonteren 
op de 24 V-leiding aan te sluiten

80 W of 50 W

Bovenschaal 
Verwarmingelement 
Onderschaal

Art. Nr. Beschrijving   €

222010 Drinkbak H10, 80 W 1 48  
222005 Drinkbak H10, 50 W 1 48  
222019 Leidingbevestigingbeugels, per paar 1 -  
221971 Veiligheidsbeugel maat 2 1/4 48  
221975 Bijtbescherming voor pijpleidingen 1 400  

vorstveilig tot ca. -20 °C

geëmailleerd 

Verwarmbare drinkbak met leidingklep H10, 24 V   
• verkrijgbaar met thermisch vermogen ca. 80 W of ca. 50 W • drenkkom van kwalitatief hoogwaardig 
grijs ruwijzer, zwart geëmailleerd • onderkom van grijs ruwijzer, zwarte poederbekleding • waterdebiet 
reguleerbaar via leidingklep • nieuw verwarmingconcept met klepverwarming om de klep vorstvrij te 
houden • simpel te monteren bak, de klep hoeft niet worden weggenomen om de bak te kunnen 
installeren • voeding via een transformator met een vermogens van minstens 100 W (niet in de 
levering begrepen) • aansluitmogelijkheden aan boven- en onderzijde via G1/2“-binnendraad 
• gewicht 11,5 kg • bakinhoud 1,6 liter • geschikt voor leiding- en wandmontage • geschikt 
voor circulatiesystemen • simpele aansluiting op het elektriciteitsnet dankzij uitwendig 
aangebracht klemmenkast 

Vorstveilige drinkbakken
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vorstbestendig tot ca. -15 °C 

met geïntegreerde leidingverwarming

Leegloopstop

Antivries thermostaat aan de buitenkant

De afdekking aan de onderkant van de 
bak voorkomt dat de warmte die de 
verwarmingskabel afgeeft, verdwijnt.

Vorstveilige drinkbakken

Art. Nr. Beschrijving   €

222062 Drinkbak SH30 230V, zonder buisverwarming 1 42  
222063 Drinkbak SH30 24V, zonder buisverwarming 1 42  
222064 Drinkbak SH30 230V, met buisverwarming 1 42  
222065 Drinkbak SH30 24V, met buisverwarming 1 42  
222019 Leidingbevestigingbeugels, per paar 1 -  
22192 Reserve-vlotterventiel, hoge druk 1/50 1.200  
22182 Reserve-vlotterventiel lage druk 1/100 800  

Vier varianten Met leidingmeeloopverwarming, 73 W Zonder leidingmeeloopverwarming, 31 W

24 V 222065 222063
230 V 222064 222062

 

Verwarmbare vlotterdrinkbak SH30   
• Drinkbak van hoogwaardige kunststof met geïntegreerde verwarmingskabel • 222062 en 222063: verwarmingskabel (ca. 31 W) 
voor de verwarming van drinkbak en ventiel • 222064 en 222065: verwarmingskabel (ca. 73 W) voor de verwarming van drinkbak, 
ventiel en maximaal 2 meter buisleiding (leidingverwarming) • geïntegreerde antivries thermostaat (inschakeltemperatuur ca. +5 °C, 
uitschakeltemperatuur ca. +13 °C) • verwarmingskabel eenvoudig vervangbaar • geschikt voor verwarmingscircuits • voor de 24 V 
versie is een transformator vereist (niet bij de levering inbegrepen) • ventielafdekking met snaphaak voor snelle toegang 
• inhoud: 5 l • waterdebiet: ca. 6,5 l/min (2-3 bar) • wateraansluiting 1/2“ links en rechts mogelijk 
• met ventiel art. 22182 ook geschikt voor aansluiting op lage druk 
• incl. leegloopstop voor eenvoudige reiniging • geschikt voor 
bevestiging aan wand en leiding • gewicht: 2,7 kg 
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Als u met de 24 volt-voeding tussen de transformator en de verwarming een langere afstand moet overbruggen, let dan op de gekozen doorsnede van de 
kabel om niet een grote spanningsdaling op de kabelroute te riskeren. 
 
Berekening om de minimale doorsnede voor de kabel te verkrijgen: Kabel x kabellengte: 3200 W/m  
In het bovenstaande voorbeeld zou dit bij een afstand van de transformator tot de verwarming van 25 meter het volgende resultaat geven: 
(282 W x 25 m : 3200 W/m) mm2 = 2,2 mm2 
In dit geval zou een kabel met een doorsnede van 2,5 mm2 moeten worden gebruikt.  

Welke kabel moet worden gebruikt?

  

2 x drinkbakken met opgenomen vermogen 100 watt = 200 watt
1 x tegen vorst beschermende verwarmingsleiding 24 V met elk 30 watt = 30 watt
1 x tegen vorst beschermende verwarmingsleiding 24 V met elk 15 watt = 15 watt
Totaal verbruik = 245 watt

Buffer (ongeveer 15 %) 245 watt x 1,15 = 282 watt

  

De selectie valt op een transformator met een vermogen van 300 watt.  

Als u een drinkbak met een vermogen van 80 watt (Pzu) wilt 
gebruiken, is een trafo van 100 watt voldoende (#222796). 
Wanneer u aanvullend een verwarmingskabel met 24 volt 
wilt aansluiten, moet u gewoon het opgenomen vermogen 
(= watt) van de kabel hierbij optellen. Bij de selectie van de 
transformator een buffer van 15 % als reserve plannen.  

Welke transformator moet u kiezen?

Art. Nr.  €

222794 1/30  

 

Monteer de vorstveiligheidthermostaat op de koudste plek. 

Vorstveiligheidthermostaat   
• past op alle verwarmingsystemen voor bak of leiding • een buitensonde zorgt voor het automatisch in- en uitschakelen 
• IP 54 • in een tegen spatwater beschermde behuizing • maximaal toegelaten aansluitvermogen 3,6 kW 
 
Voordelen: 
• de tegen vorst beschermende installatie is niet ingeschakeld als er geen gevaar voor bevriezing bestaat 
• de thermostaat schakelt de tegen vorst beschermende elementen automatisch aan of uit 
• de aanspreektemperatuur is vrij in te stellen 

In de handel verkrijgbare zekeringen voor auto‘s om 
de installatie veilig te kunnen gebruiken

Art. Nr. Dikte  €

222796 100 VA 1  
222797 200 VA 1  
222626 300 VA 1  
222798 400 VA 1  

Transformator ten behoeve van 
bakverwarming   
• zet de spanning om van 230 V~ op 24 V • bruikbaar voor alle vorstveilige 
drenkbakken • beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting door een 
simpel te vervangen autoverzekering in de uitgaande stroomkring • de 
transformatoren zijn additioneel beveiligd tegen oververhitting door middel 
van een ingebouwde temperatuurbegrenzer (automatisch terugstellend na 
te zijn afgekoeld) • IP 65 (transformator) / IP 20 (aansluiting) 

Accessoires voor vorstbescherming

Art. Nr. Beschrijving  €

22358 1,5 m, 15 W 1/60  
223581 3,0 m, 30 W 1/60  

 

  Antivries verwarmingsleiding 24 V   
• voor het verwarmen van de steekleiding in drenkbakken 
• IPX7 • het gebruik van een 24 V-transformator is vereist 
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•  u kunt de verwarmingkabel met behulp van isolatielint of met 
aluminiumlint (222809) aan de leiding vastzetten

•  bij toepassing op waterleidingen van kunststof moet u de 
leiding omwikkelen met aluminiumlint (222809) voordat u de 
verwarmingkabel aanbrengt

•  de pijpleiding en de verwarmingkabel moeten worden omwikkeld met 
een isolatie met een dikte van max. 13 mm

•  brengt de thermostaat van de verwarmingkabel aan op de koudste 
positie van de pijpleiding

• de thermostaat moet slechts matig worden geïsoleerd 
•  gebruik geen 230 V-verwarmingleidingen binnen de bijtzone van 

dieren
•  een gekwalificeerde vakman moet de installatie uitvoeren conform 

VDE0100

Antivries verwarmingsleidingen

Pijpleiding

met thermische isolatie (max. 13 mm) 
vorstvrij tot

• voorkomen het bevriezen van watervoerende pijpleidingen 
• De thermostaat in de verwarmingleiding schakelt de verwarmingkabel 
automatisch in 
  
Waar op te letten bij verwarmingleidingen die op 230 V werken: 
•  breng de verwarmingkabel uitsluitend aan de onderzijde van de 

waterleiding aan
• de waterleiding moet geaard zijn 
•  de 230 V-verwarmingkabels moeten voorzien zijn van een steker en via 

een veiligheidschakelaar (aardlekschakelaar 30 mA) op het elektriciteitsnet 
worden aangesloten

•  u mag de verwarmingkabels niet inkorten en u moet daarom de juiste 
lengte bestellen

•  Resterende lengten kunt u in slagen om de leiding wikkelen (let op dat u 
een minimale afstand van 15 mm tussen de slagen aanhoudt)

•  Knik de verwarmingkabel niet en zorg voor een buigstraal van  
minstens 50 mm 

 Ø 15 mm  Ø 22 mm 
½"

 Ø 28 mm
¾"

 Ø 35 mm
1"

 Ø 42 mm
1 ¼"

 Ø 48 mm
1 ½"

 Ø 60 mm
2"

 Ø 76 mm
2 ½"

- 45 °C - 45 °C - 40 °C - 40 °C - 35 °C - 30 °C - 25 °C - 20 °C

Accessoires voor vorstbescherming

Pijpleiding 

Thermische isolatie: max. 13 mm 

Isolerende dekking 

Verwarmingskabel

Art. Nr. Lengte W bij 0 °C  €

223582 1 m 16 W 1/16  
223585 2 m 32 W 1/16  
223586 4 m 64 W 1/16  
223587 8 m 128 W 1/16  
223588 12 m 192 W 1/16  
223590 14 m 224 W 1/16  
223589 18 m 288 W 1/10  
223591 24 m 384 W 1/10  
223592 37 m 592 W 1/5  
223593 49 m 784 W 1/5  

monteer niet onbeschermd in de bijtzone van de dieren 
- gebruik hier uitsluitend een 24 volt-verwarmingskabel! 
De verwarmingskabel mag niet ingekort worden!

max. -45 °C 

Antivries verwarmingsleiding met thermostaat, 230 V   
• houdt uw waterleiding vorstvrij tot maximaal -45 °C • geïntegreerde antivries thermostaat (inschakeltem-
peratuur ca. +5 °C, uitschakeltemperatuur ca. +13 °C) • niet geschikt voor verwarmingsbuizen • isoleer de 
thermostaat niet mee als u extra isolatiemateriaal aanbrengt • bescherm de zone waar de dieren zouden 
kunnen knabbelen met een bijtbeschermer • IPX7 • VDE-gekeurde verwarmingsleiding 
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AquaLine Digital: 
• PTC-sonde met digitale regelthermostaat 
•  nauwkeurige instelling van de gewenste temperatuur op de display van 

de besturingsdoos (10 °C tot 25 °C)
• weergave van de gemeten temperatuur op de display 
•  akoestisch en optisch signaal bij onder- of overschrijding van  

de maximum temperatuur (5 °C / 30 °C)
•  stromingsbewaking met akoestisch en optisch signaal en automatische 

verwarmingsonderbreking bij het onderschrijden van de minimum 
stroming van 6 l/min

AquaLine Classic en AquaLine Digital: 
• 3000 W / 230 V 
• winter- en zomermodus (met/zonder verwarming)  
• automatische regeling van de ingestelde watertemperatuur 
• automatische veiligheidsuitschakeling bij oververhitting 
•  afzonderlijke aanduiding van de bedrijfstoestand van pomp en  

verwarming via controlelampjes op de regeleenheid
• ontluchtingsventiel bij het verwarmingselement 
•  hoogwaardig geïsoleerde elektronicabehuizing van polyamide ter  

voorkoming van de vorming van condenswater
•  eenvoudige montage door verwarmingsinstallateur of  

sanitaire vakman
• weinig behoefte aan ruimte dankzij compacte bouwwijze 
• onderhoudsarm door hoogwaardig kwalitatieve materialen 
• incl. bevestigingskit voor wandmontage 
• 2 jaar garantie 

Art. Nr. Beschrijving  €

22331 AquaLine Classic 1  
223073 AquaLine Digital 1  

 

Circulatiepomp AquaLine 
Circulatiepomp met geïntegreerde verwarmingseenheid 

AquaLine is voor drinksystemen met een ringleidinglengte van max. 250 m (bij 3/4“ buisleiding) de ideale oplossing om de dieren te voorzien 
van verwarmd water. De permanente waterbeweging en de inschakelbare verwarming bieden een dubbele vorstbescherming. 

Accessoires voor vorstbescherming

AquaLine Digital

AquaLine Classic
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Accessoires voor vorstbescherming

De volgende toebehoren voor het monteren van het buizennet worden meegeleverd: 
1 x veiligheidsoverdrukventiel, 3 x autom. ontluchtingsventielen en 1 x terugslagventiel. 
Het buizennet moet door een hiervoor geautoriseerde vakman worden gemonteerd en 
goedgekeurd!

Bij een pijpleiding met een diameter van 3/4“ is een ringleiding 
van maximaal 250 m mogelijk. Max. debiet: 6 m.

Montage met een omloopsysteem – Door middel van de kogelkranen kunt u de pomp 
simpel en snel uit de ringleiding nemen. Dankzij de beide meegeleverde zelfafdichtende 
schroefkoppelingen kunt u de pomp na het loskoppelen snel en zonder moeite uitbouwen.

Aftakleiding

Bijtbescherming voor  
isolatiemateriaal en kabel

Isolatiemateriaal

Drinkbakken, geschikt voor  
circulatiesystemen (bijv. 221851)

Aansluitkabel voor 16 A 
stopcontact voor Aqualine

Aan/uit-schakelaar 
voor Aqualine

Sckakelkast met FI-aardlekschakelaar 
voor Aqualine 30 mA

Waterfilter

Aftapkraan

Kogelkraan

Doorstroomindicatie

Overdrukmanometer

Automatisch ontluchtingsventiel

Veiligheidsoverdrukventiel

Kogelterugslagventiel

Aqualine (22331, 223073)

Vorstgebied Vorstveilig gebied

De complete ringleiding moet in het vorstgebied voldoende geïsoleerd zijn! In de bijtzone moeten de isolatie 
en aanvullende elektrische leidingen tegen bijten worden beschermd.

Aansluitschema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Aansluitschema 

leidingisolatie 

bodemisolatie-afdichting 

gevlochten roestvast stalen slang 

dubbele afdichtstroken 

Vlotterklep 

Kogel 

Isolatie met behulp van hard polyurethaanschuim 

grote snelle waterafloop 

Opzetsokkel van beton (minstens 15 cm dik) 

vorstvrijde diepte (0,8 ... 2,0 m - afhankelijk van de regio) 

1/2“-toevoerleiding voor water 

Open bodem, zodat de aardwarmte kan opstijgen 

Leiding: minimumdiameter 30 cm

Vorstveilige drinkbakken

Vlotterventiel met waterdebiet 
tot 35 l/min Grote uitlaatopeningen

Art. Nr. Beschrijving l x b x h   €  

223600 Thermo drinkbak Duo 108,5 x 70 x 52,5 cm 1 4   
223610 Thermo drinkbakken Uno 60 x 70 x 52,5 cm 1 8   
223601 Reservevlotterventiel - 1/10 -   

vorstbestendig tot ca. -30 °C

aanbevolen minimum aantal dieren: 
• Duo 20 dieren 
• Uno 10 dieren 

Thermo drinkbakken Duo en Uno   
• voor de watervoorziening van maximaal 30 dieren (Duo) resp. maximaal 15 dieren (Uno) • inhoud: 100 l (Duo) resp. 40 l 
(Uno) • incl. vlotterventiel met waterdebiet tot maximaal 35 l/min • geen stopcontact nodig • hoge isolatie dankzij dubbele 
wand met vulling van thermoschuim • vorstvrij houden door nastromend water • constante en in elk seizoen voor de dieren 
aangename watertemperatuur (ca. 3 tot 5 °C in de winter, ca. 10 tot 12 °C in de zomer) • snel leegmaken en uitspoelen 
door grote uitlaatopeningen met ø 100 mm (Duo: 2x, Uno: 1x) • ½-inch-aansluiting • gesloten behuizing voorkomt 
vervuiling en zorgt voor optimale waterhygiëne • incl. bodemafdichting, reserveafdichtingen voor vlotterventiel 
en leegloopstop, flexibele roestvrij stalen slang, buisisolatie, bodemanker 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

223610

223600
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PS dierenweegschalen 
in 3 maten 

De PS dierenweegschalen met een capaciteit van 500 kg, 1.000 kg resp. 
1.500 kg staan voor ongecompliceerd, comfortabel en nauwkeurig wegen. 
Ze overtuigen door een zeer eenvoudige installatie en bediening en zijn 
bovendien vrijwel onderhoudsvrij. 
 
Platform PS 1000 / PS 2000 
• capaciteit: 500 kg (PS 1000) resp. 1.000 kg (PS 2000) • robuuste, stalen 
constructie met poedercoating en geprofileerd antislip oppervlak, 
opstapplatformen aan beide kanten en in hoogte verstelbare voetjes 
voor het compenseren van oneffenheden • mobiel dankzij een laag 
gewicht en geïntegreerde draaggrepen 
 
Platform PS 3000 
• capaciteit: 1.500 kg • zeer robuuste, stalen constructie met poedercoating en 
een groot oppervlak, ontwikkeld voor grote dieren • de geïntegreerde rubberen 
antislipmat biedt een zeer veilige houvast 
 
Weergave-eenheid 
• lcd-display (PS 1000/2000) resp. led-display (PS 3000) met digitale weergave 
• 5 m-verbindingskabel naar platform • 230 V-aansluiting op het lichtnet of 
een batterij (voeding en batterijen worden meegeleverd) • RS232-interface 
(Full-Duplex) voor de aansluiting van printers, externe schermen, enz. 
(RS232-kabel wordt meegeleverd) • automatische uitschakeling • behuizing 
van roestvrij staal (PS 1000/2000) resp. hoogwaardig ABS-kunststof (PS 3000) 
• incl. wandhouder • standaard (hoogte 1 m) optioneel verkrijgbaar 
 
Functies 
• Hold (dierwegingsfunctie): Het in de eerste seconden na het opstappen 
bepaalde gemiddelde gewicht blijft op het display staan, totdat het volgende 
dier het platform betreedt. Ideaal bij gewichtsschommelingen bij het wegen 
van onrustige dieren. • Print: Gegevens via de RS232-interface versturen. 
• Units: Wisselen tussen de weergave van kg en lb. • Tare: Tara-functie 
(weergave van het nettogewicht). 

