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America A/S er en handelsvirksomhed, som blev startet i 1934. På daværende tidspunkt var 
hovedbeskæftigelsen hønseri, frugtplantage samt ikke mindst salg af inventar til fjerkræbranchen. 
 
Fjerkræbranchen er stadig vores vigtigste kundegruppe, hvor vi arbejder ud fra mottoet: 

”ALT TIL HØNS”  

Gennem årene er flere produkt/kunde-grupper indenfor landbrug, industri og hobby kommet til.  
 
Bl.a. artikler til:

 
- Svin, Kaniner, Duer og Fugle 
- Skadedyrsbekæmpelse 
- Medicinblandere 
- Proportionelle Doseringspumper

 
Vi er i dag en detail- / grossistvirksomhed, hvor vi leverer til følgende markeder: 

- Danmark 
- Sverige 
- Norge 
- Finland 
- Island 
- Færøerne 
- De Baltiske Lande

Når du handler med AMERICA A/S er du sikker på god kvalitet, idet vi garanterer for at alle produkter vi 
fremstiller eller forhandler lever op til gældende regler. Desuden sikrer vi os altid, at produkterne lever op til 
Deres forventninger ved selv at teste produkterne.

På den måde sikrer vi os at De som kunde føler Dem tryg og sikker ved at handle med AMERICA A/S.

Vedlagte katalog vil give Dem et godt indtryk af, hvad vi står for. Finder De ikke hvad De søgte, er De meget 
velkommen til at kontakte os, da vi fører flere produkter end vist i dette katalog.

Til mange af vores produkter har vi specialbrochure, som kan rekvireres i vores ekspedition.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Lasse Thomsen

AMERICA A/S
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Dosatron proportionelle doseringspumper tilbyder en perfekt løsning på Deres doseringsopgaver i mange 
forskellige forbindelser. 

DOSATRON Doseringspumper er 100%:

 - Proportionelle
 - Ikke elektriske
 - Integreret dosering
 - Uafhængig og præcis
 - Brugervenlig
 - Installations- og vedligeholdelsesvenlig
 
Funktionen er utrolig simpel, og kan tilpasses næsten alle former for opgaver. 

Effektivitet uden Elektricitet

Installeret direkte på vandlinien, fungerer DOSATRONEN udelukkende ved hjælp af vandets tryk. Vandet 
aktiverer DOSATRONEN, som herefter iblander den ønskede procent tilsætning direkte i vandet.

Den doserede mængde vil altid være proportionel i forhold til vandmængden, uanset variation i trykket og 
flowet fra hovedlinien. 
 
Doseringspumperne er velegnede til bl.a.: 
 
Medicinblander til Svin, Fjerkræ og kreaturer 
 - Myresyre 
 - Medicin 
 - Vitaminer 
 - Mineraler 
 - Desinfektionsmidler 
 - Sæber

Gødningsblander til gartnerier 
 - Gødning 
 - Syrer 
 - m.m. 
 
Doseringspumper 
 - Rengøring
 - Desinfektion
 - Køle- smøremidler
 - Vaskemaskiner
 - Dosering af alle former for tilsætninger

DOSATRON Doseringspumper leveres i mange forskellige størrelser og med mange forskellige variationer 
afhængig af tilsætning. Bl.a. kan vælges mellem følgende materialer:

 - PAKNINGER: Aflas, Viton, EPDM m.m.
 - PLASTIK: PVC, PVDF, Polypropylen, Polyethylen m.m.
 - METAL: Aluminium, Rustfri Stål, Hastelloy m.m.
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DOSATRON leveres i følgende modeller:

Model/ Varenr. Vandflow pr. time Dosering Indgangstryk
D-07-RE-125 / 655b 5 – 700 l/t 0,15 – 1,25% 0,3 – 6 bar
D-07-RE-5 / 655c 5 – 700 l/t 0,8 – 5,5% 0,3 – 6 bar

D25-IE 2 / 658c 10 – 2.500 l/t 0,2 – 2% 0,3 – 6 bar
D25-IE 5 / 658d 10 – 2.500 l/t 1 – 5% 0,3 – 6 bar
D25-IE 10 / 658e 10 – 2.000 l/t 3 – 10% 0,3 – 4 bar
D3-RE-25-IE/657a 10 – 2.000 l/t 5 – 25% 0,5 – 4 bar

D25 Care+ / 660 10 – 2.500 l/t 1 – 5 % 0,3 – 6 bar

D25-RE 1500 10 – 2.500 l/t 0,07 – 0,2% 0,3 – 6 bar
D25-RE-2 / 658 10 – 2.500 l/t 0,2 – 2% 0,3 – 6 bar
D25-RE-2-Syre / 658a 10 – 2.500 l/t 0,2 – 2% 0,3 – 6 bar
D25-RE-5 / 658b 10 – 2.500 l/t 1 – 5% 0,3 – 6 bar
D25-RE-5-Syre 10 – 2.500 l/t 1 – 5 % 0,3 – 6 bar

Special acid unit
D25-RE-9 / 659b 10 – 2.500 l/t 0,1 – 0,9% 0,3 – 6 bar

D3-RE-10 / 656b 10 – 3.000 l/t 1 – 10% 0,5 – 6 bar

D-45 / 656d 100 – 4.500 l/t 0,2 – 1,5% 0,5 – 5 bar

D-8-R / 657f 500 – 8.000 l/t 0,2 – 2% 0,15 – 8 bar
D-8-R-150 / 657h 500 – 8.000 l/t 1 – 5% 0,15 – 8 bar

D-20-S / 540 2.000 – 20.000 l/t 0,2 – 2% 0,12 – 10 bar

Andre modeller lagerføres eller kan skaffes. Forhør venligst i vores ekspedition.

Vi tilbyder diverse tilbehør til DOSATRON Doseringspumperne. Se næste side eller
spørg vores ekspedition for yderligere oplysninger.

2,5
m3/t

2,5
m3/t

4,5
m3/t

8
m3/t

20
m3/t

0,7
m3/t

EKSTERN 
DOSERING

CARE+
Fødevare-
godkendt
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Elektroniske Doseringspumper / Medicinblandere

Elektronisk dosering er nyeste generation af medicinblandere til do-
sering i drikkevandet til grise og fjerkræ. Vi fører vores egne 2 kvali-
tetsprodukter med høj nøjagtighed og driftssikkerhed.

Medicinblanderen er specielt udviklet til dosering med alle former for 
flydende væsker. 

Meget velegnet til dosering af meget aggressive syrer, som f. eks. 
MYRESYRE i ren koncentrat.

FORDELE VED ELEKTRONISK DOSERING:
1. Minimum 98% nøjagtighed
2. Minimumsdosering 0,05% (½ promille)
3. Indbygget digital vandmåler
4. Nulstilling af vandmåleren

Enkel og billig doseringspumpe
- Dosering: 0,05 til 4%
- Vandflow: 12 til 2000 L/T
- Alarm ved overflow
- Vandmåler med nulstilling
- Nem indstilling af dosering

Varenr.  
660c  

MOBIL VOGN 

Komplet vogn til montering med en Do-
satron Doseringspumper. 