Weegschalen en meetinstrumenten

Art. Nr. Beschrijving   €  

291310 PS1000 tot 500 kg 1 8   
291311 PS2000 tot 1.000 kg 1 6   
291312 PS3000 tot 1.500 kg 1 7   
291314 Standaard voor weergave-eenheid 1/5 30   

Technische gegevens PS 1000 PS 2000 PS 3000

Capaciteit: 500 kg 1.000 kg 1.500 kg
Overbelastingscapaciteit: 150 % 150 % 150 %
Resolutie: 0,2 kg 0,5 kg 0,5 kg
Weegnauwkeurigheid: 0,1 % (+/- 0,5 kg) 0,1 % (+/- 1 kg) 0,1 % (+/- 1,5 kg)
Gewicht platform: 34 kg 55 kg 135 kg
Afmeting platform (L x B x H): 141,6 x 51,4 x 6,4 cm 149,8 x 76,2 x 6,4 cm 200,0 x 100,0 x 10,0 cm
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Art. Nr. Beschrijving  €  

291320 AniScale dierenweegschaal complete set 1   

De weegset 
• robuuste weegbalken worden onder de weegkooi ingebouwd • grepen aan 
weegbalken voor het eenvoudig dragen en plaatsen Display met handige 
draaggreep • met led-weergave • met batterij, bedrijfstijd per lading ca. 30 
uur • inclusief netadapter • standaard voor display optioneel verkrijgbaar 
 
Functies: 
• stabilisatiefunctie, bepaalt het gewicht van bewegende dieren • tara-functie 
• optellen mogelijk 
 
De complete set bestaat uit weegplateau en weegset. 
Voor het verbinden van de dierenweegschaal met een vanginstallatie gebruikt 
u het verbindingsframe om het weegresultaat niet te vervalsen.

Art. Nr. Beschrijving   €  

291324 Weegplatform met weegset (zonder panelen en zonder schuifdeuren) 1 -   
291325 Weegplateau (weegplatform, 2 panelen, 2 schuifdeuren) 1 2   
291321 Weegplatform apart 1 -   
291322 Weegset (weegbalken met weergavescherm) 1 2   
442620 Schuifdeur, apart 1 -   
442591 Omheiningelement zonder poort 1 48   
442621 Verbindingsframe voor panelen 1 -   
291323 Staander voor weergavescherm voor weegset 1 -   

Technische gegevens  

Capaciteit: 1.500 kg (750 kg per weegbalken)
Overbelastingscapaciteit: 110 %
Resolutie: 0,5 kg
Weegnauwkeurigheid: 0,1 % (+/- 1,5 kg)
Gewicht volledige set: 380 kg
Gewicht weegplatform: 167 kg
Afmetingen (l x b x h): 265,7  x  88,0  x 200,0 cm

 

  

AniScale dierenweegschaal   
De dierenweegschaal met weegplateau is ideaal voor het wegen van grote 
dieren. De dieren kunnen eenvoudig in de kooi worden gedreven en voor 
het weegproces worden vastgezet. De dierenweegschaal kan in vanginstal-
laties of drijfgangen worden geïntegreerd. 
 
Het weegplateau 
• weegplatform met rubberen mat • het dier staat veilig en de mat is 
geluiddempend • zeer robuuste uitvoering • thermisch verzinkt • met 2 
schuifdeuren, voor en achter • incl. 2 panelen van elk 240 cm • eenvoudig 
in vanginstallaties van palissaden of drijfgangen te integreren 
 

Weegschalen en meetinstrumenten

291320

291322
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Noviteit

Art. Nr. Inhalt   €

29725 2 l 1/24 480  

 

  

Voederschep   
• transparant • met ingekerfde schaalverdeling • van breukveilig kunststof 

Art. Nr. Inhalt  €

29762 1250 g 1/50  
29763 2000 g 1/40  

Afweegschep met binnengreep - aluminium   
• handzaam • veelzijdig bruikbaar 

Art. Nr. Beschrijving Vulhoeveelheid  €

29758 hoekig 900 g 1/75  
29796 rond 900 g 1/80  
29760 hoekig 1600 g 1/75  
29797 rond 1600 g 1/50  
29761 hoekig 2500 g 1/50  
29798 rond 2500 g 1/40  

 

  

Afweegschep - aluminium   
• voor het afwegen van krachtvoer 

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening 
met de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Art. Nr. Vulhoeveelheid   €

29692 500 g 1 800  
29738 2000 g 1 600  
29694 2000 g 1/60 720  

   

Voederschep   
• van breukvaste kunststof 

Art. Nr.  €

291199 1/25  

Regenmeter met telring   
• van kunststof • eenvoudige montage op ronde palen tot ø 27 mm 
• neerslaghoeveelheid is eenvoudig af te lezen: 1 schaalstreepje = 1 mm = 1l/m2 
• met de verstelbare telring kan de neerslaghoeveelheid per maand makkelijk worden 
opgeteld. Gewoon de draairing met de erbij gekomen hoeveelheid neerslag doordraaien 

Weeg- en voederscheppen

Art. Nr. Inhalt   €

29693 2000 g 1 320  

Voederschep met binnengreep   
• ergonomisch gevormde binnengreep • gemaakt van tegen 
UV-licht beschermde kunststof met hoge levensduur 

29760

29761

29797

29692
29738

29694
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Bezem en accessoires

Art. Nr. Breedte   €

29463 40 cm 1/10 160  
29471 50 cm 1/10 120  
29474 60 cm 1/10 120  

 

Bezem voor grote ruimten, voorzien 
van paardenhaar   
• voorzien van een fijne menging van paardenhaar • houten rug 
• voor fijn stof • extra dicht bezet • met steelhouder, ø 24 mm 
• bijpassende steel art.nr. 2962 

Art. Nr. Breedte Steelhouder bijpassende steel   €

29478 50 cm Ø 24 mm Art.nr. 2962 1/10 200  
29481 60 cm Ø 28 mm Art.nr. 2961 1/10 120  

 

Bezem voor grote ruimten Arenga/Elaston   
• houten rug • met steelhouder

Art. Nr. Breedte   €

29473 40 cm 1 250  
29441 50 cm 1 200  
29477 60 cm 1 150  

 

Bezem voor grote ruimten Kompakt   
• elastaan • houten rug • met steelhouder, ø 24 mm 
• bijpassende steel art.nr. 2962 

Art. Nr. Breedte Steelhouder bijpassende steel   €

2943 40 cm Ø 24 mm Art.nr. 2962 1 250  
2944 50 cm Ø 24 mm Art.nr. 2962 1 200  
2945 60 cm Ø 27 mm Art.nr. 2961 1 150  
2946 80 cm Ø 27 mm Art.nr. 2961 1 100  

29461 100 cm Ø 27 mm Art.nr. 2961 1 80  

 

Onze meest verkochte! 

Bezem voor grote ruimten   
• houten rug • met aangeschroefde steelhouder 
• rode borstels van elastaan Top Quality
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Art. Nr. Beschrijving  €

29528 Wisser, 30 cm breed 1/10  
2962 Steel, 130 cm, Ø 24 mm 1/25  

Wisser   
• houten rug met metalen steelhouder • kunstborstelharen PPN geel 

Art. Nr. Inhalt   €

29866 400 g 1/12 1.008  

Toepassings-temperatuurbereik: -30 ... +120 °C 

Viscano Universeel vet 2   
• toepasbaar voor het smeren van glij- en rollagers onder normale belasting • te gebruiken bij lage tot 
hoge toerentallen, lage en hoge temperaturen als universeel vet voor het in algemene zin smeren van 
machines evenals voor kritische smeerpunten • garandeert een goede afdichting en bestendigheid onder 
natte of stoffige condities • goed toevoerbaar, ook door lange smeerleidingen 

Art. Nr. Breedte   €

29433 40 cm 1 150  
29434 60 cm 1 120  

 

Brede bezem met schaafkant   
• ideaal voor de verwijdering van ijs, vastgetrapte sneeuw, kauwgoms, 
sigaretten, enz. • compleet gemonteerd met geschroefde steelhouder 
• verzinkt plaatstaal 1,2 mm • breedte: 26,5 cm • houten rug 
• rode borstels van elastaan • ø 27 mm • bijpassende steel art.nr. 2961 

Bezem en accessoires
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Noveteit

Art. Nr. Inhalt  €

29186 11 l 1/12  

 

  

Wateremmer 
standaard
• gemaakt van gegalvaniseerd 
plaatstaal
• met handvat

Stal- en bouwemmers   
• zeer stevige uitvoering 
• geschikt voor levensmiddelen 
(art.nr. 298800 en 298801) 

Art. Nr. Beschrijving Kleur Inhalt   €

29881 Stal- en bouwemmers olijfgroen 12 l 1 350  
298800 Stal- en bouwemmers blauw transparant 12 l 1 350  
298801 Stal- en bouwemmers roze transparant 12 l 1 350  
29935 Deksel voor emmer 29881 zwart - 1/30 720  

 In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met de 
verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Roestvrij staal

Emmer

Art. Nr. Inhalt   €

29882 20 l 1 180  

Stal- & bouwemmer Jumbo   
• 20 liter • zeer stevige uitvoering • van breukvaste kunststof • groen • met metalen 
draaggreep • extra gladde binnenbodem om volledig te kunnen legen 

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening met 
de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Art. Nr. Inhalt   €

29375 5,7 l 1/24 480  
29376 8,5 l 1/16 192  
29377 12,3 l 1/12 144  

 

Emmers van roestvast staal   
• met draaggreep • van binnen en buiten in 
hoogglans gepolijst • 29377 met schaalverdeling 
• AISI 201 

Art. Nr. Inhalt   €

29181 9 l 1/12 396  
2918 11 l 1/12 396  
2919 14 l 1/12 360  

 Wateremmers   
• volledig thermisch verzinkt • met draag-
greep • hoogste corrosiebescherming 

Art. Nr. Beschrijving   €

2987 Gierputs - kunststof 4,4 liter; Ø 23 cm 1/25 375  
29871 Gierputs - verzinkt 6,5 liter; Ø 24 cm 1/10 148  

 Gierputsen   
• met dul • veelzijdig toepasbaar • 2987: passende steel 29613 
• 29871: passende steel 29583 

29375

29377

29376

Top Seller
29935

2987 29871
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Noviteit

Art. Nr. Breedte Steelhouder  €

29244 40 cm Ø 28 – 28,5 mm 1/4/24  

 

  

Boxenhark   
• zonder steel 
• van glasvezelversterkte nylon 
• zeer licht en robuust 
• aan beide kanten te gebruiken 
• hark en krabber in één 
• veelzijdig inzetbaar, bijv. voor het schoonmaken van ligboxen 
• zwart

Noviteit

Art. Nr. Lengte   €

29250 140 cm 1/6 42  

 

  
Voerschuif   
• met steel, niet gemonteerd • stabiele steel van glasvezel met D-greep 
• verwisselbaar, kunststof blad met antihechtlaag • veelzijdig inzetbaar, 
bijv. als voerschuif of sneeuwschuif • maten kunststof blad: 20 x 61 cm 

Noviteit

Art. Nr. Breedte Steelhouder   €

29243 35 cm Ø 28 mm 1/40 800  

 

  

Mestschuif   
• zonder steel • van polypropyleen 
• veelzijdig inzetbaar • groen

Schuifstukken, trekkers, krabbers

Art. Nr. Beschrijving Breedte Steelhouder   €

2926 Mesttrekker plaatstaal 35 cm Ø 33 mm 1 500  
2927 Mesttrekker gesmeed 35 cm Ø 33 mm 1 500  

29613 Steel voor mesttrekker, 150 cm / 36 mm -  1/25 500  

 

Mesttrekkers   
• zonder steel • bijpassende steel art.nr. 29613 

Art. Nr. Kleur Breedte Steelhouder bijpassende steel   €

29300 groen 40 cm Ø 27 mm 29604 1/20 600  
29242 blauw 36 cm Ø 24 mm 2962 / 29602 1/20 600  

 

Mestschuif kunststof   
• zonder schroefdraad • zonder steel 

2927

2926
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Schuifstukken, trekkers, krabbers

Art. Nr. Beschrijving Breedte  €

29235 Reserverubber 58 cm 1/10/50  
29236 Reserverubber 66 cm 1/10/50  
29237 Reserverubber 73 cm 1/10/50  
29612 Mestschuifsteel, 165 cm, Ø 30 mm - 1/25  

Art. Nr. Breedte Steelhouder   €

29232 58 cm Ø 32 mm 1 150  
29233 66 cm Ø 32 mm 1 120  
29234 73 cm Ø 32 mm 1 100  

 

Mest- en gierschuiver - halfrond, verzinkt   
• galvanisch verzinkt staal • geschroefd • met vervangbaar, ammoniakbesten-
dig schraaprubber • hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet 
garandeert optimale flexibiliteit en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren 
• uiterst duurzaam door weinig slijtage • extreem stevige constructie met 
versterkte rug • steelhouder met vleugelschroeven - traploos te verstellen

Art. Nr. Beschrijving Breedte  €

291274 Reserverubber 66 cm 1/100  
291275 Reserverubber 50 cm 1/100  
29612 Mestschuifsteel, 165 cm, Ø 30 mm - 1/25  

Art. Nr. Breedte Steelhouder   €

291269 66 cm  Ø 32 mm 1 120  
291270 50 cm  Ø 32 mm 1 180  

 

Hoogwaardig kwalitatief rub-
bermengsel met stoffen inzet 

Mestschuif halfrond   
• van poedergecoat staal • geschroefd • met vervangbaar, 
ammoniakbestendig schraaprubber • hoogwaardig kwalitatief 
rubbermengsel met stoffen inzet garandeert optimale flexibiliteit 
en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren • uiterst duurzaam door 
weinig slijtage • steelhouder met vleugelschroef traploos verstelbaar

Art. Nr. Beschrijving Breedte  €

291286 Reserverubber 30 cm 1/100  
291271 Reserverubber 35 cm 1/100  
291272 Reserverubber 40 cm 1/100  
291273 Reserverubber 55 cm 1/100  
29612 Mestschuifsteel, 165 cm, Ø 30 mm - 1/25  

Art. Nr. Breedte Steelhouder   €

291285 30 cm Ø 30 mm 1 400  
291266 35 cm Ø 30 mm 1 350  
291267 40 cm Ø 30 mm 1 300  
291268 50 cm Ø 30 mm 1 275  

 

Hoogwaardig kwalitatief 
rubbermengsel met 
stoffen inzet 

Mestschuif   
• van poedergecoat staal • geschroefd • met vervangbaar, ammoniakbestendig 
schraaprubber • hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet 
garandeert optimale flexibiliteit en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren 
• uiterst duurzaam door weinig slijtage
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NoviteitArt. Nr. Breedte Steelhouder   €

29287 46 cm Ø 27 mm 1/15 300  

 

  

Mestschuif   
• zonder steel • van polypropyleen • zeer robuust dankzij metalen versterking 
• aan beide kanten te gebruiken • heel zorgvuldig verwijderen van vloeistoffen 
dankzij geïntegreerde lip van schuimrubber • veelzijdig inzetbaar, bijv. als voer-, 
water- of sneeuwschuif • groen 

Art. Nr. Breedte Steelhouder   €

29284 45 cm Ø 18- 26 mm 1/10 560  
29285 55 cm Ø 18- 26 mm 1/10 400  
29286 75 cm Ø 18- 26 mm 1/10 320  

 

  

Watertrekker   
• universele steelhouder met klem-schroefdop: snelle bevestiging zonder gereedschap van alle soorten stelen 
met een diameter van 18 tot 26 mm • zeer stevige constructie • verzinkte uitvoering • met spatbeschermer 
• hoogwaardig rubberen lipje van natuurlijk rubber: absorbeert geen water, duurzaam, wrijfvast, elastisch en 
vormstabiel - beste resultaten ook op ruwe en oneffen ondergrond • rubberen lipje vast geklonken 

Art. Nr. Beschrijving Breedte Steelhouder   €

29466 Rubberen wisser 45 cm Ø 24 mm 1/10 770  
29467 Rubberen wisser 60 cm Ø 24 mm 1/10 560  
2962 Steel, 130 cm, Ø 24 mm -  1/25 1.000  

 

Rubberen wisser   
• verzinkte uitvoering • zonder steel • vast genageld wisrubber, daardoor is 
het vervangen van het rubberen blad niet mogelijk • bijpassende steel art.
nr. 2962 

Art. Nr. Beschrijving Breedte Steelhouder   €

29281 Watertrekker 45 cm Ø 23 mm 1/10 350  
29282 Watertrekker 55 cm Ø 23 mm 1/10 250  
29283 Watertrekker 75 cm Ø 23 mm 1/10 360  
2962 Steel, 130 cm, Ø 24 mm -  1/25 1.000  

 Watertrekker   
• verzinkte uitvoering • met spatbeschermer • blad van natuurrubber 
• zonder steel • bijpassende steel art.nr. 2961 

Art. Nr. Beschrijving Breedte  €

29276 Reserverubber 40 cm 1/50  
29277 Reserverubber 50 cm 1/50  
29278 Reserverubber 60 cm 1/50  
29279 Reserverubber 80 cm 1/50  

Art. Nr. Breedte Steelhouder bijpassende steel   €

29272 40 cm Ø 24 mm 2961 1/10 300  
29273 50 cm Ø 24 mm 2961 1/10 300  
29274 60 cm Ø 24 mm 2961 1/10 250  
29275 80 cm Ø 28 mm 2961 1/10 200  

 

Watertrekker Premium   
• verzinkte uitvoering • zeer stevige constructie • perfect voor professioneel gebruik 
en grote vlakken • met verwisselbare, geschroefd rubberblad • zonder steel • met 
voorgemonteerde steelhouder 

Schuifstukken, trekkers, krabbers

Top Quality

Top Seller
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Art. Nr.  €

501631 1/5  

 Maïsvork   
• zonder steel • met veerdul Ø 37 mm • zes tanden • 36 x 30 cm • met omhoog 
gebogen buitentanden • handgesmeed en gehard • bijpassende stelen art.nr. 29581, 
2959 of 2960 

Kwaliteitsvorken

Europese kwaliteitsvorken van kwalitatief hoogwaardig staal  

Art. Nr.  €

50112 1/5  

 

Silovork   
• zonder steel • met veerdul Ø 37 mm • zes tanden • 35 x 29 cm • handgesmeed 
en gehard • bijpassende stelen art.nr. 29581, 2959 of 2960 

Art. Nr. Beschrijving Lengte Breedte  €

29115 vier tanden 21 cm 20 cm 1/5  
294430 drie tanden 21 cm 17 cm 1/5  

 
Alle vorken zijn uit een stuk 
gesmeed! 