Vognen er fremstillet i rustfri stål og med 
plastik hjul. 
Indhold i beholderen er 50 liter. Behol-
deren har en omrører i rustfri stål, hvis 
produkterne man ønsker at dosere har 
tendens til bundfældning. 

Leveres inklusive lynkoblinger på til- og 
afgang.

Med denne vogn øges fleksibiliteten 
ved muligheden for at flytte på dose-
ringspumpen.

Varenr.  
659a Vogn - Beholder - Omrører 
659d Beholder - Omrører 

Water Control Unit

For optimal udnyttelse af drikkevandssystemet anbefales et kontrol 
panel.

Panelet består af:
•   Reduktionsventil med integreret filter
•  Vandmåler 
•  Kuglehaner
•   Forberedt til installation af medicinblander

Varenr. Størrelse 
994 ¾” 

”IRRITEC” Vandfilter

Et vandfilter vil altid være medvirkende 
til forlængelse af levetiden på Dosatron 
Doseringspumper. Vi anbefaler et fil-
ter med minimum 100 microns filtersi. 
Vores filtre fra Irritec leveres med ventil 
til hurtig rensning af urenheder.

Varenr.   
770 ¾” – Max flow 4000 l/time 

Tilbagestrømsventil

En tilbagestrømsventil er godkendt til 
sikring af tilbagestrøm af vand. Hvis 
vandet skulle løbe den forkerte vej, 
sørger ventilens tre ventiler for at van-
det ledes ud af systemet. Respekter 
altid lokale regler for tilbagestrømning. 
Leveres med 3/4” udvendigt gevind. 

FUNKTION: BA 295 er inddelt i 3 zoner. Trykket i zone 1 er højere 
end i zone 2, som igen er højere end i zone 3. Udblæsningsventilen 
som har forbindelse til zone 2, åbner så snart differenstrykket mellem 
zone 1 og 2 er faldet til 0,14 bar. Når det sker vil vandet i zone 2 blive 
skyllet ud gennem bundventilen, og der vil skabes et luftgab mellem 
zone 1 og 3. På den måde afbrydes forbindelsen mellem forsynings 
og sekundærnet, og tilbageløb eller tilbagesug undgås, hvorved for-
syningsnettet således er beskyttet.

Varenr.  
992  

Kontraventil

Kontraventilen sikre på en enkelt måde, at van-
det ikke løber tilbage i systemet. Fremstillet i PP, 
og kan derfor anvendes ved dosering af aggres-
sive tilsætninger. Med ¾” indvendigt gevind.

Varenr.  
991  

NYHED: DOSATRON Tilbehør

5. SYREFAST
6. Minimum vedligeholdelse
7. 220-230 Volt
8. Enkel betjening
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DRIKKENIPPELSYSTEMER TIL FJERKRÆ

Et drikkevandssystem til fjerkræ, er en utrolig vigtig del af god velfærd.

Det skyldes ikke mindst kvaliteten af strøelsen og adgangen til vand for fjerkræet.

Drikkenipler findes i mange fabrikater og udgaver. Med mange års erfaring har vi i AMERICA fundet frem til de 
optimale drikkenipler til både æglæggere, slagtefjerkræ og svømmefugle.

IMPEX S.A. 10025-2 IMPEX S.A. Nippel IMPEX Broilernippel
(med og uden vandkop) (med vandkop) (med og uden vandkop)

Slagtekyllinger Slagtekyllinger Slagtekyllinger
Opdræt Opdræt Svømmefugle
 Rugeægsproduktion Opdræt
 Æglæggere

Vi fører mange andre typer drikkenipler til bla. burhøns og fasaner.
Kontakt venligst vores ekspedition for vejledning, tilbud eller gratis prøve.

IMPEX drikkenipler

- Højt vandflow, dermed færre nipler
- 360 graders side action (åbner i alle

retninger)
- Meget driftsikre nipler og tilbehør
- Enkel montering
- Kvalitets materialer, som tåler rengøring

og desinfektion
- Mindre management
- Vandkop med 1 arm, hvilket letter 

adgangen til vandet for dyrene
- Ingen gummipakninger, som skal udskiftes
- Lang levetid
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”QUILL” Drinker

Seneste forskning indenfor opdræt af vildt-
fugle viser, at brug af drikkenipler har en po-
sitiv effekt på fuglenes velfærd. Dette skyl-
des bla. - Hygiejnisk i brug – meget mindre 
rengøring – altid rent drikkevand - Driftsik-
ker og arbejdsbesparende - Samme system 
fra daggammel til udsætning - Reguleres af 
den kendte ”Rainbow”-ventil - Forsyner 250 
fugle - Specialbrochure tilsendes. Monteret 
med 10 stk. Highflow ”IMPEX nipler. Er også 
velegnet til æglæggende høns.

Varenr. 936d

JuniorDrinker

Nyere type vander, som er en mellemting 
mellem minidrinkere og rundvandere. Pla-
ceres på gulvet og kan betjene op til 200 
daggamle kyllinger. Fasankyllinger lidt æl-
dre. Selve kuplen er 27 cm. i diameter, og 
maks vandtryk er 1/2 bar.

Varenr. 938a 

MiniDrinker – Tigsa

Automatisk vander til dag gamle kyllinger 
samt fasankyllinger. Kobles nemt sammen 
med hinanden. Kan eventuel kobles ind 
mellem de ”store” vandere med saddelbe-
slag, op til 10 stk. pr. streng. Fungerer ved 
hjælp af svømmeventil med flyder. Ø 23. 
Maks vandtryk 1/2 bar.

Varenr. 938d  

”LOHMANN”

”RAINBOW”

Slingfri vandautomat, idet 
der i toppen monteres en 
60 cm. lang stang. Der-
udover har Rainbow van-
dautomaten en mindre 
ballast. Kuplen har en dia-
meter på 36 cm. Leveres 
inklusive saddelbeslag, 3 
meter slange og ophæng-
ssnor. Maks vandtryk 1/2 
bar. Beregnet for 85 høns 
eller 125 kyllinger.

Varenr.  
937 
937a Ventil til  RAINBOW 
937c Saddelbeslag – RAINBOW
937b Ventilgummi

For andre reservedele, spørg venligst 
vores ekspedition.

”PLASSON” 

Klassisk rundvander med ballast på ikke 
mindre end 7 liter, hvilket gør den meget 
sling- og spildfri. Ballasten stikker læn-
gere ned end kuplen og har forbindelse til 
ventilen, hvilket gør, at den virker både når 
den står på jorden og hænger ned fra lof-
tet. Kuplen er 36 cm. i diameter. Leveres 
inklusive saddelbeslag, 3 meter slange og 
ophængssnor. Maks vandtryk 1/2 bar. Be-
regnet for 85 høns eller 125 kyllinger.

Varenr.  
937d 
937e Plasson, Kalkun 
937g Saddelbeslag m/skydelås 
2100039 Union – ¼” til Saddelbeslag 
  
For andre reservedele, spørg venligst 
vores ekspedition.

”AMERICA” 
Drikkenippelautomat

Vandskål ”BREXIO”

Robust vandauto-
mat som tåler op 
til 3 bars vandtryk, 
derfor velegnet til 
mindre hønsehold, 
hvor man ønsker 
automatisk vand. 

Tilsluttes med almindelig 1/2” haveslange. 
Højde 35 cm. og diameter 38 cm. Har 
indbygget ballast, således den spilder og 
slingrer minimalt. Leveres inklusive op-
hængningssnor og bardunstrammer. Be-
regnet for ca. 85 høns eller 125 kyllinger.

Varenr.  
914 Komplet vandautomat
915 Ventil – LOHMANN

Ny og effektiv 
vandautomat, som 
kombinerer rund-
vandere og nip-
pelvandere. Intet 
åbent vandsystem, 
dermed mindre 
smitterisiko. 

Specielt velegnet til fasaner, idet den kan 
anvendes fra start til slut. Komplet system til 
ca. 200 fugle. Leveres komplet med spand, 
svømmer og 8 nipler. Alt sammen monteret 
og klar til brug. Kan også leveres som Gør-
det-selv sæt.

Varenr.  
936 Komplet vandautomat
936a Gør-Det-Selv Sæt (8 nipler, 
 svømmer og union til ¼” slange)
936b IMPEX Drikkenippel
936c Spand 10 l 

Plastik vand-
automat med 
indkapslet svøm-
meventil. Kan 
anvendes til bla. 
får, heste, hunde, 

gæs og strudse. Tåler almindeligt vandtryk. 
Måler 26 x 28 x 13 cm. total. Mulighed for 
montering på stang eller væg.

Varenr. 935a
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Automatvander model ”BEC”

Automatisk vander på 75 cm. Kan anvendes til Ænder, gæs, høns 
og fasaner. 
Tilsluttes almindeligt vandtryk med ½” slange. Lynkoblingstilslutning 
medfølger. 
Leveres inklusiv ben, som hæver vandautomaten ca. 5,5 cm. fra jor-
den samt bundprop.
L: 75 cm. / H: 28 cm. (inklusiv ben) / B: 25 cm. / Hulstørrelse: 10 x 
7 cm.
Bedste kvalitet fremstillet i England.

Varenr. 892b 

GAUN Automatisk drikkekop

Automatisk drikkekop, som nemt monteres 
i trådnettet / buret.

Drikkekoppen har en lille flyder med pak-
ning, som sørger for at der altid er vand til 
hønsene eller duerne.

Tåler ikke almindelig vandtryk, men kræver 
en tank / spand, som vandet tages fra. Øn-
sker man 100% automatisk, kan bruges en 
trykudligner / cisterne.

Tilslutning er 1/4 eller 3/8” (begge størrelser 
slange kan bruges).

Varenr.  
924 Til fugle 
924a Til Fjerkræ og duer

NY MODEL
”LUBING” Vandkop

Den kendte Lubing vandkop er kommet i 
et nyt design, samt i en mere brugervenlig 
udgave.

Monteres direkte på trådnettet (beslag med-
følger). Tilslutning med 3/8” slange. Ideel til 
mindre volierer eller burer. Max vandtryk er 
25 cm.

Varenr. 938b 
 

Drikkenippel SideMode

Drikkenippel, der er specielt velegnet til fa-
saner. Monteres ind fra siden i eksempelvis 
en spand. Kan anvendes fra daggammel til 
fasanerne er klar til udsætning.

Varenr. 936e  

”RODARI” Drikkekop

Meget udbredt samt nem måde at lave 
automatisk vanding til flere volierer. Mon-
teres nemt i trådnettet (beslag medfølger), 
og har to indbyggede slangestudse (3/8”), 
hvilket gør det meget nemt at føre vandet 
videre til den næste vandkop. Drikkeskålen 
kan afmonteres for rengøring. Fremstillet i 
kraftigt plastik, derfor anvendelig til både 
høns, fasaner og kaniner mm.

Varenr.  
938e SMALL – 5,5 x 5,5 cm vandskål
938g LARGE – 12 x 5,5 cm vandskål 

Aut. Drikkekop ”DISKO”

Ny smart og 
meget prisbillig 
drikkekop til alle 
former for fjer-
kræ. Fastgøres 
nemt i trådnettet 
med integreret
 rog. 

Vandtilslutning med ¼” slange. Drikkeskå-
len måler 9 cm. i bredden og 6 cm. i dyb-
den. Max tryk 35 cm. BEMÆRK PRISEN.

Varenr. 938h 

Ande/ Gåsevander

Automatisk vandtrug fremstillet i meget kraftig plastik og med mes-
sing svømmeventil. 
Tåler almindelig vandtryk. 

Velegnet til ænder, gæs, kalkuner, høns og fasaner. Mål: 19 x 20 cm. 
Leveres i følgende to længder

Varenr.  
882b Længde 1 meter 
882e Længde 2 meter 
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”Dobbelt cylindervander”

Abso lut den bedste plastikvander på 
marke det. Meget kraftig udførsel, og 
yderst brugervenlig. 

Leveret i 3 forskellige størrelser.

Varenr: Kap. 
872d 3 l.
872e 6 l.  
872f 12 l. 

Vandaut. med indbygget ben og
bæ re håndtag

Benene kan reguleres i 3 forskellige højder.  
Mål: Ø 23 og Ø 33 cm.

’

Varenr: Kap. Excl. moms Inkl. moms
873b 4 l. 60,00 (A) 75,00
873c 8 l. 85,00 (A) 106,25

Drikketrug til løs flaske

Drikkeautomat til 
fugle og kyllinger 
med huller. To dele, 
som nemt skilles 
ad for rengøring. 
Passer til standard 
½-liters flasker. 
Diameter 19,5 cm.

Varenr.   873d  

Varenr: Kap. 
868 0,6 L 
868a 1,3 L 

Drikkeaut. ”Green” 
til kyllinger og fugle

Snor med krog og 
højdejustering

-  3,5 meter meget stærk polyester Ø 3,5 
mm.

-  Med bardunstrammer for højdejustering
-  Med krog til ophæng 

Ideel til ophængning af både fodersiloer og 
vandautomater.

Varenr:   505b  

Vandautomat DISKO Redline

Ny vandautomat i samme serie som den 
populære fodersilo Disko.
Med bajonetlås og kraftig nylon hank, så 
den kan holde til at hænge.
God kvalitet og meget fornuftig pris.

Vandautomat DISKO GreenLine

Vandautomater i absolut god kvalitet. Ma-
gen til DISKO RedLine, men med grøn bund 
og hank.

Varenr: Indhold  / Diameter 
875 1,5 liter / 22 cm.
875a 3 liter / 22 cm.
875b 6 liter / 28 cm.
875c 10 liter / 30 cm.

Varenr: Indhold  / Diameter 
883 1,5 liter / 22 cm.
883a 3 liter / 22 cm.
883b 6 liter / 28 cm.
883c 10 liter / 30 cm.

Bowlevandautomat

Vandautomat med justerbare ben samt bæ-
rehåndtag.