Mesthaak   
• zonder steel • met veerdul Ø 38 mm • handgesmeed 
en gehard • bijpassende stelen art.nr. 29581 of 2959 

Art. Nr. Beschrijving Lengte Breedte  €

502720 met twee tanden en steelklem 26 cm 13 cm 1/5  
50105 met drie tanden en steelklem 28 cm 21 cm 1/5  
50106 met drie tanden en steelklem 26 cm 20 cm 1/5  

 

Stro- en balenvork   
• zonder steel • met veerdul Ø 38 mm • handgesmeed 
en gehard • bijpassende stelen art.nr. 29581 of 2959 

Art. Nr.  €

50104 1/5  

 

Strovork   
• zonder steel • met veerdul Ø 38 mm • drie tanden • 30 x 30 cm 
• handgesmeed en gehard • bijpassende stelen art.nr. 29581 of 2959 

Art. Nr. Beschrijving Lengte Breedte  €

50100 vier tanden 31 cm 23 cm 1/5  
50102 vijf tanden 31 cm 24 cm 1/5  

 

Mestvork   
• zonder steel • met veerdul Ø 38 mm • handgesmeed en gehard 
• bijpassende stelen art.nr. 29581 of 2959 

50100

50102
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Noviteit

Art. Nr.   €

296711 1 20  

 

  

Aluminium schep met 4-delige steel   
Schep: • maat 9 • met stootrand verzinkt • materiaaldikte: ca. 2,0 mm 
Steel: • glasvezelversterkt • 4-delige steel • met D-greep • steel wordt 
stevig in elkaar gestoken en vastgeschroefd 
 • verpakt in doos 

Scheppen

Art. Nr. Beschrijving Breedte  €

2969 Reserverand - maat 9, incl. vijf nieten 36 cm 1/10/50  
2972 Reserverand - maat 7, incl. vijf nieten 32 cm 1/10/50  

29732 Reserverand - maat 5, incl. vier nieten 28 cm 1/10/50  
29721 Reservenagels - 1/5/5000  
29581 Steel van essenhout, Kwaliteit 1a - 1/25  

 

Accessoires voor aluminium schep 
en aluminium schep Profi     

Art. Nr. Grootte   €

29679 9 1/5 70  

 

2,5 mm materiaaldikte 

Speciale aluminium schep Profi met steel   
• maat 9 met rand • extra dikke materiaaldikte ca. 2,5 mm • lengte 135 cm 

Art. Nr.   €

29691 1/5 70  

 
Aluminiumschep met steel   
• Maat 9 met rand • lengte 135 cm • materiaaldikte: ca. 2,0 mm 

Art. Nr. Grootte   €

29675 9 1/10 200  
2977 7 1/10 280  

 
materiaaldikte 2,5 mm 

Aluminiumschep - professioneel   
• extra dik materiaal ca. 2,5 mm • verzinkte stootrand 
• steelhouder Ø 38 mm • bijpassende steel 29581, 
29589, 29674 of 29585 

Art. Nr. Grootte Breedte   €

2967 9 36 cm 1/10 220  
2970 7 32 cm 1/10 280  
2973 5 28 cm 1/10 350  

 

Aluminium schep   
• materiaaldikte: ca. 2,0 mm • verzinkte stootrand • steelhouder 
Ø 36 mm • bijpassende stelen art.nr. 29589, 29674, 29585 of 29581 

2967 2970
2973

29675

2977

29691

296711

29679

Top Quality
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Art. Nr. Beschrijving Breedte Hoogte   €

29697 Schep groot, zonder stootrand 44 cm 40 cm 1 100  
29698 Schep klein, met stootrand 29 cm 36 cm 1 112  
29699 Steel 4-delig - - 1/10 280  

 Steeksysteem voor twee lengten! 

Multifunctionele schep   
• veelzijdig inzetbaar, bijv. als sneeuw- of graanschep • verstevigde 
scheprand • 4-delige steel • glasvezelversterkte steel • steel wordt stevig 
in elkaar gestoken en vastgeschroefd • met D-greep • in compacte doos 
verpakt

Art. Nr. Beschrijving   €

29665 Sneeuw- en graanschep zonder stootrand, zonder steel 1/5 150  

29666 Sneeuw- en graanschep met stootrand, zonder steel 1/5 150  

296710 Sneeuw- en graanschep met stootrand en aluminium steel 1/5 50  

 

Sneeuw- en graanschep kunststof   
• verschillende greepmogelijkheden • werken waarbij het lichaam wordt ontzien 
• licht en stabiel • L 42 x B 40 x H 10 cm • steelhouder Ø 39 mm • bijpassende 
stelen art.nr. 29589 of 29581

Art. Nr. Beschrijving   €

29670 Sneeuw- en graanschep zonder stootrand, met steel van beukenhout 1/5 50  

29671 Sneeuw- en graanschep met stootrand, zonder steel 1 160  

29667 Sneeuw- en graanschep met aluminium steel 1/5 50  
29673 Reserverand met klinknagels 1/10/150 3.000  

 

Sneeuw- en graanschep   
• verschillende greepmogelijkheden • werken waarbij het lichaam 
wordt ontzien • h x b: 41 x 33 cm • steelhouder Ø 39 mm 
• bijpassende stelen art.nr. 29589, 29674, 29585 of 29581

Scheppen

29667

296710

29698 29697

29665

29666

29671

NEW

29699
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Art. Nr. Beschrijving   €

29389 BigBag uitloop met verlenging 1 76  
29425 BigBag uitloop zonder verlenging 1 126  

 

Raimo BigBag uitloop   
• om BigBags eenvoudig en gecontroleerd te legen met behulp van een 
hersluitbaar schuifstuk • geschikt voor alle soorten vrij stromende mate-
rialen zoals zaaigoed, meststoffen, voer, etc. • niet gebruikt materiaal 
blijft in de BigBag, dus geen verspilling • kan in enkele seconden op 
lege of reeds gevulde zakken gemonteerd worden - de geïntegreerde 
lemmeten snijden zelf het gat in de BigBag tijdens het indraaien 
• uiterst robuust en herbruikbaar 

Art. Nr.  €

29190 1  

Technische gegevens  

Spanning: 230 V
Motorvermogen: 1400 W
Frequentie: 50 Hz
Gewicht: 13,4 kg
Snijbreedte: 25 cm
Niveau geluidsdruk: 89,9 LpAm
Niveau geluidssterkte: 103,5 LWA
Niveau vibratie ISO 5349: 5,9 m/sec2

 

Hooisnijder Hay Cutter 
TF 2000 M 

• geschikt zowel voor het verticaal als voor het horizontaal snijden van ronde hooibalen, maakt stofvrij werken 
mogelijk • onberispelijk snijwerk, handzaamheid en simpele bediening zonder onderhoudseisen reduceren de 
arbeidskosten • de hooisnijder TF 2000 M is prima geschikt voor het in stukken snijden van hooibalen, geperst 
voeder en silogoed (bijvoorbeeld hooi, maïs, gierst, bietenbladeren of ingekuild grassilage) • met gesloten 
snijmes • de ronde hooibalen kunnen zonder dieptebeperking worden gesneden 

Benodigdheden voor stal en erf

Art. Nr. Beschrijving  €

29356 Vochtmeettoestel met 55 cm lange meetsensor 1/20  

Technische gegevens  

Kabellengte: 100 cm
Energievoorziening: 9 V batterij
Weergave: lcd-display, 3-cijferig
Meetbereik vocht: 10 - 80 %
Meetbereik temperatuur: 1 - 100 °C

 

Vochtmeetinstrument voor hooi en stro   
• draagbaar digitaal instrument voor het bepalen van het vochtgehalte in, 
en de temperatuur van geperst hooi en stro • inclusief 68 cm lange meetsonde, 
welke de verandering in de elektrische geleidbaarheid van hooi en stro registreert 
en omzet in een procentuele vochtigheidwaarde • maximaal 50 meetresultaten 
kunnen worden opgeslagen 

NEW

29425

29389
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Art. Nr. Beschrijving  €

291162 Pvc-strokengordijn-set 1  
291163 Vervangende stroken, gemonteerd 1  

Strokengordijnset pvc   
Set bestaat uit: 
5 x pvc-stroken 30 x 225 cm, 3 mm dik 
5 x pendelplaten 30 cm 
2 x hakenlijsten (totale lengte 130 cm) 
pendelplaten al op pvc-stroken gemonteerd

Bevestiging

Pvc-rollen

Art. Nr. Beschrijving Lengte  €  

291157 Hakenlijst 100 cm 1/10   
291158 Hakenlijst 125 cm 1/10   
291159 Hakenlijst 150 cm 1/10   
291160 Hakenlijst 200 cm 1/10   
291154 Pendelplaat 30 cm 1/40   
291161 Pendelplaat 20 cm 1/60   

Art. Nr. Lengte Breedte Dikte   €  

291156 25 m 20 cm 2 mm 1 40   
291155 50 m 20 cm 2 mm 1 24   
291150 25 m 30 cm 3 mm 1 18   
291151 50 m 30 cm 3 mm 1 6   

Benodigdheden voor stal en erf

Hakenlijst / doorgangs-
breedte

Strookbreedte 
30 cm

Strookbreedte 
20 cm

1 m 5 platen 8 platen
1,25 m 6 platen 10 platen
1,5 m 7 platen 12 platen
2 m 10 platen 16 platen

Ons advies voor optimale bevestiging:  

Technische gegevens  

Strookbreedte: 20 cm / 30 cm
Strookdikte: 2 mm / 3 mm
Rollengte: 25 m / 50 m
Gewicht: 13 - 55 kg
Kleur: transparant
Aanbevolen bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot 50 °C

Pvc-strokengordijn 
Bescherming tegen koude en tocht 

• stof-, spat-, gehoorbescherming bij machines en installaties 
• beschermt tegen tocht 
• afbakening van de werkplek 
• te gebruiken in hallen en stallen, paddocks 
• hoge lichtdoorlaatbaarheid 
• afgeronde lange zijden 
• hoge slijtagebestendigheid 
• uv-gestabiliseerd 
•  probleemloze en eenvoudige bevestiging door hakenlijst (verkrijgbaar  

in vier lengtes) en pendelplaten van 20 cm en 30 cm
• metalen onderdelen van kwalitatief hoogwaardig AISI 304 roestvrij staal 

Top Quality

291156

291155

291157

291154

291161
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Geen extra warmteontwikkeling 
Het licht dat een led afgeeft, blijft koel – in tegenstelling tot temperatuurst-
ralers als halogeen- of gloeilampen, waarbij een groot deel van de energie 
wordt omgezet in infraroodstralen en daardoor in warmte. Warmte ontstaat 
bij leds weliswaar in de elektronica, maar wordt niet uitgestraald in de 
richting van het te verlichten object. 
 
Natuurlijke kleurwaarneming 
In de melkveehouderij is om een onderscheid te kunnen maken tussen de 
kleur van bloed, urine en melk, vooral in behandelingsboxen, ziekteboxen 
en kalverhokken, een hoge en dus natuurlijke kleurweergave vereist. 
De kwaliteit van de kleurweergave wordt aangeduid door de Ra-waarde. De 
maximaal mogelijke waarde is 100, aanbevolen wordt een Ra-waarde van 
> 75. In tegenstelling tot leds vertonen bijvoorbeeld natriumdamplampen 
(Ra 20-50) een zeer slechte kleurweergave. 
 
Milieuvriendelijke en veilige werking 
Op basis van hun hoge energie-efficiëntie blijft ook de CO2-belasting over-
eenkomstig laag. Omdat ledlampen geen kwikzilver bevatten, is de werking 
volledig veilig en kunnen ze via gemeentelijke inzamelplaatsen worden 
afgevoerd. Uiteraard voldoen al onze producten aan de eisen van richtlijn 
2002/95/EG over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Hoge schakelvastheid 
Aan – Uit – Aan – Uit … In tegenstelling tot energiespaar- of fluorescen-
tielampen zijn de robuuste lichtdioden vrijwel ongevoelig voor vaak in- en 
uitschakelen. Daardoor zijn ze ook uitermate geschikt voor de intensieve 
schakelwerking ter hoogte van de bewegingsmelder. 
 
Onmiddellijk volledig lichtvermogen 
Energiespaar- of ontladingslampen hebben deels een minutenlange 
„opwarmfase“ nodig om de volledige helderheid te bereiken. Met leds 
behoort dit scenario tot het verleden, want zij geven onmiddellijk na het 
inschakelen 100 % lichtvermogen. 
 
Volledig lichtvermogen ook bij lage temperaturen 
Leds werken ook bij lage temperaturen zeer efficiënt en zijn daarom ideaal 
geschikt voor gebruik buitenshuis of voor niet verwarmde gebouwen. Terwijl 
bijv. een ledbuis bij een omgevingstemperatuur van 0 °C het volledige 
lichtvermogen blijft afgeven, bereikt een typische fluorescentiebuis, die 
ontworpen is voor omgevingstemperaturen van 20 °C, nog maar 40-60 % 
van haar maximale waarde. 
 
Trekt insecten niet aan 
In tegenstelling tot het menselijke oog zijn insectenogen bijzonder gevoelig 
voor ultraviolette straling (uv). Waar de vroeger vaak gebruikte kwikzilver-
damp-hogedruklampen op basis van hun hoge uv-aandeel nog miljoenen 
insecten als een stofzuiger aantrokken, is het licht dat leds afgeven zeer 
insectenvriendelijk – het bevat vrijwel geen uv-stralen. 

 Meer melk dankzij meer licht 
Verlichtingsduur, verlichtingsintensiteit en lichtkleur hebben een grote 
invloed op lactatie, vruchtbaarheid en welzijn van de dieren. In de melk-
veehouderij is het verlichtingsbeheer dus erg belangrijk. 
Wetenschappelijke studies bewijzen dat door lange daglichtfasen met 
16 uur licht en 8 uur duisternis, de dagelijkse melkproductie gemiddeld 
met 5-15 % kan worden verhoogd. Voorwaarde is een gelijkmatige 
lichtintensiteit van 150-200 lux. 
 

Ledtechnologie in de stal loont de moeite 
Leds werken met een hoog rendement en daardoor zeer efficiënt, hun lich-
topbrengst is dus bijzonder hoog. 
 
De investeringskosten voor een nieuwe uitrusting of ombouw zijn in vergeli-
jking met conventionele verlichtingstechniek weliswaar vandaag doorgaans 
nog hoger, maar worden al op korte tijd terugverdiend door aanzienlijke 
besparingen op het vlak van verbruik. 

Ledverlichting voor stal en erf - De nieuwe standaard met veel voordelen

stal- en erfverlichting
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5

Art. nr. 345760 / 345770 / 345780 incl. 
dimfunctie (aansturing via 1…10 V-, 
PWM- of weerstandssignaal mogelijk)

5 jaar garantie

Art. Nr. Beschrijving Lichtstroom ø   €

345765 Ledhallampen 100 W, niet dimbaar 13.500 lm 280 mm 1 33  

345775 Ledhallampen 150 W, niet dimbaar 18.000 lm 365 mm 1 21  

345785 Ledhallampen 200 W, niet dimbaar 24.500 lm 400 mm 1 21  
345760 Ledhallampen 100 W, dimbaar 13.500 lm 280 mm 1 48  
345770 Ledhallampen 150 W, dimbaar 18.000 lm 365 mm 1 30  

345780 Ledhallampen 200 W, dimbaar 24.500 lm 400 mm 1 30  

Art. Nr. Beschrijving  €

345777 Metalen beugel voor plafond-/wandmontage 1/30  

Technische gegevens  

Lichtopbrengst: 120 - 135 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek): 110°
Levensduur chip (L70): > 50.000
Ingangsspanning: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Dimfunctie (345760, 345770, 345780): 1…10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ 
Bedrijfstemperatuur: - 40 °C tot + 65 °C
Kleurtemperatuur: 5.700 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP 65

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

Ledhallampen 
Ledlamp voor het verlichten van stallen, maneges, fabriekshallen en 
magazijnen 

• ideaal voor gebruik onder hoge plafondconstructies • met energiezuinige SMD-chips van 
Philips • zeer hoge lichtopbrengst • hoge kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen 
• straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP 65) • met D-teken conform 
DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare 
vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • directe of afgehangen 
plafondmontage • behuizing van aluminium spuitgietwerk met anti-corrosiecoating 
• speciale vorm van koellichaam voor een geoptimaliseerde warmteafvoer 
• ammoniakbestendig en geschikt voor hogedrukreiniging (DLG-keuring) 
• in combinatie met de lichtbesturing (art.nr. 345000) ideaal geschikt 
om de energiekosten tot een minimum te beperken, de melk- resp. groeiprestaties 
van de dieren te optimaliseren en het comfort voor mens en dier te verhogen 

stal- en erfverlichting

D
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55 jaar garantie

Art. Nr. Beschrijving Lichtstroom l x b x h   €

345985 MultiLED 150 W ca. 19.500 lumen 430 x 298 x 350 mm 1 20  
345990 MultiLED 300 W ca. 39.000 lumen 580 x 298 x 430 mm 1 12  

Technische gegevens  

Lichtopbrengst: ca. 130 lm/W

Lichthoek (halfwaardehoek) per module: 110°

Levensduur chip (L70): > 50.000 h
Ingangsspanning: ?? - ?? V / 50 - 60 Hz
Dimfunctie: 1…10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ weerstand
Bedrijfstemperatuur: - 40 °C tot 50 °C
Kleurtemperatuur: 5700 K
Beschermklasse: IP65
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80

De armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

MultiLED pro 
Ledlamp voor het verlichten van stallen, maneges, fabrieks-
hallen en magazijnen 

• optimale lichtverdeling door individueel instelbare modules 
• uitstekende warmteafvoer door massieve koellichamen 
• hoogwaardige materialen voor gebruik in ruwe omgevingen 
• zeer hoge ammoniakbestendigheid • straalwaterbeschermd en stofdicht 
(beschermingsklasse IP65) • geschikt voor gebruik buitenshuis 
• met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten 
die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-ops-
lag, veevoer, strooisel, enz.) • directe of afgehangen plafondmontage met 
verstelbare ophangbeugel of ringoog • incl. dimfunctie (aansturing via 1…10 
V-, PWM- of weerstandssignaal mogelijk) • met energiezuinige SMD-chips van 
Philips
 
 In combinatie met de lichtbesturing (art.nr. 345000) ideaal geschikt om de 
energiekosten tot een minimum te beperken, de melk- resp. groeiprestaties 
van de dieren te optimaliseren en het comfort voor mens en dier te verhogen 

Noveteit

stal- en erfverlichting

D
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Art. Nr. Beschrijving  €

345000 Besturing voor led-lamp 1  
345001 Sensor voor besturing 1  

Technische gegevens  

Voedingsspanning: 230 / 400 V
Zekering: B16A 3-polig
Max. stroomwaarde per uitgang: 16 A
Max. compleet stroomcircuit 3 en 4: 16 A
Aantal circuits: 4
Aantal dimbare circuits: 2
Max. schakelvermogen: 11 kW
Dimfunctie circuit 1 en 2: 1..10 V
Max. aantal lichtsensoren: 4
Max. aantal sensorsignalen: 4
Beschermklasse: IP54

 

  

Besturing voor led-lamp   
Met de lichtbesturing kan tijdgestuurd en afhankelijk van het beschikbare daglicht de kunstmatige 
stalverlichting worden in- of uitgeschakeld of door automatisch dimmen zelfs een constant 
lichtniveau (bijv. min. 200 lux) worden gerealiseerd. De besturing zorgt zodoende op elk 
moment en in elk seizoen voor optimale lichtverhoudingen en minimaliseert tegelijkertijd 
het stroomverbruik. Comfort voor dier en mens! 
 