Varenr. Kap. 
874 2,5 liter 
874a 4 liter 

Nippeldrikkeautomat “TRIO”

Drikkenipler kendes fra industrien, og en-
delig er det nu muligt at købe en komplet 
nippel-drikkeautomat til mindre hold fjer-
kræ. Nippel-drikkeautomaten indeholder 12 
liter vand og leveres inklusive ophængssnor 
med krog og højdejustering.

•  ALTID RENT DRIKKEVAND
•  3 KVALITETS NIPLER
•  BEREGNET TIL CA. 30 HØNS

Varenr:   933  
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Galvaniseret vandautomat ”LaRoy”

Vandautomat i meget kraftig kvalitet, fremstillet i galvaniseret jern. 
Derfor lang holdbarhed. 

Med dobbelt cylinder, således påfyldning af vand gøres nemt.

Varenr. Kap. 
887 Indhold 10 liter  Ø 32 og H: 31 cm. 

 

JUMBO Vandautomat

Smart og meget kraftig vandautomat med stort kapacitet. 
Nem at påfylde med vand.

Varenr. Kap. 
879 20 liter 
879a 40 liter 

Store vandautomater 

Beregnet for ca. 75 høns. Leveres i to forskellige udgaver. Den galva-
niserede er noget kraftigere i udførsel. H: 67 cm., Ø 30 cm

Drikkeautomat til løs flaske

Flaskeholder til f.eks. 1,5 liter sodavandsfla-
ske. Meget nem at montere i trådnettet. Vel-
egnet til høns, kyllinger, volierefugle og kani-
ner. Bemærk prisen.

Varenr.  
872 Model i kraftig plastik 
873 Model i galvaniseret jern 

Gammeldaws  drikkebøtte

udført som en liggende spand. Utrolig enkelt og velfungerende. 

Varenr: Kap. 
886b 0,5 liter – til kyllinger NYHED 
886 4 liter 
886a 7 liter 
882a 10 liter 

Vandautomat DA-18

Vandautomat fremstillet i kraftig og god plastik. 
Design som i ”gamle dage”.

Kan indeholde 18 liter. Meget nem at påfylde 
da låget er løs. Med hank for nem transport til 
hønsegården. Meget stabil og god konstruktion.
Leveres uden ben, som dog kan tilkøbes.

Varenr:  
881 Indhold 18 liter 
881a Sæt ben 

Galvaniseret/plastik:

Varenr: Kap.  
882c 30 l. Plastik 
882d 30 l. Galv. beholder 
882j 30 l Plastbehiolder 
882g Lukkeprop 

882d882c 882j

Bur Vandautomat – 1 liter

Drikkeautomat, som nemt 
monteres i trådnettet med 
medfølgende bøjlebeslag. 
Da bunden er flad, er det 
også muligt at placere den 
på jorden. 

Velegnet til fugle, høns 
(specielt skæggede racer) mm.

Varenr. Kap. 
876 B 10 / H 17 / D 10 cm. Drikkeskålen: B: 3 / D: 5 cm. 
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Galvaniserede fodersiloer

Fodersilo med låg i galvaniseret 
jern og med konisk beholder. Fo-
dermængden kan indstilles. Kan 
både stå på jorden og hænge ned 
fra loftet. Fremstillet i kraftig galva-
niseret jern.

Varenr. Indhold / Kapacitet Varenr. regnskærm
515  5 kg /  20 høns 515l
516 18 kg /  50 høns 516a
517 40 kg / 100 høns 517a
519 70 kg / 140 høns 519a  

 

JUMBO Fodersilo

Stor og meget smart fodersilo på ben. 
Fyldes nemt op, da låget er stort.

Meget god og kraftig kvalitet.

Varenr. Kapacitet / Mål 
525 20 L / Ø 50 cm. – H 52 cm. 
525a 30 L / Ø 50 cm. – H 68 cm. 
525b 40 L / Ø 50 cm. – H 78 cm. 

Galvaniseret fodersilo ”LaRoy”

Fodersilo i meget god kvalitet og med 
lang holdbarhed. Med låg og 3 indstillinger 
for mængden af foder i æderenden. 
Kan både stå på jorden og hænges op.

Varenr. Kapacitet / Mål 
529 8 kg.    Ø 27 cm. / H 31 cm.
529a 14 kg.  Ø 37 cm. / H 38 cm. 

Fodersilo til væg-montering

Fremstillet i galvaniseret jern. Til mon-
tering på væggen, hvorfor den kræver 
meget lidt plads. Med låg. 

Mål: 16x15x25 cm. Kan indeholde ca. 
2,5 kg. foder.

Varenr. 505c

Plastik fodersilo model ”Katrine”

Fodersilo med låg, hvor man kan skrue 
beholderen op og ned, for derved at regu-
lere mængden af foder i foderrenden. 

Er beregnet til at stå på jorden. Kan an-
vendes til både kyllinger og høns. Spildrist 
skal bestilles separat.

Varenr. Kapacitet 
514 10 kg 
514a Spildrist 

Snor med krog og højdejustering

-  3,5 meter meget stærk polyester Ø 3,5 mm.
-  Med bardunstrammer for højdejustering
-  Med krog til ophæng 

Ideel til ophængning af både fodersiloer 
og vandautomater.

Varenr. 505b  

Fodersilo til kyllinger – model H7

Smart fodersilo med 7 huller.
Løs silo/ flaske, som indeholder ca. 1 kg. foder.
Fremstillet i god kraftig kvalitet.

Varenr. Kapacitet + Mål 
501 Ca. 1 kg. – Ø 20 cm og H 22 cm 

Plastik fodersilo ”FEEDMASTER”

Den bedst sælgende fodersilo i vores pro-
gram. Med særskilt spildrist over foder-
renden. Fremstillet i plastik, beregnet 
for ca. 50 høns og 100 kyllinger.

Varenr. Kapacitet + Mål 
506a 18 kg – Ø 41 cm 

Plastik fodersilo ”DISKO”

Fodersilo i TOP KVALITET og til absolut fornuftig pris. Fremstillet i 
meget kraftig plastik, og med håndtag for transport eller ophængn-
ing. Har ribber over foderet således der spildes minimalt. Leveres 
med låg. Beregnet til 15 til 30 høns. Leveres i tre størrelser. 

Varenr. Kapacitet + Mål 
505g 1 kg – Ø 17 cm. Daggamle  kyllinger og vagtler 
505 3 kg – Ø 28 cm. 
505a 6 kg – Ø 30 cm. 
505d 10 kg – Ø 39 cm 

Plastik Fodersilo med Rib

God fodersilo, hvor en stang i 
midten gør det muligt at regulere 
mængden af foder i æderenden. 
Der er ligeledes ribber over æde-
renden, hvilket gør den særdeles 
spildfri.

Varenr. Kapacitet + Mål 
505h 3 kg – Ø 27 cm 
505i 5 kg – Ø 30 cm 
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Kalkunfodersilo i Plastik

Fodersilo specielt velegnet til kalkuner, 
da foderrenden er meget bred. Har ribber 
over foderrenden. 
Kan også anvendes i automatiske foder-
anlæg. 
Kan naturligvis også anvendes til andet 
fjerkræ. 
Meget kraftig og stabil konstruktion. Vel-
egnet til både ophæng og placering på 
jorden.

Varenr.   Kapacitet + Mål 
512d 12 kg – Ø 46 cm 

Fodersilo til udendørs fodring

Fodersilo til fodring udenfor. Der åbnes først for foderet når dyrene 
træder på rampen. Derfor fodrer du kun fjerkræet, og ikke rotter, mus 
og vildtfugle. Desuden beskytter det fjerkræet mod sygdomme og 
bakterier fra vilde dyr.
 
• Effektiv udendørs fodring 
• minimalt foderspild 
• Hygiejnisk  
Kan anvendes til høns, gæs, ænder, fasaner, kalkuner mm. 
Fremstillet i kraftig galvaniseret jern og plast.

Varenr Indhold 
507c   5 kg. 
507a 12 kg. 
507b 20 kg. 

Rist til Foder og vandtrug

Fodersiloen eller vandautomaten 
placeres ovenpå risten, således 
man undgår strøelse og spildt mad 
i siloen. Diameter 51 cm.

Varenr. 518  
   
  

Fodertrug til Dværghøns

Velegnet til dværghøns 
og større kyllinger. 
Bredde 13 cm. 
Og dybde 6 cm.

Varenr. Længde / Materiale 
504  50 cm. / Galv. 
504a  75 cm. / Galv. 
504b 100 cm. / Galv. 
504c  50 cm. / Plastik 

Fodertrug med huller til Kyllinger 

Varenr. L x B x H 
509 30 x 10 x 7 cm - plastik 
509a 50 x 10 x 7 cm - plastik 

Fodertrug til Kyllinger 

Kyllingetrug med ribber. 
Fremstillet i plastik.

Varenr. L x B x H 
510a 30 x 8 x 7 
510b 50 x 8 x 7 

Fodertrug i KRAFTIG KVALITET

Fremstillet i ekstra kraftig 
galvaniseret jern.

Varenr. Længde / Dyr 
505e 50 cm. / Høns 
508c 30 cm. / Kyllinger 
508d 50 cm. / Kyllinger 

Fodertrug i KRAFTIG KVALITET

Fremstillet i ekstra kraftig 
plastik. Med letløbende rulle 
over foderet. Beregnet til 
høns og dværghøns.

Varenr. Længde 
511 50 cm 
511a 75 cm 

Stort Fodertrug – 1 meter - med ribber

Fremstillet i meget kraftig 
og holdbar plastik. 
Med ribber i galvaniseret 
jern over foderrenden. 
Velegnet til større fjerkræ.

Varenr. L x B x H 
512 100 x 20 x 20 cm 

Fodertrug ”Milan”

Fodertrug i bedste kvalitet, 
fremstillet i Tyskland. 
Leveres i model til både 
kyllinger og høns.

Varenr. Beskrivelse   Mål
511b Hønsefodertrug    L 50, B 13,5 og H 14,5 cm.
511c Kyllingefodertrug L 50, B 9 og H 10,5 cm.
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Fodersilo med klap-låg

Meget smart og ny fodersilo med klaplåg i toppen. Klaplåget gør det 
yderst nemt at fylder foder i fodersiloen. Hele den ene halvdel af top-
pen kan klappes op for påfyldning af foder. 

Bedste kvalitet fremstillet i Tyskland.

Varenr. Indhold Mål
528 4 kg. Ø: 30 cm. / H: 38 cm.

Foderbakke

Plastik foderbakke til daggamle kyllinger. 
Med dupper i bunden, som forhindrer 
foderspild. Højde på siden er 4 cm.

Varenr. Diameter
506c 40 cm 

Frugt- og grøntkurv

Grønt- og frugtkurv til fjerkræ og fugle. 
Ideel til diverse grønt og frugt, som 
salat, majskolbe mm., som har hønsenes
 interesse.  
Ophænges. Holder derfor snacken frisk længe.

Varenr. Mål
547 H: 28 cm. / Ø top: 7 cm. / Ø bund: 3,5 cm.

   

Grøntfoderkurv

Kurv til ophængning fra loftet. 
Sikrer orden i hønsegården.
Kan anvendes til alle former for grønt. 
Mål: H 50, Ø 36 øverst og Ø 10 cm. nederst. 
Fremstillet i plastovertrukket jern.

Varenr. 552 
 

Fodertønde / Foderopbevaringstønde

Tønde til sikker opbevaring af foder mm., 
som naturligvis er fremstillet i føde vare-
godkendt plastik. Med låg og klik-lås.

Varenr. Indhold  Mål
523a 23 liter / ca. 10 kg. / H 46 cm.
523b 46 liter / ca. 20 kg. / H 61 cm.

Wise Feeder

Wise Feederen er helt unik i sit design, er stor set spildfri og velegnet 
til alle typer fjerkræ. 
-  Mængden af foder i foderenden kan justeres.
-  Regnskærm er inkludet, hvis den skal bruges udenfor
-  Monteres i trådnettet med medfølgende beslag.
-  Hvis den skal monteres på en fast overflade (væg), skal vægbesla-

get (nr. 532b) tilkøbes.
- Foderet kan påfyldes udefra, hvis den monteres udenfor volieren.

Fremstillet i kraftig plast i bedste kvalitet.

Varenr. Indhold  Mål
532 5 kg. B 30 cm., D 14 cm. H 25 cm.
532a 10 kg.  B 30 cm., D 14 cm. H 43 cm.
532b Vægbeslag til modellen på 5 kg.
532c Udvidelse af kapaciteten med 5 kg. (passer til begge 
 størrelser)

V-FEED-R

NY og MEGET SMART fodersilo til vægmontering. Helt unik design 
med en V-formet åbning, hvilket mindsker spild af foder. Monteres 
nemt på væggen med medfølgende vægbeslag, og tages nemt af 
vægbeslaget for rengøring.

Kan anvendes både ude og inde da låget går ca. 7 cm. længere 
ud over foderåbningen. Hvis den monteres udendørs, skal åbningen 
være i læ-siden. Toplåget kan åbnes for påfyldning af foder.

Varenr. Indhold Mål
501b 2,5 kg. H 29 cm. B 22 cm. D: 27 cm.

King Feeder

KING Feeder er en fodersilo til udendørs brug. 
Fremstillet i bedste kvalitet i England, hvor 
den er Topsællert indenfor fasanopdræt, 
men den kan bruges til alle typer fjerkræ. 
Det store låg, der følger med, gør at den er 
ideel til fodring udendørs.

Selve siloen kan justeres op og ned for indstilling af fodermængden i 
æderenden. Alt fremstillet i den bedste plastik, så intet ruster.

Varenr. Indhold Mål
526 Ca . 25 kg. Ø foderrende: 48 cm. Ø regnskærm: 60 cm.
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Forsvindingsreder til høns

Hønserede fremstillet i hård masonit plader og træ. Æggene forsvin-
der straks ned i en skuffe under reden. Derved undgås snavsede og 
ituslåede æg. Modellerne med 3 og 5 rum kan leveres med både skrå 
og flad tag, således de kan bygges i flere etager. Der skal beregnes 
ca 5 høns pr. rede. Leveres inklusive filtmåtter. Kan også leveres med 
gummimåtter mod merpris.