• voor de daglicht- en/of tijdgestuurde regeling van de verlichting • vier verschillende lichtcircuits 
(groepen) onafhankelijk bestuurbaar, waarvan twee lichtcircuits met dimfunctie • geschikt voor 
led-lampen met 1…10 V-interface • standaard behuizing voor op de wand voor montage in de 
technische ruimte • vocht- en stofdicht (IP54) • maximaal schakelvermogen van 11 kW • geschikt 
voor bijv. tot wel 50 stuks 150 watt lampen (tot wel 15 lampen op de dimbare circuits 1 en 2, 
en tot wel 10 lampen op de circuits 3 en 4) • een lichtsensor wordt meegeleverd (bestelling 
van tot wel vier lichtsensoren mogelijk) • ingang voor tot wel vier sensorsignalen • aangename 
bediening via display en drie bedieningstoetsen • eenvoudige installatie door uw elektricien 
• met uitgebreide documentatie en klemmenbeschrijving 

stal- en erfverlichting

345001
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4.000 K 
(neutraal wit)

6.500 K 
(daglichtwit)

Art. Nr. Beschrijving Lichtstroom Lengte   €

34545 EcoSTAR Plus 22 watt, 4.000 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480  
34543 EcoSTAR Plus 22 watt, 6.500 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480  
34542 EcoSTAR Plus 20 watt, 4.000 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480  
34540 EcoSTAR Plus 20 watt, 6.500 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480  

  

Ingangsspanning: 220-240 V, 50/60 Hz
Kleurweergave-index CRI: RA > 80
Lichthoek (halfwaardehoek): 140°
Levensduur chip (L70): > 30.000 h
Energie-efficiëntieklasse: A++
Sokkel G13
Gloeilampvorm T8

2 jaar garantie

EcoSTAR Plus: Nog efficiënter, nog lichter! 
• lichtopbrengst tot 125 lumen/watt
• 37,5 % meer lichtstroom in vergelijking met EcoSTAR 

Led-buis EcoSTAR Plus   
• alleen geschikt voor lampen met een conventioneel elektromagnetisch 
voorschakelapparaat (CVSA/VVSA) 
• de ledbuizen zijn niet dimbaar 
• TÜV-gekeurd 

Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

Art. Nr. Beschrijving  Lichtstroom Lengte   €

34556 EcoSTAR 22 watt, 6.500 K 2.000 lm 150 cm 1/10 480  
34557 EcoSTAR 18 watt, 6.500 K 1.600 lm 120 cm 1/10 480  

Technische gegevens  

Ingangsspanning: 220-240 V, 50/60 Hz
Kleurweergave-index CRI: Ra > 80
Lichthoek (halfwaardehoek): 140°
Levensduur chip (L70): > 30.000 h
Energie-efficiëntieklasse: A+
Sokkel: G13
Gloeilampvorm: T8

 

2 jaar garantie 

Ledbuizen EcoSTAR   
• alleen geschikt voor lampen met een conventioneel elektromagnetisch voorschakelapparaat 
(CVSA/VVSA) • de ledbuizen zijn niet dimbaar • TÜV-gekeurd 

De voordelen in één oogopslag: 
• hoge energiekostenbesparing in vergelijking met gangbare T8 fluorescentielampen • eenvoudige 
retrofit-lampvervanging zonder nieuwe draadverbindingen: Fluorescentielamp en starter hoeven alleen 
door LED-buis en meegeleverde LED-starter te worden vervangen • zeer lange levensduur 
(> 30.000 h) en slagvastheid • volledig lichtvermogen ook bij lage temperaturen 
• onmiddellijk volledige lichtkracht, geen geflikker, geen gezoem • homogene verlichting 
zonder verblinding • zeer goede kleurweergave (Ra > 80), conform arbeidsplaatsbesluit 
voor nagenoeg alle werkplekken geschikt • robuuste kunststof behuizing 
zonder glasaandeel• geen IR-straling (geringe warmteafgifte) 
• geen UV-straling (insecten worden niet aangetrokken) 
• zonder kwik  

Ledbuizen – het energiebesparende alternatief voor de klassieke T8 fluorescentiebuis!
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55 jaar garantie

Technische gegevens  

Lichtopbrengst: 120 - 125 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek): 130°
Ledtype: SMD 2835
Levensduur chip (L70): > 50.000
Ingangsspanning: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Bedrijfstemperatuur: - 40 °C tot + 50 °C
Kleurtemperatuur: 6.000 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP 67

Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

Art. Nr. Beschrijving Lichtstroom l x b x h  €

34546 Ledlamp voor vochtige ruimte 40 W 5.000 lm 1192 x 72 x 82 mm 1/6  
34547 Ledlamp voor vochtige ruimte 55 W 6.500 lm 1492 x 72 x 82 mm 1/6  

De armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

LED-licht voor vochtige ruimte 
Perfect geschikt voor de ruwe inzet in natte, vochtige of stoffige omgevingen! 

• voor het verlichten van stallen, maneges, fabriekshallen en magazijnen, schuren, werkplaatsen en dergelijke 
• met geïntegreerde hoogwaardige LED-chips (geen fluorescentiebuis vereist) • hoge energiekostenbesparing 
in vergelijking met gangbare T8 fluorescentielampen • waterdicht en stofdicht (beschermingsklasse IP 67), 
corrosiewerend • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar 
stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • stabiele, sterke behuizing 
van PC • homogene verlichting zonder verblinding dankzij gesatineerde afdekking 
• incl. montageclips van roestvrij staal 

Art. Nr. Lengte   €

34561 120 cm 1 120  
34562 150 cm 1 120  

Lamp niet meegeleverd!

Waterdicht tl-armatuur voor vochtige ruimtes voor led-tl-buis   
• behuizing van glasvezelversterkt polyester, vlambestendig • afdekking van acrylglas (PMMA), glashelder, 
binnenkant gepareld, met clipsluiting • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP 65) 
• met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof 
of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn • incl. zekering • geen overbruggingsstarter vereist 
• uitsluitend geschikt voor T8 led-tl-buizen (Ø 26 mm) • geschikt voor led-tl-buizen 
EcoSTAR en EcoSTAR Plus 

D

D



168

Art. Nr.  €

345606 1/12/24  

Technische gegevens  

Vermogen: 5,5 W
Lichtstroom: 450 lumen
Lichtopbrengst: 80 lm/W
Stralingshoek: 100°
Levensduur chip (L70): > 30.000 h
Ingangsspanning: 220 - 240 V / 50 Hz
Kleurtemperatuur: 6.500 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP54
Afmetingen (l x b x h): 16,9 x 11,5 x 7,6 cm

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

2 jaar garantie 

Led-lamp ovaal   
• ideaal geschikt voor doorgangsgebieden, garage, kelder, enz. 
• geschikt voor toepassing buitenshuis 
• robuuste kunststof behuizing met gesatineerde afdekking 
• spatwaterdicht 
• plafond- of wandmontage 
• voorzien van energiezuinige SMD-led-chips 
• tot 80 % minder stroomverbruik 
• niet dimbaar 

Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

Art. Nr. Lengte   €

34558 120 cm 1/9 81  

Technische gegevens  

Vermogen: 25 W
Lampen-lichtstroom: 2.000 lm
Ingangsspanning: 220-240 V, 50/60 Hz
Kleurtemperatuur: 6500 K
Kleurweergave-index CRI: Ra > 80
Lichthoek (halfwaardehoek): 140°
Levensduur chip (L70): > 30.000 h
Afmetingen: ca. 1210 x 75 x 78 mm
Beschermklasse: IP 65
Beschermklasse: I

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet 
worden vervangen in de armatuur.

2 jaar garantie 

LED-licht voor vochtige ruimte FarmSTAR 
Perfect geschikt voor de ruwe inzet in natte, vochtige of stoffige omgevingen! 

• voor het verlichten van stallen, maneges, fabriekshallen en magazijnen, schuren, werkplaatsen en dergelijke 
• met geïntegreerde hoogwaardige LED-chips (geen fluorescentiebuis vereist) 
• straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP 65) 
•   met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar  

stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.)
• stabiele, sterke behuizing van ABS-kunststof 
• homogene verlichting zonder verblinding dankzij gesatineerde afdekking 
• incl. montageclips van roestvrij staal 

D
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2 jaar garantie 

Art. Nr. Beschrijving   €

345950 Led-schijnwerper voor buiten 80 watt zonder bewegingsmelder 6.000 lm 1/2  
345940 Led-schijnwerper voor buiten 100 watt zonder bewegingsmelder 7.500  lm 1/2  
345730 Led-schijnwerper voor buiten 80 watt met bewegingsmelder 6.000 lm 1/2  
345740 Led-schijnwerper voor buiten 100 watt met bewegingsmelder 7.500  lm 1/2  

Technische gegevens  

Lichtopbrengst: 75 lm/W
Stralingshoek: 70°
Levensduur chip: > 35.000
Ingangsspanning: 100 - 240 V / 50 Hz
Kleurtemperatuur: 6.000 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
Beschermklasse: IP 65 (zonder bewegingsmelder)
Beschermklasse: IP 44 (met bewegingsmelder)

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

Led-schijnwerpers voor buiten   
• voor het verlichten van stallen, schuren, overkappingen, etc. 
• voorzien van energiezuinige SMD-led-chips 
• tot 80 % minder stroomverbruik 
• robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk met veiligheidsglas 
• geschikt voor toepassing buitenshuis 
• inclusief verstelbare klembeugel 
• niet dimbaar 
• TÜV-GS-getest 

TIME: Inschakelduur (10 s - 10 min) 
SENS: Detectiebereik in een hoek van 
100° (max. 10 m) 
LUX: Helderheid van de omgeving 
waarbij de lamp inschakelt (5 lux - 
1000 lux)

Art. Nr. Beschrijving Lichtstroom Breedte Hoogte Diepte  €

345870 Ledschijnwerpers voor buiten 10 W 800 lm 134 mm 105 mm 38 mm 1/20  
345880 Ledschijnwerpers voor buiten 20 W 1.600 lm 164 mm 127 mm 45 mm 1/16  
345890 Ledschijnwerpers voor buiten 30 W 2.400 lm 194 mm 125 mm 45 mm 1/12  
345900 Ledschijnwerpers voor buiten 50 W 4.000 lm 285 mm 200 mm 45 mm 1/8  
345690 Ledschijnwerpers voor buiten 10 W 800 lm 134 mm 145 mm 70 mm 1/20  
345700 Ledschijnwerpers voor buiten 20 W 1.600 lm 164 mm 165 mm 70 mm 1/12  
345710 Ledschijnwerpers voor buiten 30 W 2.400 lm 200 mm 205 mm 75 mm 1/8  
345720 Ledschijnwerpers voor buiten 50 W 4.000 lm 285 mm 255 mm 75 mm 1/6  

Technische gegevens  

Lichtopbrengst: 80 lm/W
Stralingshoek: 100°
Levensduur chip (L70): > 35.000
Ingangsspanning: 220 - 240 V / 50 Hz
Kleurtemperatuur: 6.000 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP 65 (zonder bewegingsmelder)
 IP 44 (met bewegingsmelder)

2 jaar garantie 

Led-schijnwerpers voor buiten   
• compact design • voor het verlichten van stallen, schuren, overkappingen, etc. 
• voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot 80 % minder stroomverbruik 
• robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk met veiligheidsglas 
• geschikt voor toepassing buitenshuis • inclusief verstelbare 
klembeugel • niet dimbaar • DEKRA-GS-getest 

stal- en erfverlichting

345940

345740

345720

345870
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Art. Nr.  €

345604 1/2  

Technische gegevens  

Vermogen: 50 W
Lichtstroom: 3.750 lumen
Lichtopbrengst: 75 lm/W
Stralingshoek: 100°
Levensduur chip (L70): > 35.000 h
Ingangsspanning: 220 - 240 V / 50 Hz
Kleurtemperatuur: 6.000 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP65
Afmetingen incl. onderstel (l x b x h): ca. 32 x 22 x 40 cm

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen 
kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

2 jaar garantie 

Led-bouwlamp   
• robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk met veiligheidsglas • robuust buizenframe met 
kabelhouder • inclusief verstelbare klembeugel • met kunststof draaggreep • 230 volt aansluitkabel 
met geaarde stekker, lengte 3 m • voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot 80 % minder 
stroomverbruik • geschikt voor toepassing buitenshuis • niet dimbaar • GS-getest 

Art. Nr.  €

345605 1/6  

Technische gegevens  

Vermogen: 20 W
Lichtstroom: 1.600 lumen
Lichtopbrengst: 80 lm/W
Accutype: lithium-ionen
Nominale spanning accu: 7,4 V
Capaciteit accu: 4400 mAh
Laadtijd: 5 h

Duur verlichting:
2,5 h (100 %), 5 h (50 %), 
8 h (20 %)

Stralingshoek: 100°
Levensduur chip (L70): > 35.000 h
Ingangsspanning: 220 - 240 V / 50 Hz
Kleurtemperatuur: 6.000 K
Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
Beschermklasse: IP54
Afmetingen (l x b x h): ca. 23 x 16 x 6 cm

De armaturen bevatten ingebouwde ledlampen. De lampen 
kunnen niet worden vervangen in de armatuur.

2 jaar garantie 

Mobiele led-acculamp WorkFire Pro   
• robuuste kunststof behuizing met silicone randbescherming • spatwaterdicht 
en schokbestendig • traploos instelbare standaard, ook als draaggreep of 
ophangbeugel te gebruiken • met AAN/UIT-schakelaar • 3 lichtfuncties: 100 % 
- 50 % - 20 % • lithium-ionaccu met laadindicatie en geïntegreerde overbelas-
tings- en diepteontladingsbeveiliging • verwisselingsveilige geaarde laadkabel 
met geaarde stekker • voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot 80 % 
minder stroomverbruik • geschikt voor toepassing buitenshuis 

Benodigdheden voor stal en erf
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Art. Nr. Beschrijving   €

299806 Halley 2214/B 1 36  
299807 Halley 2214 1 22  
299819 Reservebuislamp 20 W, groen 1/25 -  

 Modell 2214/B Modell 2214

Aansluiting: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Twee lichtbronnen: elk 20 W elk 20 W
Effectief oppervlak: tot 300 m² tot 300 m²
Hoogspanning 5000 V 5000 V
b x h x d: 66 x 31 x 12 cm 66 x 52 x 12 cm

Verhoogde vangstcapaciteit door 
groen licht uitstralende fluorescentie-
buislampen!

  

Vliegendoder Halley Green Line   
• de beproefde vliegenval nu ook met groen licht gevende 
fluorescentiebuislampen 2 x 20 W • praktijkervaring leert dat 
groen licht uitstralende fluorescentiebuislampen sterker vliegen en 
insecten aantrekken dan blauwe. Daarmee is de vangstcapaciteit 
van de „green line“-vliegendoders aanzienlijker hoger dan die van 
de ‚blauwe‘ standaarduitvoering • spuitwatervast (IP 44) voor de 
bijzonder eisen in de agrarische industrie 

Elektrische bestrijding van insecten

• goedkoop en zuinig: laag energieverbruik 
• doeltreffend en praktisch: werkt zowel bij daglicht als onder kunstlicht! 
• geschikt om op te hangen (ophangoog) of neer te zetten! 
• sinds 1985  

Elektrische vliegendoder origineel Halley

Art. Nr. Beschrijving   €

299804 Vliegendoder Halley 2138 1 40  
299811 Reservebuislamp 15 W, blauw 1/25 2.100  

Technische gegevens  

Aansluiting 230 V / 50 Hz
2 lampen elk 15 watt
Reikwijdte tot 150 m²
Hoogspanning 5000 V
B x H x D 51 x 39 x 12 cm

 

  Vliegendoder Halley 2138   
• spuitwatervast (IP 44) voor de bijzonder eisen in de agrarische industrie 
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Art. Nr. Beschrijving   €

299935 EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 watt 1/3 60  
299986 Reservebuizen 15 watt, blauw 1/25 -  
299936 EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 watt 1/2 48  
299987 Reservebuislamp 20 W, blauw 1/25 -  

 299935 299936

Aansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lampen 2 x 15 W 2 x 20 W
Reikwijdte tot 150 m² tot 200 m²
Spanning 2200 V 2200 V
B x H x D 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm 

Vliegendoder EcoKill Inox IPX4   
De vliegendoder met spatwaterbeschermde elektronica! IPX4 zorgt voor voldoende 
veiligheid in de stal, buiten of overal waar een bepaalde vochtigheid niet kan wor-
den uitgesloten! Qua vorm, prestatiegegevens en uitvoering identiek aan EcoKill 
Inox zonder spatwaterbescherming! 

Art. Nr. Beschrijving   €

299930 EcoKill Inox 2012, 2 x 6 W 1/3 108  
299931 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 W 1/3 60  
299932 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 W 1/2 48  
299812 Reservebuislamp 6 W, blauw 1/25 -  
299986 Reservebuizen 15 watt, blauw 1/25 -  
299987 Reservebuislamp 20 W, blauw 1/25 -  

 EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040

Aansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lampen 2 x 6 W 2 x 15 W 2 x 20 W
Reikwijdte tot 80 m² tot 150 m² tot 200 m²
Spanning 2200 V 2200 V 2200 V
B x H x D 34 x 32,5 x 11,5 cm 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

 

  

Elektrische vliegendoder EcoKill Inox   
De elektrische vliegendoder met kwalitatief hoogwaardige behuizing van 
roestvrij staal. Alle EcoKill Inox-modellen zijn door TÜV-GS gekeurd en 
voorzien van een UV-lichtbron met hoge levensduur. De behuizing van mat, 
kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal, is goed schoon te maken en houdt 
jarenlang haar aantrekkelijke uiterlijk. De slanke constructie met het naar 
buiten wijzende rooster zorgt voor een optimale vangst. 
• extreem robuust dankzij behuizing van roestvast staal • incl. ophangketting 
en opvangschaal • uitstekende prijs/prestatie-verhouding • corrosiebesten-
dig en krasvast • speciale UVA-lichtbron met grote aantrekkingskracht voor 
insecten 

Art. Nr. Beschrijving   €

299950 EcoKill 2 x 15 W 1/3 48  
299811 Reservebuislamp 15 W, blauw 1/25 2.100  

Technische gegevens  

Aansluiting 230 V / 50 Hz
2 lampen elk 15 watt
Reikwijdte tot 150 m²
Spanning 2200 V
B x H x D 49 x 34 x 11 cm

 

  

Elektrische vliegendoder EcoKill 2 x 15 W   
• extreem licht dankzij aluminiumconstructie • incl. ophangketting en opvangschaal 
• uitstekende prijs/prestatie-verhouding • corrosiebestendig en krasvast • speciale 
UVA-lichtbron met grote aantrekkingskracht voor insecten 

Elektrische bestrijding van insecten

Top Seller
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Voor biobedrijven 
toegestaan!

Insectenvallen

Art. Nr. Lengte Breedte   €

299789 10 m 40 cm 1/15 450  

 

Vliegenrol met XL-vangvlak van 4 m², tot 
40 % doeltreffender 

Vliegenrol JumboXL 10 m   
• de nieuwe opdruk op het gele papier ondersteunt de aantrekkingskracht, omdat hier de 
vermoedelijke landingsplaatsen gesimuleerd worden • eenvoudig - schoon - zonder gif - 100 % 
effectief • Stalvliegenrol met bijna 50% meer vangoppervlak tegen een echte voordeel prijs 

Art. Nr. Lengte Breedte   €

299847 9 m 30 cm 1/15 540  

 

met lokkende werking tot 40 % effec-
tiever 

Vliegenrol 9 m   
• vliegen worden door het papier aangetrokken en blijven aan de val 
kleven • de nieuwe opdruk op het gele papier ondersteunt de aantrek-
kingskracht, omdat hier de vermoedelijke landingsplaatsen gesimuleerd 
worden • simpel - schoon - zonder gif - 100 % effectief 

Art. Nr. Lengte Breedte   €

29978 7 m 30 cm 1/15 540  

   

Vliegenrol - 7 m   
• klevende vanger voor het bestrijden van vliegen en vliegende insecten • 7 m lang - 30 cm 
breed • inclusief metalen houder • met geel papier voor een nog hogere lokkend effect op 
vliegen en insecten • voorzien van een nieuwe, verbeterde kleeflaag • 100% vrij van vergif 

Art. Nr. Lengte Breedte   €

299790 10 m 25 cm 1/24 864  

 

  

Stalvliegenrol Eco 10 m   
• kleefvanger om vliegen en vliegende insecten te bestrijden 
• 10 m lang - 25 cm breed • incl. snoer om op te hangen • 100% gifvrij 

Top Seller

Top Seller
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299776

29976

Sets bestaande uit:

Art. Nr.   €

299779 1 240  

 

Reserverol   
• lengte 440 m • reserverol vliegensnoer, passend bijv. 
voor systemen van de firma‘s Flyson, Fly-End, Silva 

Art. Nr. Beschrijving   €

29976 Strook 400 m lang, compleet pakket 1 96  
29977 Reserverol Strook 400 m 1 288  

 

  

Stalvliegenvanger FlyMaster strook   
• complete set met 400 m lange strook • milieuvriendelijk alternatief voor het bestrijden 
van vliegen in de stal • de verbruikte strook wordt op de meegeleverde lege haspel gerold 
• simpel zelf te monteren • reserverollen zijn probleemloos om te wisselen 

Art. Nr. Beschrijving   €

299776 Kleefkoord 440 m, compleet pakket 1 96  
299777 Reserverol Kleefkoord 440 m 1 288  

 

Stalvliegenvanger FlyMaster kleefkoord   
• Complete set met 440 meter koord • Milieuvriendelijk alternatief voor vliegenbestrijding 
in de stal • het gebruikte koord wordt door middel van de mee geleverde lege haspel weer 
opgerold • eenvoudige zelfmontage • Vervangrollen kunnen probleemloos verwisseld 
worden 

Insectenvallen

FlyCage2   
• op basis van het aantal gevangen vliegende insecten kan worden 
bepaald of er sprake is van een plaag resp. grote hoeveelheid om 
vervolgens bestrijdingsmaatregelen te treffen 
• eenvoudig in gebruik, grootse werking • gifvrij • afhankelijk van 
het weer 4 tot 6 weken werkzaam 

Art. Nr.  €

299851 1/20  

gifvrij 

Art. Nr. Lengte Breedte  €

299842 59,5 cm 30 cm 1/50  

 
met lokkende werking tot 40 % effectiever 

Stalvliegenkoker FlyMaster   
• zes kokers van elk 595 x 300 mm • de FlyMaster-vliegenkoker vangt betrouwbaar vliegen in stal, 
melkkamer en huis • met één koker kunt u wel 5.000 vliegen vangen c.q. bestrijkt u een oppervlakte 
van ca. 200 m² • 100 % gifvrij Toepassing: monteer de vliegenkoker compleet of aangepast - trek de 
beschermfolie weg - klaar! 
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299825: bij een bestelling van 
12 stuks geschiedt de levering 
in een representatief display

299822: bij een bestelling van 
16 stuks geschiedt de levering 
in een representatief display

Art. Nr. Beschrijving  

299823
Muizenval mouseStop, 

44 stuks in staand display
1/44

Art. Nr. Beschrijving   €

299822 Muizenval mouseStop 2 1/16  
299824 Reservelokaas mouseStop 6 1/20/680  

 

• eenvoudig • veilig • gifvrij 

Muizenval mouseStop   
• doeltreffende en gebruiksklare muizenval incl. speciaal lokaas • gebruikt lokaas 
kan bliksemsnel vervangen worden • werkt onmiddellijk na activering van het 
lokaas - gewoon beschermkap wegnemen • gegarandeerde vangefficiëntie 
door geijkte slagkracht van het ontgrendelingsmechanisme • ongevaarlijke 
slagkracht voor huisdieren en kinderen

Art. Nr. Beschrijving  

2998250
Rattenval ratStop, 25 stuks in staand 

display
1/25

Art. Nr.   €

299613 1 1/30  

Rattenval Luna   
• met houten trekker • één stuks op een ruiterkaart 

Art. Nr.   €

299602 2 1/50  

Origineel LUNA 

Muizenval Luna   
• met houten trekker • per twee stuks op een ruiterkaart 

Ratten- en muizenvallen

Art. Nr. Beschrijving   €

299825 Rattenval ratStop 1 1/12  
2998251 Reservelokaas ratStop 3 1/10  

• eenvoudig • veilig • gifvrij 

Rattenval ratStop   
• doeltreffende en gebruiksklare rattenval incl. speciaal lokaas • gebruikt lokaas 
kan bliksemsnel vervangen worden • werkt onmiddellijk na activering van het 
lokaas - gewoon beschermkap wegnemen • gegarandeerde vangefficiëntie door 
geijkt ontgrendelingsmechanisme Top Seller

Top Seller
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2229-E22291-S

Art. Nr. Beschrijving MA   €

22302 100 W – rood 12 1/12 396  
22303 175 W – rood 12 1/12 396  
22304 100 W – helder 12 1/12 396  
22309 175 W – helder 12 1/12 396  

 

Bespaar nu tot 30% op uw energiekosten! 

Energiezuinige infraroodlichtbron PHILIPS   
• robuuste uitvoering dankzij toepassing van geperst glas • PAR 38 • bespaar nu tot 30% op uw 
energiekosten (vergeleken met gangbare infraroodlichtbronnen) • deze lichtbronen onderscheiden 
zich als volgt: economisch (gemiddelde levensduur ca. 5000 uur), uitstekende overdracht van 
warmte - direct en doelgericht op het dier - en een onmiddellijke opwarming van het huidoppervlak 
van het dier. Daarmee wordt een gelijkmatige warmtehuishouding verkregen en de doorbloeding van 
weefsel- en spierlagen gestimuleerd • spatwaterdicht • universeel toepasbaar bijvoorbeeld voor 
pluimvee, biggen, diergeneeskundige therapie, droogprocessen voor voer en levensmiddelen 
in het agrarisch bedrijf • passend bij de infraroodwarmtestraler 

Biggenopfok

Art. Nr. Beschrijving MA   €

2228 met 2,5 m kabel 2 1/2 192  
22281 met 2,5 m lange kabel + spaarstandschakelaar 2 1/2 192  
2229 met 5,0 m lange kabel 2 1/2 192  

22318 met 5,0 m lange kabel in individuele kartonnen verpakking 1 1 96  
22291 met 5,0 m lange kabel + spaarstandschakelaar 2 1/2 192  

225280 met 5,0 m lange kabel + spaarschakelaar in individuele kartonnen verpakking 1 1 96  
2229-E met 5,0 m kabel, met Britse stekker 2 1/2 192  
22291-S met 5,0 m kabel, met Zwitserse stekker 2 1/2 192  
22296 Porseleinen fitting voor vangkorf 1 1/15/300 -  

 

  

Warmtestraler met infrarood licht   
• aluminium scherm ø 21 cm • met 6 ventilatiesleuven voor betere luchtcirculatie, 
daardoor langere levensduur van de infrarood lamp • bevestigingsketting 
(max. 20 kg draagvermogen) • max. 175 W lampen voor apparaten met 
spaarschakelaar! 

Top Seller
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Art. Nr. Beschrijving  €

2130 Digitale thermometer 1/6/24  
29918 Knopbatterij 3 V 1/20  

Technische gegevens  

Uitleesbereik: 32 °C - 42 °C
Nauwkeurigheid: +/0,1 °C
Batterij: CR2032 Lithium

 

  

Digitale thermometer BigScreen   
• met flexibele sonde • hoge nauwkeurigheid • snelmetend in 10 seconden • met achtergrondverlichting 
van de indicator: groen = geen koorts, rood = koortsbereik • automatische signaaltoon bij het einde 
van de meting • opslag van de laatste meetwaarde • automatische uitschakeling • omschakelbaar 
van °C op °F • indicatie van de noodzaak tot batterijvervanging • waterdicht 

Art. Nr. Beschrijving  €

2136 Koortsthermometer 1/10/200  
2137 Koortsthermometer, flexibele sonde 1/10/200  

Technische gegevens  

Uitleesbereik: 32 ... 42 °C
Nauwkeurigheid: +/-0,1 °C
Batterij: 1,5 V-knoopcel (LR/SR-41)

 

  

Digitale thermometer   
• hoge nauwkeurigheid • snelmetend in 10 seconden (rectaal) resp. 17 seconden (oraal) 
• automatische signaaltoon bij het einde van de meting • laatste waarde wordt opgeslagen 
• automatische uitschakeling • weergave batterijstatus • waterdicht • altijd met 
transparante beschermhuls 

Art. Nr.  €

21124 1/32  
 

Temperatuurmeting in 10 ... 15 seconden 

Digitale thermometer topTEMP   
• Digitale thermometer voor rectaal gebruik bij dieren • temperatuurmeting 
binnen 10 tot 15 sec. • vrij te kiezen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) 
• ergonomisch afgestemd op dieren • incl. 1,5 V AAA microbatterijen 

Digitale thermometer voor grote dieren   
• snelle meting binnen 8 seconden • met een sonde an 14 cm • hoge nauwkeurigheid 
• laatste waarde wordt opgeslagen • automatische uitschakeling • weergave in °C 
• weergave batterijstatus • waterdicht 

Technische gegevens  

Weergavebereik: 32 °C tot 43,9 °C
Nauwkeurigheid: +/- 0,1 °C
Batterij: CR2032 lithium

Art. Nr. Beschrijving  €

2138 Koortsthermometer voor grote dieren 1/6/24  
29918 Knopbatterij 3 V 1/20  

  

 

Veterinaire producten

2137

2136
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Art. Nr. Beschrijving   €

27510 Lammerendrinkemmer, 10 liter (2 x 5 liter) 1/10 300  
324482 Afdekking voor emmer en voederschalen, 2 stuks 1/100 1.200  

 

  

Lammerendrinkemmer   
• om maximaal 6 lammeren te voeren • lediging zonder restanten 
door schuine bodem • om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en 
dergelijke op te hangen • draaggreep van metaal • stapelbaar 
• stabiele kunststof • compleet met 6 spenen (art. 274) en 
6 kleppen (art. 275) 

Art. Nr. Beschrijving   €

27500 Lammerendrinkemmer, 12 liter 1 100  
324482 Afdekking voor emmer en voederschalen, 2 stuks 1/100 1.200  

 

Lammerendrinkemmer   
• om maximaal 6 lammeren te voeren • met metalen beugels 
om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en dergelijke op te 
hangen • extra draaggreep van metaal • stapelbaar • stabiele 
kunststof • geschikt voor levensmiddelen • compleet met 6 
spenen (art. 274) en 6 kleppen (art. 275) 

Art. Nr. Beschrijving   €

27600 Lammerendrinkbak Multi Feeder, 30 liter 1 57  
14214 Afdekkap voor Multi Feeder 1/100 -  

 

  

Lammerendrinkbak Multi Feeder   
• om maximaal 7 lammeren te voeren • zonder portionering en met afgeronde hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, 
vreetroosters, omheinigen, etc. op te hangen (buizen tot max. ø 61 mm (2“) • met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te fixeren en te 
beveiligen • stapelbaar • gemakkelijk te transporteren • zuurbestendig • geschikt voor levensmiddelen • afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm 
• compleet met 7 spenen (art. 274) en 7 kleppen (art. 275) 

Schapenfokkerij

27600 + 14214

27500 + 324482
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Art. Nr. Beschrijving MA   €

274 Reservespeen voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 6 - 1/6/600  
274/6 Reservespeen voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 1 6 1  
275 Reserveklep voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 6 - 1/6/1200  

275/6 Reserveklep voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 1 6 1  
277 Reservespeen voor 276 en 2780 20 - 1/20/1000  

277/5 Reservespeen voor 276 en 2780 1 5 1  
2784 Reservespeen voor 276 en 2780 20 - 1/20/1000  

27111 Reservespeen natuurlijk rubber voor 276 en 2780 20 - 1/20/800  
149 Schroefventiel compleet 10 - 1/10  

1410 Ophangplaat, enkel 10 - 1/10/150  

 

  

Reserveonderdelen voor 
lammerendrinkemmers     

Schapenfokkerij

Art. Nr. Beschrijving   €

276 Lammerendrinkemmer met 5 spenen, 8 liter 1 240  
2769 Lammerendrinkemmer met 3 spenen, 8 liter 1 240  

 

Lammeremmer   
• kunststof • compleet met houdplaat, kleppen en 
korte, rode spenen • levensmiddelecht 

Art. Nr. Beschrijving   €

271 Lammerendrinkemmer, inhoud 8 liter 1 240  
14211 Deksel, enkel 1/50 1.200  

 

  Lammerendrinkemmer   
• kunststof • voor het voederen van maximaal zes lammeren • compleet met 
houdplaat, speen en klep • levensmiddelecht • aan beide afgevlakt • versterkte 
uitvoering • levering zonder deksel 

149

Top Seller

274275

277/5

2784

14211

27111
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Schapenfokkerij

Art. Nr.  €

27110 1  

 

Houder voor lammerflessen   
• voor het inhaken in afrasteringen, omheiningen, enz. 
• voor 5 lammerflessen • geschikt voor lammerflessen 
Anti-Vac (art.nr. 278) • met kunststofcoating, daardoor 
zeer duurzaam 

Art. Nr. MA  €

2783/5 1 1/20/200  

Nieuwe, verbeterde kwaliteit met sterker rubber! 

Opschroef-flesspeen voor lammeren   
• van latex • past op alle gangbare flesdraden met buitendiameter 25 mm • bootst de 
natuurlijke vorm van de moederspeen na • speciale fladderklep zorgt tijdens het zogen voor 
het nastromen van lucht 

Art. Nr. Inhalt  €

2754 200 ml 1/100  

Roslam   
• voor lammeren • gesloten fles • voor het toedienen van vloeibare voeding 

Art. Nr. Beschrijving  MA  €

2710 Flessenspeen - 6 1/6/600  
2710/6 Flessenspeen 6 1 1  

 

Reservespeen voor lammerfles   
• gemaakt van 100% natuurrubber 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt  MA  €

2780 Lammerfles 1000 ml - 1 1/20  
277 Reservespeen voor 276 en 2780 - - 20 1/20/1000  

277/5 Reservespeen voor 276 en 2780 - 5 1 1  

 

Lammerfles   
• compleet met speen • met meetschaal 
• met ophangoog aan de flesbodem 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

278 Lammerfles Anit-Vac 500 ml - 1/24/144  
279 Reservespeen voor 278 - - 1/50/1000  

279/2 Reservespeen voor 278 - 2 1/60  

 Lammerfles Anti-Vac   
• compleet met speen • speciale reguliering van het debiet 
• brede flesopening voor simpel vullen • grote meetschaal 

Top Seller

279



GEA 181

Art. Nr. Beschrijving MA   €

18993 Schapenscheerapparaat 400 W met stel messen 13/4 1 1/8 48  
18931 Scheerkop zonder messen 1 1 -  
18913 Stel scheermessen 13/4 tanden 1 1/50 -  
18978 Bovenmes, 4 tanden 1 1/50 -  
18988 Bovenmes, 13 tanden 1 1/50 -  

Technische gegevens  

Spanning: 230 V~
Frequentie: 50 Hz
Motorvermogen: 400 W
Aantal snijbewegingen: ca. 2400 per minuut
Geluiddrukniveau: 87 dB
Gewicht (zonder kabel): 1.468 g
Lengte van de kabel: 3 m
Afmetingen (L x B x H): 35,5 x 10,8 x 8,0 cm

 

  

constanta4 schapenscheerapparaat   
• dankzij de beproefde motortechniek profiteert de constanta4 van een enorme trekkracht 
• zelfs bij vervilte en met vuil verkorste vachten gaat de constanta4 niet „door de hoeven“ 
• zonder verlies aan prestaties glijden de nieuwe messen door de dikste schapenwil 
•  speciaal ventileersysteem met nieuw ontwikkeld schoepenwiel en nieuwe luchtgeleiding  

creëert een aanzienlijk verbeterde ventileerdynamica
• Het luchtfilter is zonder gebruik van gereedschap te vervangen 
•  onderhoudsvriendelijk schaalvormige behuizing met ergonomisch gevormde greepzone  

voor niet-vermoeiend werken
•  scheermessen van gereedschapsstaal met speciale HRC-harding hebben een buitengewone  

standtijd bij verbeterde slijpmogelijkheden en een bijzonder snijvermogen
• levering in een stevige kunststoffen koffer inclusief accessoires 

Scheerapparaten & accessoires

Art. Nr. Beschrijving Tanden   €

18261 Schapenscheerapparaat FarmClipper Profi - 1/3 72  
18140 Bovenmes Wellington 4 1/100 -  
18141 Ondermes Wellington 13 1/100 -  
18142 Stel scheermessen Wellington 13/4 tanden 13 / 4 1/100 -  

Technische gegevens  

Aansluitspanning: 220 - 240 V AC
Frequentie: 50 Hz
Motorvermogen: 350 W
Aantal snijbewegingen: ca. 2400 per minuut
Gewicht (zonder kabel): 1490 g
Kabellengte: 5,5 m
Afmeting (B x H x L): 7,8 x 9,7 x 33 cm

6-speed 

Schapenscheerapparaat FarmClipper Profi   
Krachtige scheermachine waarvan de omwentelingssnelheid traploos instelbaar is. In de hoogste instelling bereikt de 
FarmClipper 350 watt 2400 omwentelingen. Doordat het apparaat exact kan worden ingesteld op het betreffende dier 
en het bijbehorende vachttype, is het scheerresultaat optimaal! Dankzij de premium-messen, wordt met de FarmClipper 
een extreem strak en gelijkmatig scheerresultaat gerealiseerd. De messen glijden nauwkeurig door de vacht, zelfs sterk 
vervuilde dieren worden professioneel en zonder achterblijvende haren geschoren. Op ergonomisch gebied laat de Farm-
Clipper eveneens geen wensen onvervuld. Het evenwichtige zwaartepunt maakt een doorlopende scheerbeurt van 
meerdere dieren mogelijk, zonder dat de gebruiker vermoeid raakt. Het inzetstuk met rubberlaag in het bovenstuk 
van de behuizing zorgt voor een veilige antislip grip! Zodoende ligt de FarmClipper optimaal in de hand en 
maakt met zijn krachtige motor lange gebruikstijden voor professioneel scheren mogelijk. 
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Noviteit

Art. Nr. Grootte  €

34354 L 1/50  
34355 XL 1/50  
34356 XXL 1/50  

 

PSA categorie III 

Overall voor werken met pesticiden type 4   
• sproeidichte, chemisch bestendige overall CAT III, type 4B, 5B en 6B, geschikt voor gebruik 
met pesticiden • infectiebescherming tegen bloed en virussen • wit met rode, zelfklevende 
ritsafdekkingen • van spinvlies-polyethyleen-laminaat, met spinvlies aan de binnenzijde 
voor een aangenaam draagcomfort zorgt en sproeidicht polyethyleen aan de buitenzijde 
• ademend en toch dicht • 3-delige capuchon • duimlus om omhoogkruipen van de 
mouwen te voorkomen • perfecte pasvorm door trekkoord bij armen, benen en taille 
• voldoet aan EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 
14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, 
EN 369, ISO 14644 klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 • toepassingsgebieden: Omgang met 
agrarische chemicaliën, epidemiebestrijding, ongediertebestrijding, levensmiddelindustrie, 
sanering, asbestverwijdering, cleanroomtoepassingen, enz. 