Varenr.  Mål (L x H x D)
566  2 Rum  48 x 53 x 30 cm
566a  3 Rum  68 x 53 x 30 cm
566b 5 Rum 112 x 53 x 30 cm

Til store racer 
566d  3 Rum 90 x 65 x 44 cm 

  
Løse redemåtter til forsvindingsreder
566c Filtmåtte   29 x 22 cm
566e Filtmåtte stor 
567 Gummimåtte 29 x 22 cm
567b Gummimåtte stor 

Forsvindingsrede ”NestO”

Forsvindingsrede i meget kraftig kvalitet. Fremstillet i galvaniseret pla-
de i 1 mm. tykkelse samt UV stabile plastmaterialer. Absolut bedste 
kvalitet.

Beregnet til 5 høns. Leveres inklusive beslag, som gør det nemt at 
monteres flere reder sammen.
Med gummimåtte for optimal hygiejne (30x30 cm.).

Mål total: D: 49 cm. B: 31 cm. H: 42 cm. Kan anvendes til alle størrelser 
racer. Leveres usamlet, men samles nemt ved hjælp af medfølgende 
vejledning.

Varenr. Kapacitet
565a Beregnet til ca. 5 høns
565b Løs måtte til Nest0, 30x30 cm

Plastik Rugerede/ Forsvindingsrede

Hygiejnisk rede, som er et interessant 
alternativ til de kendte reder i træ og 
jern. Den er fremstillet i meget kraftig 
plast. Mulighed for anvendelse som 
rede til rugning samt som forsvin-
dingsrede med skuffe til æggene. 
Æggeskuffen har klart vippelåg.

Reden er ventileret, hvilket gør den ef-
fektiv både når det er varmt og koldt. 
Materialet samt, at der ikke er  nogle 
skarpe hjørner, gør den effektiv fore-
byggende overfor f.eks. blodminer.
Kan stå frit eller monteres på væggen. 
Nem mulighed for at bygge redekas-
serne sammen. Monteringsvejledning 
medfølger. Mål redekasse (uden sid-
depind og skuffe) B 32, H 39 og D 31 
cm.

Varenr Beskrivelse
565 Pris v/1 stk.

Hønserede ”CosyNest”

Smart billig hønserede, som 
er beregnet til montering på 
vægen. Fremstillet i bedste 
kvalitet, med god ventilation 
og siddepind. Beregnet til ca. 
5 høns. Passer til alle størrelser 
høns.

Varenr. 
564 

Redemåtte - Original ”ASTROTURF”

”Astroturf” redemåtte til næ-
sten alle typer reder. Frem-
stillet i plastik med perforeret 
underside, således snavs og 
skidt let kommer væk. Leveres 
i metermål, dog er der 10% 
rabat ved køb af en hel rulle 
(16 meter). Rullerne leveres i to 
bredder.

Varenr. Mål (L x H x D)
762g Bredde 91 cm - pris pr. meter
762k  Bredde 100 cm
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 BRINSEA Mini rugemaskine

  BRINSEA Ovasion 28 og 56 Motorrugemaskine

Advanced model

 BRINSEA OVAEasy Advanced

Lille rugemaskine af høj kvalitet og til lav pris. 
Kapacitet (ca.): Vagtelæg: 12, Dværg- Fasanæg: 12, Hønseæg: 7 og Andeæg:7. 
Mulighed for tilslutning til bilens 12 volt (ekstra udstyr).

 MINI Eco MINI Advanced
Glas termometer ✓

Digital termometer  ✓

Automatisk ægvending  ✓

Automatisk ægkøling  ✓

Temperaturalarm  ✓

Varenr. Model 
724 Mini Eco 
724a Mini Adv. 
724b 12V Adaptor 
724c Rist til små æg, vagtel, fasan, dværg 

Sidste nye teknologi indenfor rugemaskiner. 

Ovasion maskinerne er udstyret med de bedste styrings systemer samt de bedste 
måleinstrumenter, hvilket sikre gode rugeresultater.

Med Ovasion modellerne får du:

- Meget nøjagtig digital termostat, digital termometer samt fugtighedsmåler
- Mulig for automatisk køling af æggene
- Automatisk ægvending samt mulighed for indstilling af venderytmen
- Alarm ved for høj eller for lav temperatur i rugemaskinen samt i rummet
- Biomaster beskyttet, som beskytter mod bakterier
- Automatisk fugtighedsstyring – BEMÆRK, KUN Ovasion EX modellerne

Kapacitet Ovasion 28 (Ovasion 56) ca.: 
- Vagtelæg: 48 (96), Fasanæg: 48 (96), Hønseæg: 28 (56) og Andeæg: 28 (56)
- Gåseæg: 9 (15) - KUN MULIGT VED TILKØB AF EKSTRA STORE ÆGHOLDERE - Varenr. 
710b (711b)

Varenr. Model 
710 Ovasion 28 Advanced / 60W / 30W  
710a Ovasion 28 EX / 60W / 30W 
711 Ovasion 56 Advanced / 115W / 60W 
711a Ovasion 56 EX / 115W / 60W 
710b Store æg holdere Ovasion 28 (3 stk.) 
711b Store æg holdere Ovasion 56 (5 stk.) 

Mål Ovasion 28: 45 x 33 x 22 cm. / Mål Ovasion 56: 58 x 42 x 23 cm.
ABSOLUT BEDSTE KVALITET FREMSTILLET I ENGLAND OG NATURLIGVIS MED ALLE 
GODKENDELSER

OVA-Easy er en helt ny og banebrydende type skabsrugemaskine. De er udstyret med sidste 
nye type styring samt fremstillet i kraftigt lamineret plastmateriale. De er optimal isolerede, hvil-
ket gør dem billige i drift. Model 190 og 380 er med klækkeskuffe. Model 580 kan ikke klækkes i.

Alle modeller har universale bakker, og kan således anvendes til alle størrelser æg.

Digital styring af temperatur • Digital fugtighedsmåler • Alarm ved fejl 
Multi ventilatorer for optimal fordeling af varmen • Automatisk ægvender

Varenr. Model / kapacitet 
727c 100 / 100 hønseæg 
727 190 / 190 hønseæg 
727a 380 / 380 hønseæg 
727d Fugtmodul til OVAEasy 
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 LUMIA Motorrugemaskine

 Motorrugemaskine ”REAL”

Halvautomatisk:

Helautomatisk

 Brinsea Opdrætsmodul / Kæledyrskuvøse TLC

730 – TLC og 731 Eco
-  Nøjagtig digital temperatur kontrol
-  Termometer i både C og F.