Beschermende kleding

Art. Nr. Grootte  €

3465 XL 1/50  
3466 XXL 1/50  

 

PBM-categorie III 

Chemische beschermende overall CoverBase   
• wit met blauwe naden 
• driedelige capuchon 
• ca. 55 g/m2 
• ter bescherming tegen schadelijk stof en bij het verspuiten van vloeibare chemicaliën 
• PBM-categorie III, type 5+6, EN-13982-1 
• dicht voor deeltjes conform EN-13034-1 
• beperkt spuitvloeistofdicht 
• actief ademend 
• met elastiek om de capuchon goed te laten aansluiten, evenals in de taille voor een optimale pasvorm 
• gemaakt van drielaags SMS-materiaal (spunbond-meltblown-spunbond) 

EN 14605:
2005+A1:2009

TYPE 4 (4B) 

T4 

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5  (5B) 

T5 

EN 13034:
2005+A1:2009

TYPE 6 (6B) 

T6 

EN 1073-2:
2002

EN 14126:
2003+AC:2004

EN 1149-5:
2008

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5  (5B) 

T5 

EN 13034:
2005+A1:2009

TYPE 6 (6B) 

T6 

EN 1073-2:
2002

EN 14126:
2003+AC:2004

EN 1149-5:
2008
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 Art. Nr. Grootte  €

291243 M 1/5  
291244 L 1/5  
291245 XL 1/5  
291246 XXL 1/5  
291247 XXXL 1/5  

100% polyester 

Was- en schoonmaakoverall met capuchon   
• het onverslijtbare weefsel is watervast, ademend en in het bijzonder geschikt voor ruwe en continue 
agrarische arbeid • met waterdicht verlijmde naden • Extra knopenrand om de ritsluiting af te dekken 
• met ingewerkte elastische band in de rug • dicht afsluitende manchetten aan de armen en dubbele 
enkelafdichtingen bieden optimaal bescherming tegen vuil en vocht • de overall kan in, of over de laarzen 
worden gedragen • capuchon met elastisch koord voor het gezicht en klittenbandsluiting in de nek voor 
individuele aanpassing aan elke lichaamsmaat • een bij de halsaanzet ingewerkte beschermflap voorkomt 
het binnendringen van vocht • met ophanglusje in de nek • wasbaar bij 30 °C • met 2-weg-ritssluiting 

Beschermende kleding

Art. Nr. Grootte  €

3432 L 1/50  
3433 XL 1/50  
3434 XXL 1/50  
3482 XXXL 1/50  

Wegwerpoverall blauw   
• ca. 55 g/m² • ter bescherming tegen stof, vuil en spatten 
• materiaal: polypropyleen • mat capuchon en ritssluiting 
• elastische boordband bij armen, benen en taille • extra 
scheurvast 

Art. Nr. Grootte  €

3408 M 1/50  
3409 L 1/50  
3430 XL 1/50  
3431 XXL 1/50  
3479 XXXL 1/50  

Wegwerpoveral Basic  
• ca. 45 g/m² • wit • ter bescherming tegen stof, vuil en spatten 
• materiaal: polypropyleen • mat capuchon en ritssluiting • elastische 
boordband bij armen, benen en taille • licht, zacht en trekvast 

Art. Nr.   €

3428 1/50 3.300  

Wegwerpjas wit   
• 120 cm • drukknopen aan de voorzijde 
• met lange mouwen • ideaal geschikt voor bezoekers 

Art. Nr.   €

3427 1/5 240  

Wegwerpjas groen   
• 135 cm • niet-steriel • polyetheen • met lange 
mouwen • 20 stuks per verpakking 

3427

3428

3408

3432

NEW NEW
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Beschermende kleding

Art. Nr.  €

15378 1/10  

Wegwerpkap   
• voorkomt het binnendringen van kiemen • PP-vliesstof • ronde vorm 
(diameter: 53 cm) • met elastische rubberen band • lichtblauw • 100 stuks/pak 

Art. Nr. Beschrijving Lengte Hoogte  €

15375 hoge uitvoering, wit transparant 40 cm 50 cm 1/5  
15360 halfhoge uitvoering, blauw transparant 40 cm 29 cm 1/5  

 

  

Wegwerpoverschoenen   
• met rubberen trekkoord • materiaaldikte 
0,070 mm • polyetheen (PE) • 100 stuks/pak 

Art. Nr.  €

15377 1/10  

 

  

Wegwerpoverschoenen   
• enkelhoog • 41 x 15 cm • met rubberen trekkoord • blauw • 0,035 mm 
materiaaldikte • polyetheen (PE) • 100 stuks/pak 

Art. Nr. Beschrijving Grootte  €

15345 Antigeur muts uniseks XXS/XS 1/20  
15346 Antigeur muts uniseks S/M 1/20  
15347 Antigeur muts uniseks L/XL 1/20  
15348 Antigeur hoofddoek dames XS/S 1/20  
15349 Antigeur hoofddoek dames M/L 1/20  
15350 Antigeur hoofddoek dames XL 1/20  

 

Antigeur muts 
Beschermt uw haren tegen geurtjes! 

• geurwerend bij stalgeuren, vetgeuren, brand- en rookgeuren, transpiratie, etc. • wind- en 
weerbestendig • actief ademend en klimaatregelend • maximaal draagcomfort • robuuste naden 
en een verbeterde pasvorm dankzij een nog hogere elasticiteit van de zoomband • biedt ook voor 
lang en volumineus haar voldoende ruimte • wasbaar op 30° C 
 
Materiaal: Softshell + met antigeur uitrusting, 80% polyester, 20% polyurethaan 
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Weitere Informationen zur NEOTANE  
Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

Bekina veiligheidslaars S5 StepliteX®   
• van vederlicht polyurethaan: 40 % lichter dan rubber of pvc 
• duurzaam: 3-4 x langere levensduur dan pvc-laarzen 
• meer comfort: extra brede en hoge pasvorm 
• meer veiligheid: hogere stalen neuzen en deugdelijke stalen zool 
• vuilafstotende antislip zool 
• bestand tegen gier, olie, benzine, vet, loog en zuur 
• goede warmte- en koude-isolatie tot -30 °C 
• getest volgens EN ISO20345:2011.S5.SRC 
• levering met schokabsorberend 2-laags voetbed

Bekina veiligheidslaars S5 Agrilite®   
• van vederlicht polyurethaan: 40 % lichter dan rubber of pvc 
• duurzaam: 3-4 x langere levensduur dan pvc-laarzen 
• met stalen neus en stalen tussenzool 
• vuilafstotende antislip zool 
• bestand tegen gier, olie, benzine, vet, loog en zuur 
• goede warmte- en koude-isolatie tot - 20 °C 
• getest volgens EN ISO20345:2011.S5.SRC 
• levering met 3-laagse antislip inlegzool 

Art. Nr. Grootte   €

3485 36 1/5 80  
3486 37 1/5 80  
3487 38 1/5 80  
3488 39 1/5 80  
3489 40 1/5 80  
3490 41 1/5 80  
3491 42 1/5 80  
3492 43 1/5 80  
3493 44 1/5 80  
3494 45 1/5 80  
3495 46 1/5 80  
3496 47 1/5 80  
3497 48 1/5 80  
3498 49 1/5 80  

 

conform S5 EN 345 en EN ISO20345:2011.S5.SRC 

Betere slipvastheid  
- geoptimaliseerd zoolpro-
fiel

Meer veiligheid  
- hogere stalen neus

Meer comfort  
- bredere pasvorm

Art. Nr. Grootte   €

34140 36 1/5 80  
34141 37 1/5 80  
34142 38 1/5 80  
34143 39 1/5 80  
34144 40 1/5 80  
34145 41 1/5 80  
34146 42 1/5 80  
34147 43 1/5 80  
34148 44 1/5 80  
34149 45 1/5 80  
34150 46 1/5 80  
34151 47 1/5 80  
34152 48 1/5 80  

 

... aanbevolen door beroepsverenigingen! 

Werklaarzen en veiligheidslaarzen
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Bekina veiligheidslaars S4 Thermolite®   
• van polyurethaan 
•  met een isolatie tot - 50 °C bewijst de Thermolite zijn kracht overal waar de drager 

blootgesteld wordt aan slechte weersomstandigheden
• hoge levensduur dankzij soepel PU-materiaal 
• maximaal draagcomfort en standvastheid dankzij dikke schacht en extra dikke zool 
• geïntegreerde stalen neus 
• vuilafstotend antislip zoolprofiel 
• getest volgens EN ISO20345:2011.S4.SRC 
• levering met schokabsorberend 2-laags voetbed

Bekina veiligheidslaars S5 Steplite® XCI Winter   
• vederlicht, maar niet minder veilig door metaalvrije teenbescherming en zool 
• bovenmateriaal van polyurethaanschuim 
• olie-, benzine- en zuurbestendig 
• vuilafstotend antislip zoolprofiel 
• uitstekende isolerende werking – koel in de zomer, warm in de winter (tot -40 °C) 
• getest volgens EN ISO20345:2011.S5.SRC 
• levering met schokabsorberende 2-laagse inlegzool 

Betere slipvastheid  
- geoptimaliseerd 
zoolprofiel

Meer veiligheid  
- hogere stalen neus

Meer comfort  
- bredere pasvorm

10% lichter dan vergelijkbare laarzen, gemaak van polyurethaan

Art. Nr. Grootte   €

3470 39 1/4 64  
3471 40 1/4 64  
3472 41 1/4 64  
3473 42 1/4 64  
3474 43 1/4 64  
3475 44 1/4 64  
3476 45 1/4 64  
3477 46 1/4 32  
3478 47 1/4 64  

 

geïsoleerd tot -50 °C 
DIN EN ISO 20345 S4 CI 

Werklaarzen en veiligheidslaarzen

Art. Nr. Grootte   €

34341 37 1/4 64  
34342 38 1/4 64  
34343 39 1/4 64  
34344 40 1/4 64  
34345 41 1/4 64  
34346 42 1/4 64  
34347 43 1/4 64  
34348 44 1/4 64  
34349 45 1/4 64  
34350 46 1/4 64  
34351 47 1/4 64  
34352 48 1/4 64  

 

Steplite® XCI is de ideale combinatie van een zomer- en winterlaars. 
Ervaar het draagcomfort van een zomerlaars versterkt door de thermische 
eigenschappen van een winterlaars. 
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Art. Nr. Grootte  €

34181 43 1/40  
34182 44 1/40  
34183 45 1/40  
34184 46 1/40  
34185 47 1/40  
34186 48 1/40  

Art. Nr. Beschrijving   €

29320 Laarzenborstel - compleet 1 25  
29321 Reserveborstel voor onderkant 1/10 500  
29322 Reserve-zijborstel - boven 1 500  
29323 Reserve-zijborstel - onder 1/10 500  

 

  

laarzenreiniger   
• om op te stellen • voorzien van 1/2“-wateraansluiting • slip- en stapveilig • compleet met vijf 
borstels en afklopribbelplaat • robuuste uitvoering in roestvast staal • moeiteloos met water schoon 
te maken • door schoonmaakmiddel toe te voegen kan het binnenbrengen van ziekteverwekkers in 
de stal worden voorkomen 

Betere slipvastheid  
- geoptimaliseerd zoolprofiel

Meer veiligheid  
- hogere stalen neus

Meer comfort  
- bredere pasvorm

Werklaarzen en veiligheidslaarzen

Art. Nr. Grootte  €

34113 43 1/40  
34114 44 1/40  
34115 45 1/40  
34116 46 1/40  
34117 47 1/40  
34118 48 1/40  
34119 49 1/40  

Art. Nr. Grootte  €

34106 36 1/40  
34107 37 1/40  
34108 38 1/40  
34109 39 1/40  
34110 40 1/40  
34111 41 1/40  
34112 42 1/40  

 

  

2-laags voetbed   
• ergonomisch gevormd voetbed voor nog meer comfort in de laars en een betere ventilatie 
• antibacterieel behandeld • schokabsorberende hielversteviging • nog beter ademend vermogen 
• op 30°C wasbaar • geschikt voor alle BEKINA®-boots 

Art. Nr. Grootte  €

34174 36 1/40  
34175 37 1/40  
34176 38 1/40  
34177 39 1/40  
34178 40 1/40  
34179 41 1/40  
34180 42 1/40  

 

  

3-laagse inlegzool   
• optimale isolatie dankzij aanvullende vilten toplaag • viltlaag is geurwerend • drukverlagende 
werking van de gehele inlegzool • hoge slipbestendigheid in de laars door rubberen zool 
• op 30 °C wasbaar • geschikt voor alle BEKINA®-boots 
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Art. Nr. Grootte   €

34770 36 1/6 108  
34771 37 1/6 108  
34772 38 1/6 108  
34773 39 1/6 108  
34774 40 1/6 108  
34775 41 1/6 108  
34776 42 1/6 108  
34777 43 1/6 72  
34778 44 1/6 72  
34779 45 1/6 72  
34780 46 1/6 72  
34781 47 1/6 72  
34782 48 1/6 72  
34783 49 / 50 1/6 72  

 

Binnenvoering van antibacterieel weefsel 

Veiligheidslaarzen Dunlop® Purofort®+ S5   
• kleur: groen/zwart • teenbescherming: stalen neus • doortrapbeveiliging: stalen tussenzool • extra 
veel ruimte voor de tenen • anatomisch gevormd voetbed • bovenmateriaal van polyurethaanschuim 
• Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • anatomisch gevormde Premium binnenzool 
• antislip, vuilafstotende, eenvoudig te reinigen PU-profielzool met bescherming tegen ladders 
• antistatisch • beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig • Purofort® materiaaltechnologie zorgt voor 
temperatuurisolatie tot -20 °C • gemakkelijk schoon te maken profiel – bijzonder praktisch voor gebruik 
in de agrarische sector • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC 

Art. Nr. Grootte   €

34750 37 1/6 108  
34751 38 1/6 108  
34752 39 1/6 108  
34753 40 1/6 108  
34754 41 1/6 108  
34755 42 1/6 108  
34756 43 1/6 72  
34757 44 1/6 72  
34758 45 1/6 72  
34759 46 1/6 72  
34760 47 1/6 72  
34761 48 1/6 72  

 

Binnenvoering van antibacterieel weefsel 

Veiligheidslaarzen Dunlop® Purofort® S5 
• kleur: groen/zwart • teenbescherming: stalen neus • doortrapbeveiliging: stalen tussenzool • bovenmateriaal van polyu-
rethaanschuim • reflectoren voor meer veiligheid • Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • op het vlak 
van comfort en houdbaarheid verbeterde binnenzool • antislip, vuilafstotende PU-profielzool • antistatisch • beperkt olie-, 
benzine- en zuurbestendig • Purofort® materiaaltechnologie zorgt voor temperatuurisolatie tot -20 °C • breed profiel voor 
elke soort ondergrond • ideaal voor gebruik in de agrarische sector • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA 

Werklaarzen en veiligheidslaarzen

Top Seller
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Art. Nr. Grootte   €

34785 37 1/8 240  
34786 38 1/8 192  
34787 39 1/8 192  
34788 40 1/8 192  
34789 41 1/8 192  
34790 42 1/8 192  
34791 43 1/8 192  
34792 44 1/8 192  
34793 45 1/8 144  
34794 46 1/8 144  
34795 47 1/8 144  

 

  

Werklaarzen Dunlop® Pricemastor   
• klassieke, hoge waterdichte pvc laars voor beroep, tuin en vrije tijd • binnenvoering van 
onderhoudsvriendelijk polyester • schacht zwart, zool zwart • beperkt bestendig tegen oliën, 
zuren, meststoffen, desinfecteermiddelen en diverse chemicaliën • CE getest 

Art. Nr. Grootte   €

34880 37 / 38 1/6 60  
34881 39 / 40 1/6 60  
34882 41 1/6 60  
34883 42 1/5 60  
34884 43 1/5 60  
34885 44 / 45 1/5 60  
34886 46 1/5 60  
34887 47 1/5 60  
34888 48 1/5 60  

 

Binnenvoering van antibacterieel weefsel 

Veiligheidslaarzen Dunlop® Purofort® Thermo+ S5   
• kleur: groen/zwart • teenbescherming: stalen neus • doortrapbeveiliging: stalen tussenzool • bovenmateriaal van polyurethaanschuim 
• Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • anatomisch gevormde Premium binnenzool • antislip, vuilafstotende PU-profielzool 
• antistatisch • beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig • ideaal voor gebruik in melkveehouderijen • met een isolatie tot -50 °C bewijst de Thermo+ 
zijn kracht overal waar de drager blootgesteld wordt aan slechte weersomstandigheden • ideaal voor werkzaamheden bij koud weer, bijvoorbeeld in 
de veefokbedrijven. De dikke zolen voorkomen dat de voeten afkoelen. Het zeer diepe profiel maakt ze in het bijzonder geschikt voor gebruik in natte 
omgevingen • schokabsorberend en uiterst stevig • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC 

Werklaarzen en veiligheidslaarzen
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Grootte 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 / 50

Premium 34891 34892 34893 34894 34895 34896 34897 34898 34899 34900 34901 34902 34903
Basic 34910 34911 34912 34913 34914 34915 34916 34917 34918 34919 34920 34921 -

 Toepassing voor  €

Premium passend voor Purofort®+ S5 en Purofort® Thermo+ S5 1/10  
Basic passend voor Purofort® S5 1/10  

Inlegzolen Dunlop   
• absorptie: de nieuw inlegzolen kunnen tot 3 maal meer vocht opnemen dan hun eigen zoolgewicht 
• verbetering van de energieabsorberende eigenschappen met 100% • 30% betere geurcontrole
• behouden tijdens het aan- en uittrekken beter hun vorm en blijven in de laars • bestaan uit 
Poliyou®, een PU-component waardoor ze perfect in de Dunlop Purofort-laarzen passen Extra eigenschappen 
bij het Premium model: • ergonomisch gevormd voetbed met 3-zone demping voor nog meer comfort in de laars 
• nog beter ademend vermogen door „ventilatiekanalen“ in de teenruimte 

Art. Nr. Grootte   €

34850 36 1/6 72  
34851 37 1/6 72  
34852 38 1/6 72  
34853 39 1/6 54  
34854 40 1/6 54  
34855 41 1/6 54  
34856 42 1/6 54  
34857 43 1/6 54  
34858 44 1/6 54  
34859 45 1/6 54  
34860 46 1/6 54  
34861 47 1/6 54  
34862 48 1/6 54  

 

Winterlaarzen Dunlop® Blizzard   
• aantrekkelijk design en comfortabel draaggevoel • dikke, aangename binnenvoering 
van synthetische vacht • bovenmateriaal en zool van pvc • uitstekende isolering tegen 
koude • kleurig afgetzette, schokdempende tussenzool • waterdichte vetersluiting 
• Kleur: groen/zwart • buitenzool met bijzonder veel grip 

Art. Nr. Grootte   €

34951 37 1/10 240  
34952 38 1/10 240  
34953 39 1/10 240  
34954 40 1/10 240  
34955 41 1/10 240  
34956 42 1/10 240  
34957 43 1/10 240  
34958 44 1/10 240  
34959 45 1/10 180  
34960 46 1/10 180  
34961 47 1/10 180  

 

extra lage schachthoogte 
ca. 26 cm 

Werklaarzen Dunlop® Dee   
• halfhoge waterdichte pvc laars voor beroep, tuin en vrije tijd • schachthoogte ca. 26 cm • schacht donkergroen, zool 
zwart • beperkt bestendig tegen oliën, zuren, meststoffen, desinfecteermiddelen en diverse chemicaliën • met DUNLOP 
profielzool • binnenvoering van onderhoudsvriendelijk polyester 

PVC laarzen

Top Seller

34891

34910
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Noviteit

Noviteit

   

Art. Nr. Grootte  €

347550 37 1/6  
347551 38 1/6  
347552 39 / 40 1/6  
347553 41 1/6  
347554 42 1/6  
347555 43 1/5  
347556 44 / 45 1/5  
347557 46 1/5  
347558 47 1/5  
347559 48 1/5  

 
  

Dunlop® Snugboot Pioneer   
Ontwikkeld voor meer comfort, voor iedereen die zijn eigen weg gaat 
 
• door het PUROTEX-materiaal ontstaat de eerste ademende en waterdichte laarsschacht 
• PUROFORT Flexzone voor eenvoudig aan- en uittrekken 
• licht, slijtvast bovendeel voor comfort van vroeg tot laat 
• SRC-gecertificeerde, antislip-buitenzool die geschikt is voor werkelijk elk terrein 
• slijtvaste en makkelijk te reinigen buitenzool 
• de stabiele steun omsluit uw voet en zorgt bij elke stap voor biomechanische ondersteuning 
• nauwkeurig ontwikkelde, nauwsluitende pasvorm 
• licht Purofort®-materiaal voor langdurig comfort 
• geen zweetvoeten dankzij ademend vermogen en absorptiecapaciteit van Purotex 

Snugboots

Art. Nr. Grootte  €

347560 37 1/6  
347561 38 1/6  
347562 39 / 40 1/6  
347563 41 1/6  
347564 42 1/6  
347565 43 1/5  
347566 44 / 45 1/5  
347567 46 1/5  
347568 47 1/5  
347569 48 1/5  

 

  

Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety   
Ontworpen voor meer comfort, voor iedereen die weet hoe je aanpakt. 
 