730a – TLC og 731 aAdvanced
-  Nøjagtig digital temperaturkontrol
-  Termometer i både C og F.
-  Digital hygrometer
-  Mulighed for opgradering til EX model med fugtmodul

Varenr. Model Mål bund Mål total 
730 TLC-40 Eco 40 x 30 cm H 47, B 48, D 38 cm
730a  TLC-40 Advanced 40 x 30 cm H 47, B 48, D 38 cm
731 TLC-30 Eco 24 x 24 cm H 30, B 27, D 27,5 cm
731a TLC-30 Advanced 24 x 24 cm H 30, B 27, D 27,5 cm
731b 12 volt adapter til bilen (kun TLC30)

Bruger- og rengøringsvenlig rugemaskine med ventilator, digital termostat og let læseligt digi-
talt termometer.

Kapacitet model til 24 æg: Universal bakke til 24 æg, f. eks. høns, dværghøns, fasaner, ænder, 
kalkuner og gæs. 24 æg gælder for alle typer. Dog kan rugemaskinen indeholde 96 vagtelæg. 
Kapacitet model til 12 og 48 æg – Enten det halve eller det dobbelte.

En smart detalje ved REAL rugemaskinen er, at påfyldning af vand gøres udefra. Godt overblik 
udefra gennem 2 store ”vinduer”. Nem at rengøre, da alt er fremstillet i plastik og kan tages ud 
af maskinen.

Halvautomatisk: Alle æg vendes udefra
Helautomatisk: Ægvendemotor

VIRKELIG GOD KVALITET TIL FORNUFTIG PRIS. Leveres i 6 udgaver:

Varenr. Kapacitet Ægvending Forbrug (max) 
735b 24 æg Halvaut. 100 W 
735c 48 æg  Halvaut. 150 W 
735e 24 æg  Helaut. 100 W 
735f 48 æg  Helaut.  150 W 
735m Vendemotor til REAL
735h Sirio fugtstyring - tjek online for info  

Lumia er en serie små kompakte rugemaskiner med nyeste teknologi og høj performance. 
Med helautomatisk æggevending. Universale æggebakker, som passer til alt fra vagtel til 
andeæg.

Det smarte design sammen med den nyeste teknologi, gør denne maskine yderst 
brugervenlig og den absolutte bedste i sin klasse.

Varenr. Kapacitet Ægvending Forbrug
737 8 æg Helaut. 50 Watt
737a 16 kg. Helaut. 60 Watt  

Opdrætsmodul til pleje af syge dyr samt opdræt af fugle, f. eks. papegøjer, samt kæledyr.
Med termostat og ventilator, som sikre ensartet varme i hele maskinen, uden det trækker og 
føles ubehageligt for fuglen eller hvalpen. Ventilation og vandkar.
Meget rengøringsvenlig. Bla. afmonteres bund og dør nemt for rengøring.
Luftfilter for optimal beskyttelse med bakterier og svampesporer. Ingen skarpe kanter, som 
kan beskadige fuglene mm.

-  Mål bund: 40 x 30 cm. / Volume 40 liter
-  Mål total: H 47, B 48,5 og D 38,5 cm.
-  Forbrug: Max 150 Watt / Gennemsnit 85 Watt
- Vægt: 6,7 kg.

TLC-40

TLC-30
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TRÆ MOTORRUGEMASKINER

Bemærk målene er for den halvautomatiske model, hvorfor den med 
helautomatisk ægvending er lidt dybere.

90 ægs - 2 skuffer
Kapacitet (ca.): 90 hønseæg, 140 fasan- dværghønseæg, 70 ande- 
kalkunæg, 40 gåseæg. Mål: B 53, D 55, H 59 cm. 200 watt.
Forbrug pr. døgn 0,7 KW.

Varenr. 
740 Halvautomatisk 
740a Helautomatisk 
740b Rullebakke 
740c Klækkebakke – Standard 
740d Klækkebakke – Stammeopdelt  

130 ægs - 3 skuffer
Kapacitet (ca.): 130 hønseæg, 180 fasan- dværghønseæg, 100 ande- 
kalkunæg, 55 gåseæg. Mål: B 53, D 55, H 69 cm.  250 watt.
Forbrug pr. døgn 0,8 KW.

Varenr.  
741 Halvautomatisk
741a Helautomatisk
741b Rullebakke
741c Klækkebakke – Standard

741d Klækkebakke – Stammeopdelt 

260 ægs - 4 skuffer
Kapacitet (ca.): 260 hønseæg, 350 fasan- dværghønseæg, 200 ande- 
kalkunæg, 110 gåseæg. Mål: B 68, D 60, H 79 cm.  500 watt.
Forbrug pr. døgn 1,4 KW.

Varenr. 
742 Halvautomatisk
742a Helautomatisk
742b Rullebakke
742c Klækkebakke – Standard
742d Klækkebakke – Stammeopdelt 

500 ægs - 6 skuffer
Kapacitet (ca.): 500 hønseæg, 720 fasan- dværghønseæg, 390 ande- 
kalkunæg, 200 gåseæg. Mål: B 68, D 70, H 99 cm.  500 watt.
Forbrug pr. døgn 1,9   KW.

Varenr. 
743 Halvautomatisk
743a Helautomatisk
743b Rullebakke
743c Klækkebakke – Standard
743d Klækkebakke – Stammeopdelt 

700 ægs - 8 skuffer
Kapacitet (ca.): 700 hønseæg, 1100 fasan- dværghønseæg, 550 ande- 
kalkunæg, 250 gåseæg. Mål: B 68, D 70, H 119 cm. 600 watt.
Forbrug pr. døgn 2,0 KW.

Varenr. 
743f Halvautomatisk
743g Helautomatisk
743b Rullebakke
743c Klækkebakke – Standard
743d Klækkebakke – Stammeopdelt 

1200 ægs (hønseæg)- 8 skuffer
Mål: B 88, D: 88, H: 120 cm. 600 watt.
Forbrug pr. døgn 2,4 KW.

Varenr.  
743h Halvautomatisk 
743i Helautomatisk 
743k Rullebakke 
743l Klækkebakke – Standard 
743m Klækkebakke – Stammeopdelt  

 

Vores træ motorrugemaskiner er fremstillet i absolut bedste kvalitet 
og med en meget høj driftsikkerhed.

Materiale: Fremstillet i vandfaste træplader med meget høj og flot finish. 
Termorude i lågen, som sikre endnu mere stabil temperatur.

Termostat: Digital termostat, som enkelt og nemt betjenes udefra. Blot 
et enkelt klik og temperaturen kan ændres op eller ned.

Termometer: Digitalt, som aflæses udefra.

Luftcirkulation og Varme: Ventilator og luftkanaler, som sikre optimal 
luftcirkulation. Varmelegemet er forseglet ringrør, med meget lang 
holdbarhed.

Luftfugtighed: Leveres inklusive hår hygrometer. Fugtigheden reguleres 
med vandbakker og luftroset.

Halvautomatisk Ægvending: Æggene vendes ved enkelt træk i hver 
bakke, og alle æggene vendes. Dette foretages to gange dagligt.

Helautomatisk Ægvending: Æggene vendes regelmæssig af en motor, 
som er monteret på bagsiden. 
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TRÆ MOTORRUGEMASKINER – DIGITAL

FULDAUTOMATISK
n Afkøling n Fugtigheds-regulering
n Æggevending  n Temperatur-regulering

Materiale: Fremstillet i specielt vandafvisende træplade.