• door het PUROTEX-materiaal ontstaat de eerste ademende en waterdichte laarsschacht 
• licht, slijtvast bovendeel voor comfortabel werken van vroeg tot laat 
• hoogwaardig Purofort®-materiaal voor maximale veiligheid 
• SRC-gecertificeerde, antislip-buitenzool die geschikt is voor werkelijk elk terrein 
• slijtvaste en makkelijk te reinigen buitenzool 
• de stabiele steun omsluit uw voet en zorgt bij elke stap voor biomechanische ondersteuning 
• lichte, metaalvrije teenbeschermkap en tussenzool 
• licht Purofort®-materiaal voor langdurig comfort 
•  gecertificeerd volgens alle belangrijke internationale veiligheidsnormen (EN ISO 20345:2011 S5 CI 

CR SRC | CSA Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100) 
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Noviteit

Art. Nr. Grootte  €

347570 37 1/6  
347571 38 1/6  
347572 39 / 40 1/6  
347573 41 1/6  
347574 42 1/6  
347575 43 1/5  
347576 44 / 45 1/5  
347577 46 1/5  
347578 47 1/5  
347579 48 1/5  

Dunlop® Snugboot Wildlander
Ontworpen voor meer comfort, voor iedereen die veel buiten is 
 
• door het PUROTEX-materiaal ontstaat de eerste ademende en waterdichte laarsschacht 
• (geurloze) antimicrobiële voering met Mossy Oak Break-Up-Country-patroon 
• slijtvast voor alle buitenactiviteiten 
• SRC-gecertificeerde, antislip-buitenzool die geschikt is voor werkelijk elk terrein 
• slijtvaste en makkelijk te reinigen buitenzool 
• de stabiele steun omsluit uw voet en zorgt bij elke stap voor biomechanische ondersteuning 
• nauwkeurig ontwikkelde, nauwsluitende pasvorm 
• licht Purofort®-materiaal voor langdurig comfort 
• geen zweetvoeten dankzij ademend vermogen en absorptiecapaciteit van Purotex 

Grootte 36 37 38 39 40 41

zwart 3210190 3210191 3210192 3210193 3210194 3210195
 €

1/10  

Samenstelling  

Schacht: 100 % synthetisch rubber
Zool/voetgedeelte: 100% pvc

 

  

Laars NeoLite 
halfhoog 

• ideaal voor het werken in de stal en op de weide 
• 100 % waterdicht 
• zool met zelfreinigend profiel voor hoge slipweerstand 
•  door de warmte-isolerende eigenschappen van het synthetisch rubber 

houdt de laars de voeten ook in de winter aangenaam warm
•  zeer aangenaam draagcomfort door het lage gewicht en de flexibele 

schacht van synthetisch rubber 

Grootte 36 37 38 39 40 41

zwart 322071 322072 322073 322074 322075 322076
 €

1/10  

Samenstelling  

Schacht: 100 % synthetisch rubber
Zool/voetgedeelte: 100% pvc

 

  

Laars NeoLite   
• ideaal voor het werken in de stal en op de weide 
• 100 % waterdicht 
• zool met zelfreinigend profiel voor hoge slipweerstand 
•  door de warmte-isolerende eigenschappen van het synthetisch rubber 

houdt de laars de voeten ook in de winter aangenaam warm
•  zeer aangenaam draagcomfort door het lage gewicht en de flexibele 

schacht van synthetisch rubber

Laarzen
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Art. Nr. Grootte MA  €

297261 7 6 1/6/144  
297262 8 6 1/6/144  
297263 9 6 1/6/144  
297264 10 6 1/6/144  
297265 11 6 1/6/144  
297266 12 6 1/6/144  

Beoordeling  

Houdbaarheid ••••
Fijngevoeligheid ••••
Bescherming tegen vocht ••
Vet-/oliebestendigheid •••
Slipweerstand ••••
Ademend vermogen ••••

met zelfbedieningsdisplaykaart

  

Fijngebreide handschoen Premium Plus   
• elastisch, naadloos nylonweefsel (15 gauge) voor perfecte pasvorm voor elke handvorm, 
goede beweegbaarheid • actief ademend • dunne, actief ademende nitrilschuimlaag voor 
uitstekende bescherming tegen mechanische risico‘s, olie- en waterafstotend • zeer goede 
eigenschappen voor droge grip dankzij noppen op de handpalm • oplosmiddelvrij (DMF) 
• boord in verschillende kleuren per maat • toepassingen: ideaal voor werkzaamheden 
die hoge eisen stellen aan de tastzin, auto-industrie, montagewerkzaamheden, 
elektronica, sorteerwerkzaamheden, schilders 

Keron Works Montage

Art. Nr. Grootte MA  €

297572 8 6 1/6/60  
297573 9 6 1/6/60  
297574 10 6 1/6/60  
297575 11 6 1/6/60  

Beoordeling  

Houdbaarheid •••
Fijngevoeligheid •••
Bescherming tegen vocht •
Vet-/oliebestendigheid •
Slipweerstand •••
Ademend vermogen •••

met barcode-displaykaart

  

Fijngebreide handschoen SmoothGrip   
• fijngebreide handschoen van polyester (13 gauge) • met zachte latexschuimlaag met 
goede grip • hand- en vingerrug vrij • goede pasvorm en goede vingergevoeligheid 
• actief ademend en met goede grip • getest volgens CAT II/EN 388 • toepassing: 
montage, onderhoud, universeel inzetbaar 

Top Seller
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Art. Nr. Grootte MA  €

297290 6 6 1/6/144  
297291 7 6 1/6/144  
297292 8 6 1/6/144  
297293 9 6 1/6/144  
297294 10 6 1/6/144  
297295 11 6 1/6/144  

Beoordeling  

Houdbaarheid •••••
Fijngevoeligheid ••••
Bescherming tegen vocht •••
Vet-/oliebestendigheid ••••
Slipweerstand •••••
Ademend vermogen ••••

met zelfbedieningsdisplaykaart

  

Fijngebreide handschoen Activ Grip Advance   
• naadloze fijngebreide handschoen van nylon (13 gauge) • hoogwaardige toplaag van 
nitril, daardoor goede mechanische eigenschappen (slijtage), oliebestendig • met ‚Micro-
Finish‘ (de structuur van het oppervlak lijkt op zuignappen), daardoor een bijzondere 
greep ook onder droge, vochtige of olieachtige omstandigheden • het elastische weefsel 
van nylon zorgt voor een perfecte zit, de handschoen draagt alsof het een tweede huid is 
• universeel toepasbaar 

Keron Works Montage

Art. Nr. Grootte MA  €

297671 7 6 1/6/144  
297672 8 6 1/6/144  
297673 9 6 1/6/144  
297674 10 6 1/6/144  
297675 11 6 1/6/144  

Beoordeling  

Houdbaarheid •••
Fijngevoeligheid ••••
Bescherming tegen vocht ••••
Vet-/oliebestendigheid •
Slipweerstand •••••
Ademend vermogen •••

met zelfbedieningsdisplaykaart

  

Fijngebreide handschoen Activ Grip XA325   
• fijngebreide handschoen van polyester / katoen (13 gauge) • dubbel gedompeld in 
latex, daardoor slijtvaster dan gangbare latexhandschoenen • handrug vrij, duimen 
volledig ommanteld • handpalm met „MicroFinish“ (oppervlak lijkt op zuignappen, daar-
door bijzonder veel grip) • zeer goede vingergevoeligheid en perfecte pasvorm • actief 
ademend • gewassen, daardoor bescherming tegen latexallergieën 

Top Seller

Top Seller
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Keron Works - Winter / koude dagen

Art. Nr. Grootte  €

297481 7 1/6/60  
297482 8 1/6/60  
297483 9 1/6/60  
297484 10 1/6/60  
297485 11 1/6/60  

Beoordeling  

Houdbaarheid •••
Fijngevoeligheid •••
Bescherming tegen vocht •••
Vet-/oliebestendigheid •
Slipweerstand ••••
Ademend vermogen •••
Winter ••••

met barcode-displaykaart

  

Winterhandschoen IceGrip   
• naadloze fijngebreide handschoen van polyester/katoen • fluorescerend 
• met warme acrylvoering • elastische latexschuimlaag • toepassingen: 
bouw, vriesindustrie en buitenwerkzaamheden 

Art. Nr. Grootte  €

29748 10 1/6/60  
29749 11 1/6/60  

Beoordeling  

Houdbaarheid ••••
Fijngevoeligheid ••
Bescherming tegen vocht •••
Vet-/oliebestendigheid ••
Slipweerstand •••
Ademend vermogen •••

met barcode-displaykaart

Volledig rundslederen handschoen Yelltor   
• lederdikte ca. 1,1 mm • ruime snit • half gevoerd • Professionele kwaliteit 
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A
Aanlijning voor jonge stieren 94
Aansluitkraan IBC-container 137
Aansluitset IBC-container 137
Accessoires voor aluminium schep 158
Accuscheerapparaat DeloX 117
Accuscheerapparaat FarmClipper Accu2 
116
Active Grip Advance - Handschoen 194
Activ Grip XA325 fijngebreide hand-
schoen 194
Aesculap BladeCool 117
Aesculap draadzaag 86
Aesculap precisie-instelhulp Torqui 
Econom 6
Aesculap scheerapparaatolie 117
Aesculap scheermessen Econom II 113
Afsluitstop voor voedertroggen 125
Afspuitkop 69
Afwasborstels 75
Afweegschep 150
Agrilite 185
Agrilite® veiligheidslaars 185
Aluminium schep 158
Aluminium schep met 4-delige steel 158
Aluminium schep toebehoren 158
Ambic voormelkbeker 60
ANGULAR dip-verstuiver 62
AniScale dierenweegschaal 149
Anka sproeier 68
Anti-drinkbeugel 88
Antigeur muts 184
Anti-Vac lammerfles 180
AquaLine circulatiepomp 145
Arenga/Elaston bezem voor grote ruim-
ten 151

B
Bak voor aanbouw aan een waterbak 
136
Basic wegwerpoveral 183
Beschermkap 80
Besturing voor led-lamp 165
Bètacaroteen-bolus 54
Bezem 151, 152
Bezem voor grote ruimten 151
Bezem voor grote ruimten Arenga/Elas-
ton 151
Bezem voor grote ruimten Kompakt 151
Bezem voor grote ruimten met paarden-
haren 151
BigBag 160
BIGLAC 25 133
BIGLAC 25 - Drenkbak 133
Binnensteel-voederschep 150
BladeCool Aesculap 117
Blinde melkstop 80
Blinde melkstop conisch 80

Blizzard winterlaars 190
Bolus Bufferlyt 55
Bolus Calzogol 54
Bolus Fertigol 54
Bolus Ket-o-Vital 54
Bolus met mineralen en vitamines 55
Bolus-toedienhulpmiddel 55, 90
Bolus Vitalgol 55
Borstel 65, 74, 111
Borstel met ronde kop 74
Borstels 75
Borstels om te schrobben en te boenen 
75
Borstel voor tepelbeker 76
Bouwemmer 51, 153
Bouwemmer Jumbo 153
Bouwlamp led 170
Boxenhark 154
Brede bezem met schaafkant 152
buddex 84
Bufferlyt bolus 55
Buisborstel 75

C
Calcium-bolus 54
CalfHouse Master Plus 45
CalfHouse PE UV+ 43
CalfHouse Premium 4/5 46
CalfHouse Premium Plus 44
Calzogol bolus 54
CareMint uierverzorgend middel 63
CERTOPLAST 104
Certoplast klauwverband 104
Chemische beschermende overal Cover-
Base 182
Circulatiepomp AquaLine 145
ClawTape klauwverband 104
Combi-voederbox kalf 49
Comfort sproei/broeskop 69
constanta4 114, 181
constanta4 - Paardenscheerapparaat 114
constanta4 - Runderscheerapparaat 114
Constanta 4 runderscheerapparaat 115
constanta4 - Schapenscheerapparaat 
181
CoverBase chemische beschermende 
overal 182

D
Dee werklaars 190
Deken voor kalveren 52
DeloX accuscheerapparaat 117
Depspuiter 62
Desinfecteermat 106
D-Horn 85
Diarreetest van kalveren 56
DICK 98, 99

DICK hoefrasp 98
DICK kaplemmet 99
DICK-wetstaaf 98
Dierenweegschaal AniScale 149
Dierenweegschaal met weegplateau 149
Dierenweegschalen PS 148
Digitale thermometer 177
Digitale thermometer BigScreen 177
Dilatatiestiften 61
Dipbeker FoamExpert+ 13
Dipbeker non-return 62
Dipbeker Premium FoamExpert 13
Dipbeker Premium NonReturn 12
Dipbeker Premium NonReturn Cross 12
Dipbeker Premium NonReturn Twin 12
Dipbeker standaard 62
Dipsproeier PortaSpray GEA 13
Dispenser voor uierpapier 59
Doseerpomp 66, 67
Draadzaag Aesculap 86
Draadzagen 86
Drenkbak 130, 131, 132, 133, 136
Drenkbakken van roestvast staal 130
Drenkbak met leidingklep 130
Drenkbak - roestvast staal 130
Driehoekige trog 125
Drinkbak gegoten 131
Drinkbak H10 141
Drinkbak K75 130
Drinkbakken 132, 135
Drinkbak KN50 135
Drinkbak-montageplaat 137
Dubbele borstel 75
Dubbele vlotter-drinkbak S60 135
Duct tape 104
Dunlop Blizzard 190
Dunlop® Blizzard winterlaars 190
Dunlop® Dee werklaars 190
Dunlop inlegzolen 190
Dunlop® Pricemastor werklaars 189
Dunlop Purofort S5 188
Dunlop Purofort+ S5 188
Dunlop® Purofort® S5 veiligheidslaars 
188
Dunlop® Purofort®+ S5 veiligheids-
laars 188, 189
Dunlop Purofort Thermo+ S5 189
Dunlop® Snugboot Pioneer 191
Dunlop® Snugboot Wildlander 192
Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety 
191
Duo 147
Duo halsbandnummer 121
Duo thermo drinkbakken 147

E
E21 Drenkbak van roestvast staal 130
EasyHeat kalvermelkverwarmer 40
EcoKill 172
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EcoKill Inox 172
EcoKill Inox vliegendoder 172
EcoKill Inox - Vliegendoder 172
EcoKill vliegendoder 172
Econom II scheermessen 113
Eco stalvliegenrol 173
EcoSTAR LED-buis 166
EcoSTAR Plus ledbuizen 166
Edelweiß - Zachte zeep 66
Eenmalig te dragen jassen 183
Eenmalig te dragen mantel 183
Elektrische vliegendoder EcoKill 172
Elektrische vliegendoder EcoKill Inox 172
Elektrolyt-bolus 55
elektronisch 177
Emmer 153
Emmerhouder 51
Emmers 153
Emmers van roestvast staal 153
Energiezuinige infraroodlamp Philips 176
Energiezuinige lichtbronnen 176
Enkelband pedometer 119
EUTRA 63

F
FarmClipper 4 scheerapparaat 116
FarmClipper Accu2 116
FarmClipper Profi 6-speed 181
FarmClipper Profi schapenscheerappa-
raat 181
FarmSTAR Licht voor vochtige ruimte 168
FastHeat 39
FastHeat Digital 39
FastHeat Digital kalvermelkverwarmer 39
FastHeat - Kalvermelkverwarmer 39
Fertigol bolus 54
Fijngebreide handschoen Activ Grip 
XA325 194
Fijngebreide handschoen Premium Plus 
193
Fijngebreide handschoen SmoothGrip 
193
Filter met gat 79
Filterschijven GEA 9
FlexCow spanbeugel 89
FLIXBOX groepshok 47
FlyMaster snoer stalvliegenvanger 174
FlyMaster - Stalvliegenkoker 174
FlyMaster - Stalvliegenvanger 174
FoamExpert+ dipbeker 13
FoamExpert Premium dipbeker 13
fortissimo kooimagneet 90

G
G16 Drenkbak 131
GasBuddex 85
Gasgestookt onthoornapparaat 85

Gasgestookt onthoornapparaat D-Horn 
85
Gasonthoorner Portasol 3 85
GEA dipsproeier PortaSpray 13
GEA filterschijven 9
GEA melkbuisfilter 8, 9
GEA melkemmer 16
GEA melkersschort 15
GEA melkersschort met zakken 15
GEA Original Glide 7
GEA spons om melkleidingen te reinigen 
10
GEA spuitolie 7
GEA uierdoek ProfilacDermatex  11
GEA uierpapier ProfilacDermacel  11
GEA uierpapier Sowotaan 200 10
GEA uierpapier Sowotaan Jumbo 10
GEA uierpapier Sowotaan Wet 11
GEA uierverzorgend middel Salvocare 
Mint 16
GEA vacuümpompolie VCL 22 7
GEA wandhouder wegwerphandschoe-
nen  72
Gegoten drinkbak N20 136
Gewicht halsmarkeerband 120
Gierputsen 153
Gierschuiver 154
Gietijzer 131
Gietijzeren drenkbak G16 131
Gillmour - Afspuitbroeskop 69
Graanschep 159
Groepshut FLIXBOX 47

H
H10 141
H10 - Drenkbak 141
halfhoog 192
Hallampen led 163
Halley 171
Halley - Vliegendoder 171
Halsbandgewicht 120
Halsbandnummers XYZ 121
Halsmerkband 122
Halster 91
Hamer voor hoefbeslag 99
Handdoseerpomp 66
Handenwasborstels 65
Handreiniger met scrubdeeltjes 65
Handreiniger vloeibaar 65
HAPPYCOW Duo 109
HappyCow MiniSwing 111
HAPPYCOW Swing 110
HAY CUTTER - Hooisnijder 160
HeatBox warmhouder 103
Hobby vierkante ruif 127
Hoefbehandeling Walkease 103
Hoefbeslag-sleg 99
Hoef- en klauwkapmes 98
Hoef- en klauwmes 97

Hoef- en klauwmes Profi 97
Hoef- en klauwmes SuperProfi 97
Hoefonderzoektang 99
Hoefrasp 98
Hoefrasp DICK 98
Hoeftang 99
Hoeftang KNIPEX 99
Hogedrukreinigers toebehoren 69
HoloBlock klauwblok 101
Hooiruif - groot 50
Hooisnijder HAY CUTTER 160
Hooistolp 127
Hoornpen 86
Houder 59
Houder lammerflessen 180
Houten klos 101
Hygiëne-schort 14
Hygiëne-schort met borststuk Keron 14
Hygiënische mouwbeschermer 71

I
IBC-container aansluitkraan 137
IceCool koelspray 86
IceGrip winterhandschoen 195
Indicatorpapier 60
Inlegzolen Dunlop 190
Inlegzool 187
Instrooier 106

J
Jongvee-aanlijning 92
Jumbo bouwemmer 153
JumboXL vliegenrol 173

K
K75 130
K75 drinkbak 130
Kalveraanlijning 92
Kalverbox 48
Kalverdeken doorgestikt 52
Kalverdekens Ripstopp 53
Kalverdekken ThermoPlus 53
Kalverhok 43, 44, 45, 46
Kalvermelkverwarmer 39, 40
Kalvermelkverwarmer 50 l 38
Kalvermelkverwarmer EasyHeat 40
Kalvermelkverwarmer van PTFE 40
Kalvertrog 124
Kannenborstel 74
Kanteldrinkbak 139
Kan-uitloopkraan 67
Kanvliesfilter Sana met gat 79
Kaplemmet DICK 99
Kapmes 99
Kerbl Premium scheermessenset 115
Ketosis bolus 54
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Ket-o-Vital bolus 54
Kettingdelen 92, 93
Klauwbad 105
Klauwblok HoloBlock 101
Klauwmat 105
Klauwmes 97
Klauwschijf breed 96
Klauwschijf standaard 96
Klauwslijpschijf 96
Klauwslijpschijf ProTrim 95
Klauwsnijschijf 95
Klauwsnijschijf P4 Profi 96
Klauwsnijschijf P6 95
Klauwverband 104
Klauwverband Certoplast 104
Klauwverband ClawTape 104
Klauwverband Silbertape 104
Klauwverband TESA 104
Klauwverband VetTape 104
Klauw-zijkapmes 98
Kleefband 104
Kluisterlinten 119
Kluister-markeerlint 119
KN50 drinkbak 135
KNIPEX - Hoeftang 99
Koehalster 91
Koel- en reinigingsspray 117
Koelspray 86
Koepoetsmachine, HAPPYCOW Duo 109
Koepoetsmachine, HAPPYCOW Swing 
110
Kompakt bezem voor grote ruimten 151
Kooimagneet 90
Kooimagneet-toedienhulpmiddel 55, 90
Koortsthermometer 177
Krabborstel 111
Krabmat 112
Krachtvoerbox kalf 49
Krachtvoeremmerhouder 51
Krachtvoertrog 124
Krokodillentang 99
Kromberg - Klauwverband 104
Kunststof drinkbak KN50 136
Kwaliteitshandschoen Activ Grip 
Advance 194
Kwartiermelker 83
Kwartiermelker SHOOF 83

L
Laars NeoLite 192
Laars Snugboot Pioneer 191
Laars Snugboot Wildlander 192
Laars Snugboot WorkPro Full Safety 191
Laarzen 185, 186, 188, 189, 190
Laarzenborstel 74, 187
Lammeremmer 179
Lammerendrinkbak 178
Lammerendrinkemmer 178
Lammerfles 180

Lammerfles Anit-Vac 180
Lamp voor vochtige ruimtes led 167
Lange voedertrog 50
Led-acculamp WorkFire Pro 170
Led-bouwlamp 170
LED-buizen EcoSTAR 166
Ledbuizen EcoSTAR Plus 166
Ledhallampen 163
Led-lamp ovaal 168
LED-licht voor vochtige ruimte 167
LED-licht voor vochtige ruimte 
FarmSTAR 168
Led-schijnwerpers voor buiten 169
Led-stallamp MultiLED pro 164
Lichtbesturing 165
Liksteenhouder 123
Liksteenhouder kunststof 123
Liksteenhouder metaal 123
Luna - Muizenval 175
Luna - Rattenval 175

M
Maatbeker 82
Maïsvork 157
Markeerspuitmiddel Top Marker 118
Mastitis-tester SHOOF 60
MaxiMove melk- en wasschort 70
Melkemmer 81
Melkemmerdeksel 82
Melkemmer GEA 16
Melk- en kaasthermometer 82
Melk- en wasschort 70
Melk- en wasschorten 70
Melkersschort GEA 15
Melkersschort met zakken GEA 15
Melkfilterkous GEA 8, 9
Melkfilter Sana premium 78
Melkkruk 80
Melkleidingsschoonmaakspons GEA 10
Melkmachineolie VISCANO 83
Melkmeetinstrument 83
Melkschort MaxiMove 70
Melktank 38
Melktankborstel 74, 139
Melkthermometer 82
Melkvet 63
Melkvet EUTRA 63
Melkzeef 79
Merkband 122
Messenslijper 97
Mest- en gierschuiver 155
Mesthaak 157
Mestschuif 154, 155, 156
Mesttrekkers 154
Mestvork 157
Metaal liksteenhouder 123
Metalen roskam 107
met poort 129
MilkPot 38

MiniSwing HappyCow 111
Mixeropzetstuk, MilkPot 38
Mobiele led-acculamp WorkFire Pro 170
„Monitoring“ FlyCage2 vliegenval 174
Montagegereedschap halsbandnummer 
121
Montageplaat 137
Montageset 50
mouseStop muizenval 175
Mouwbeschermer 71
Mouwbeschermer Oxford 71
Mouwbeschermers 15, 71
Mouwbeschermer Softshell 71
Mouwbeschermer wegwerp 71
Muizenval Luna 175
Muizenval mouseStop 175
Müller 87
Müller 2010 87
Müller 2010 - Speenontwenner 87
Müller anti-drinkbeugel 88
MÜLLER - Speenontwenners 87
Multi Feeder lammerendrinkbak  178
Multifunctionele schep 159
MultiLED pro led-stallamp 164

N
NeoLite laars 192
Nitril Basic wegwerphandschoenen 73
Nitrile Classic wegwerphandschoenen 73
Nitrile Long Black wegwerphandschoe-
nen 72
Nitrile Premium wegwerphandschoenen 
72
Nitrile Profi wegwerphandschoenen 72
NonReturn Cross Premium dipbeker 12
NonReturn Premium dipbeker 12
NonReturn Twin Premium dipbeker 12
Nummerblok 120

O
Olie Original GEA 7
Onthoornapparaat 84
Onthoornapparaat Gasbuddex 85
Onthoorner 84
Onthoornzagen 86
Ophanghouder 59
Opschroef-flesspeen 180
Original GEA olie 7
Original Glide GEA 7
Ovale led-lamp 168
Overal 182, 183
Oxford mouwbeschermer 71

P
Paardenscheerapparaat constanta4 114
Papierrol 66
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Pasta voor het wassen van handen 65
Pedometer enkelband 119
Pioneer Snugboot Dunlop® 191
Pistoolspuit 69
Poederinstrooier 106
Pootbandnummers 120
Pootband voor pootbandnummers 120
Portasol 3 85
Portasol 3 - Gasgestookt onthoornappa-
raat 85
PortaSpray dipsproeier GEA 13
Precisie-instelhulp Torqui Econom Aes-
culap 6
Premium Plus fijngebreide handschoen 
193
Premium-watertrekker 156
PREVENTIA - Uierhaarverwijderaar 77
Pricemastor werklaars 189
Professionele doseerpomp 67
Professionele speciale aluminium schep 
158
Professionele vatpomp 67
Profi 97
Profi aluminium schep 158
Profi hoef- en klauwmes 97
ProfilacDermacel uierpapier 11
ProfilacDermatex uierdoek 11
ProStream 14
ProTrim klauwslijpschijf 95
Purofort® Thermo+ S5 veiligheidslaars 
189
Purofort® veiligheidslaars 188
Pvc-strokengordijn 161
Pvc-strokengordijn-set 161

R
ratStop rattenval 175
Rattenval Luna 175
Rattenval ratStop 175
Rechthoekige trog 125
Regenmeter 150
Regenmeter met telring 150
Reinigingssproeier 68
Reserveonderdelen voor lammeremmers 
179
Reserverol Koord 174
Reservespeen 180
Reservestiften halsbandnummer 121
Ripstopp kalverdekken 53
Roerwerk, kalvermelkverwarmer 38
Ronde balen hooistolp 127
Ronde trog 125
Roskam 107
Roskam voor koeien 107
Roslam 180
Rubberen wisser 156
Runderaanlijning 93
Runderhalsters 91
Runderscheerapparaat 114

Runderscheerapparaat Constanta 4 115
Rvs-trogdrinkbank 138

S
S5 Agrilite® veiligheidslaars 185
S5 StepliteX® veiligheidslaars 185
Salvocare Mint uierverzorgend middel 16
Sana kanvliesfilter met gat 79
Sana premium melkfilter 78
Sana vliesfilter voor kannen 79
‚Schalm‘-testschijf 60
Schapenscheerappapparaat constanta4 
181
Schapenscheerapparaat FarmClipper 
Profi 181
Scheerapparaat 114, 181
Scheerapparaat FarmClipper 4 116
Scheerapparaatolie Aesculap 117
Scheermessen Econom II 113
Scheermessenset Kerbl Premium 115
Schep 158, 159
Schep met 4-delige steel 159
Schep met steel 158
Schijnwerpers voor buiten led 169
Schoonmaakspons 80
Schort 14
Schort met een borststuk 14
Schrobber 74
Schrobber voor grote ruimtes 74
Schuimlans 69
SHOOF 83
SHOOF - Kwartiermelker 83
SHOOF - Mastitis-tester 60
Silbertape klauwverband 104
Silicone tepelstiften 61
Silovork 157
Slangwissers 75
SmoothGrip fijngebreide handschoen 
193
Sneeuw- en graanschep 159
Sneeuw- en graanschep kunststof 159
Snugboot Pioneer 191
Snugboot Wildlander 192
Snugboot Wildlander Dunlop® 192
Snugboot WorkPro Full Safety 191
Softshell mouwbeschermer 71
Soldeerbouten 84
Sowotaan 200 uierpapier 10
Sowotaan Jumbo uierpapier 10
Sowotaan Wet uierpapier 11
Spanbeugel 89
Spanbeugel FlexCow 89
Speciale aluminium schep Profi 158
Speenontwenners 87
Spiraalvormige roskammen 107
Spoelbak 76
SprayMaster 118
SprayMaster - Spuitbusgreep 118
Sproeibroeskop 68

Sproei/broeskop Comfort 69
Sproeier Anka 68
Sproeier Super Jet 68
Sproeier Twist Jet 68
Spuitbusgreep 118
Spuitolie GEA 7
Staafthermometer 82
Stalvliegenkoker 174
Stalvliegenrol Eco  173
Stalvliegenvanger 174
Stalvliegenvanger FlyMaster snoer 174
Standaard spanbeugel 89
Standaard vierkante ruif 126
Standaard wateremmer 153
Steplite® XCi Winter 186
StepliteX® veiligheidslaars 185
Stieraanlijning 94
Stierenhalster 91
StimuCLEAN - Uierpapier 57
Stro- en balenvork 157
Strokengordijn 49
Strokengordijn pvc 161
Strokengordijn-set pvc 161
Strovork 157
SuckStop anti-drinkbeugel 88
Super Jet sproeier 68
SuperKombi klauwbad 105
SuperProfi 97
SuperProfi hoef- en klauwmes 97

T
Tail Trimmer TailWell2® 77
TailWell2® Power Tail Trimmer 77
TECHNOBASE 8000 100
Technovit 100
Technovit-2-Bond 102
Technovit Original 100
TECNALL 86
TECNALL - Onthoornzagen 86
Tegen vorst beschermende verwarming-
leidingen 143, 144
Tepelbekerborstel 76
Tepelbekerborstels 76
Tepelbeschermer 64
Tepelbeschermer met nekriem 64
Tepelcanule 61
Tepelstiften silicone 61
Tepelverband 64
Tepelvoeringen 61
TESA 104
TESA - Klauwverband 104
Thermo drinkbakken 147
Thermolite® veiligheidslaars 186
Thermometer 82, 177
ThermoPlus kalverdeken 53
Toebehoren halsbandnummer Duo 121
Toebehoren hogedrukreinigers 69
Toedienhulpmiddel 55, 90
TopMarker 118
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Top Marker - Markeerspuitmiddel 118
Top Marker - Veemerkstift 118
topTEMP Koortsthermometer 177
Torqui Econom precisie-instelhulp Aes-
culap 6
Transformator voor bassinverwarming 
143
Transformator voor drenkbakverwarming 
143
Trogdrinkbak-rvs 138
Trog voor schapen 124
Twist Jet sproeier 68
Type 4 wegwerpoverall 182

U
UdderoClean Bag 58
UdderoClean Super uierdoekjes 59
UdderoClean uierpapier 57, 58
UDDERO SPRAYER - Depspuiter 62
Uierdoekemmerhouder 59
Uierdoekjes 58
Uierdoekjes UdderoClean Super 59
Uierdoek ProfilacDermatex GEA 11
Uiergelei 63
Uierhaarverwijderaar PREVENTA 77
Uierhoutwol 57
Uierpapier 58
Uierpapierdispenser 59
Uierpapier gesneden 58
Uierpapier ProfilacDermacel GEA 11
Uierpapier Sowotaan 200 GEA 10
Uierpapier Sowotaan Jumbo GEA 10
Uierpapier Sowotaan Wet GEA 11
Uierpapier StimuCLEAN 57
Uierpapiertas 58
Uierpapier UdderoClean 57
Uierverzorgend middel CareMint 63
Uierverzorgend middel Salvocare Mint 
GEA 16
Uitbreidingselementen voor poorten 129
Uitloop voor BigBag 160
Universeel vet Viscano 152
Uno 147
Uno thermo drinkbakken 147

V
Vacuümpompolie VCL 22 GEA 7
Vatpomp 67
Veeborstel 112
Veemerkschaar 118
Veemerkstift Top Marker 118
Veiligheidslaars Bekina® Steplite XCI 
Winter 186
Veiligheidslaars Dunlop® Purofort® S5 
188
Veiligheidslaars Dunlop® Purofort® 
Thermo+ S5 189

Veiligheidslaars S4 Thermolite® 186
Veiligheidslaars S5 Agrilite® 185
Veiligheidslaars S5 StepliteX® 185
Veiligheidslaarzen Dunlop Purofort+ S5 
188
Ventieltrogdrinkbak 137
Verbindingsframe 129
Verwarmbare vlotterdrinkbak SH30 142
Verwarmingsleiding vorstbescherming 
144
VetTape 104
VetTape - Klauwverband 104
Vierkante ruif Hobby 127
Vierkante ruif „standaard“ 126
VISCANO - Melkmachineolie 83
Viscano Universeel vet 152
Vitalgol bolus 55
Vliegendoder Halley 171
Vliegenrol 173
Vliegenrol JumboXL 173
Vliegenval „Monitoring“ Flycage2 174
Vliesfilter voor kannen Sana 79
Vlotter-drenkbak 132, 133
Vlotterdrinkbak 135
Vlotter-drinkbak S190 132
Vlotter-drinkbak SN190 135
Vlotterventiel lange voedertrog 50, 133
Vochtmeetinstrument 160
Voederbox kalf 49
Voederschaal 51
Voederschep 150
Voedertrog 124, 125
Voedertrog - hoekmodel 124
Voerschuif 154
Voetbed 187
Volledig rundslederen handschoen 
Yelltor 195
Voormelkbeker 60
Voormelkbeker Ambic 60
Vorstveiligheidthermostaat 143

W
Walkease - Hoefbehandeling 103
Wandhouder wegwerphandschoenen 
GEA 72
Wandrolhouder 59, 66
Warmhouder HeatBox 103
Warmtestraler 176
Warmtestraler met infrarood licht 176
Wasborstel 74
Was- en schoonmaakoveral 183
Wasschort MaxiMove 70
Waterdicht tl-armatuur voor vochtige 
ruimtes 167
Wateremmers 153
Wateremmer standaard 153
Watertrekker 156
Watertrekker Premium 156

Weegkooi 149
Weegplateau 149
Weegschaal 149
Wegwerphandschoenen Nitrile Basic 73
Wegwerphandschoenen Nitrile Classic 
73
Wegwerphandschoenen Nitrile Long 
Black 72
Wegwerphandschoenen Nitrile Premium 
72
Wegwerphandschoenen Nitrile Profi 72
Wegwerpkap 184
Wegwerp-mouwbeschermer 71
Wegwerpoveral Basic 183
Wegwerpoverall 183
Wegwerpoverall type 4 182
Wegwerpoverschoenen 184
Weidedrenkbakken 134
Weidedrinkbak 134
Weidepaneel met poort 129
Weidepaneel zonder poort 128
Werklaars Dunlop® Dee 190
Werklaars Dunlop® Pricemastor 189
Wetstaaf 98
Wetsteen 98
Winterhandschoen IceGrip 195
Winterlaars Dunlop® Blizzard 190
Wisser 152
Woltepelstiften 61
Woltepelstiften Uddero Dil 61
Wondverzoringsspray 63
WorkFire Pro led-acculamp 170
WorkPro Full Safety Snugboot 191

Y
Yelltor volledig rundslederen hand-
schoen 195

Z
Zachte zeep Edelweiß 66
ZILVERTAPE 104
zonder poort 128
Zoutliksteen geperst 123
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GEA is een wereldwijd opererend technologiebedrijf met verkoopactiviteiten in meer dan 50 landen en goed voor

een miljardenomzet. Het bedrijf, opgericht in 1881 is één van de grootste aanbieders van innovatieve apparatuur en

procestechnologie. GEA staat genoteerd op de STOXX® Europe 600 Index. Daarnaast is het bedrijf opgenomen in

MCI Global Sustainability Indexes.

Wij leven naar onze waarden.
Toonaangevend • Passie • Integriteit • Verantwoordelijkheid • GEA-versity
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GEA Germany

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

Tel  +49 (0) 23 83 93 7-0  

Fax  +49 (0) 23 83 93 8-0 gea.com/contact

Wij doen er permanent alles aan om ons programma te verbeteren en 
up-to-date te houden. Daarom behouden wij ons wijzigingen in de 
uitvoeringen voor. Met de publicatie van deze catalogus verliezen alle 
oude catalogi en prijslijsten voor deze producten hun geldigheid. Bij 
alle aangegeven prijzen gaat het om de adviesprijzen van de fabrikant 
inclusief wettelijke btw. Alle informatie onder voorbehoud van zet- en 
drukfouten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Wijzigingen van 
kleur en uitvoering zijn om druktechnische redenen mogelijk! Nadruk - 
ook van delen - is alleen na een voorafgaande goedkeuring toegestaan.
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