Termostat: Digital computerstyring af alle funktioner i rugemaskinen. 
Temperaturen reguleres og måles digitalt. Alarm ved fejltemperatur.

Luftcirkulation og Varme: Ventilator og luftkanaler, som sikrer optimal
luftcirkulation. Varmelegemet er forseglet ringrør, med meget lang holdbarhed.

Luftfugtighed: Reguleres digitalt. Tryk blot ind den ønskede fugtighed, og 
maskinen sørger for resten. Ligeledes digital aflæsning af fugtigheden.

Helautomatisk Ægvending: Æggene vendes af en motor, som er monteret 
på bagsiden. Venderytmen kan indstilles.

Afkøling: Digital styring af afkølingsrytme samt tid.

120 ægs

Varenr. 
732 120 Ægs – Mål: B 53, D 55, H 69 cm.
732a 280 Ægs – Mål: B 68, D 60, H 79 cm.
732b 560 Ægs – Mål: B 68, D 70, H 99 cm.
732c 700 Ægs – Mål: B 68, D 70, H 119 cm.

Modeller med digital styring som ovenfor, kan ligeledes skaffes i aluminium med 
vuggevender. Venligst kontakt vores ekspedition for yderligere informationer.

n  100% PROFESSIONEL 
RUGEMASKINE MED 
OPTIMALE RESULTATER

n  ABSOLUT HØJESTE 
KVALITET PÅ MARKEDET 

HEKA TURBO Rugemaskiner

Turbo 84

Turbo 168

TURBO Rugemaskinen er fremstillet 100% som en klassisk trærugemaskinene. Samme op-
bygning men mere energivenlig samt mere rengøringsvenlig.

TURBO Rugemaskinen er fremstillet i isolerede kunststof-paneler samt med termoglas.
Meget flot og luksus rugemaskine med en meget driftsikker og nøjagtig mikroproces termo-
stat.

Leveres med kunststof rullebakker og stammeopdelt klækkebakker med låg og rumopdeling.
Automatisk æggevending er naturligvis standard. For optimal udrugning, vendes æggene 12 
gange i døgnet.

Til hver maskine medfølger det antal bakke, som er maskinens kapacitet. Leveres i følgende 
3 størrelser:

Varenr. Kapacitet Mål (BxDxH) Forbrug (døgn)
 2 bakker
745 80 høns / 130 dværg  50x50x55  ca. 0,5 k/W
 40 gås / 400 vagtel

 3 bakker 
745a 120 høns / 195 dværg 50x50x65 ca. 0,6 k/W
 60 gås / 600 vagtel

 4 bakker 
745b 160 høns / 260 dværg 50x50x75 ca. 0,7 k/W
 80 gås / 800 vagtel
 
745c Rullebakke i kunststof  
745d Stammeopdelt klækkebakke i kunststof
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”POWERHEAT” Varmepærer

Keramisk varmepære med al-
mindelig fatning. Kan anven-
des som varmekilde i rugema-
skiner eller som kyllingemor. 
Giver intet lys kun varme. Lang 
holdbarhed da varmetrådene 
er støbt ind i keramikken.

Varenr. 
833a 60 watt
833b 100 watt
833c 150 watt
833d 250 watt
703 Porcelænsfatning m/krog
598b Porcelænsfatning – almindelig

Ventilator – Lille

Lille ventilator til indbygning i min-
dre rugemaskiner. Selve vingen er 
indrammet af et metalhus. Mål: 12 
x 12 x 4 cm. Bruger kun 24 watt - 
220 volt. 170 m3 luft pr. time.

Varenr. 822 
  

Ventilatorer – Større

Kvalitets ventilator med alumini-
ums vinger samt beslag for mon-
tering i rugemaskinen. Til 220 volt. 

Varenr. 
828 15 cm. vinge – ca.  400 m3 luft pr. time
828a 17 cm. vinge – ca.  600 m3 luft pr. time
828b 20 cm. vinge – ca.  900 m3 luft pr. time
828c 25 cm. vinge – ca. 1300 m3 luft pr. time
828d 30 cm. vinge – ca. 1800 m3 luft pr. time

Luftroset

Fremstillet i rustfri stål.

Varenr. 644 

Ægvender – VUGGE

Ny meget smart og billig 
løsning til automatisk æg-
vending. Ideel til selvbyg af 
rugemaskiner eller som æg-
vender inden æggene kom-
mes i rugemaskinen. Inklu-
sive universal bakker, som 
passer til ægstørrelser fra agerhønseæg til store hønseæg. Kapacitet 
42 æg. Inklusive transformer 12 Volt. Mål total: L: 40, B: 40 og H 8 cm.

Varenr. 964 

Elektronisk termostat ”THERCOM”

Elektronisk termostat til indbyg-
ning i selvbygger rugemaskiner. 
Meget nem installation og drift-
sikker regulering af temperaturen. 
Må højst installeres med et varme-
legeme på højst 400 watt. Til 220 
volt.

Varenr. 780 
 
 

Digital termostat ”COMFORT”

Termostat til større rugemaskiner. 
Digital temperatur regulering samt 
visning af den aktuelle temperatur 
i displayet. Nem installation og 
brug. Meget nøjagtig og driftsik-
ker termostat. Til 220 volt.

Varenr.  
781 Max. 400 watt 
781a Max. 2000 watt 220 og 380 volt

   
  

Digital Termostat TS-5000

Termostat, som er meget nem at 
installere i en rugemaskine eller 
kyllingemoder. Monteres udenpå 
maskinen. Temperaturen indstilles 
i displayet, som også viser den 
aktuelle temperatur. Tåler max 400 
watt. BEMÆRK, også anvendelig 
til kyllingemødre. Regulerer fra 
0-50° Celsius.

Varenr. 780a   

Termostat til Kyllingemødre

Billig og effektiv termostat til tem-
peraturregulering i kyllin ge mødre. 
Tåler max. 3000 watt. Regulerer fra 
0 til 40 grader Celsius.

Varenr.  
782b  

   

Varmelegeme

Firkantet varmelegeme på 19 x 21 
cm. til montering i rugemaskiner. 
Leveres inklusive beslag for mon-
tering.

Varenr.  
829 100 watt 
830 150 watt 
831 250 watt 
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Fladrugetermometer

Fahrenheit og celsius 
termometer til 
fladrugemaskiner 
(uden ventilator), 

Varenr. 789  

   

Digital Rugetermometer ”CheckUp”

Genialt termometer kun fremstillet til rugema-
skiner. Kan vise både celsius og fahrenheit 
grader. Termometeret monteres udenpå ru-
gemaskinen, og føleren placeres inde i ruge-
maskinen. Kan måle mellem 32 og 42 grader 
celsius.

Varenr.  
785 Komplet termometer, inkl. batteri 
785a Ekstra Batteri  

Vinkeltermometer

Til nøjagtig måling af temperaturen i rugema-
skiner. Mål 10 x 20 cm.

Varenr. 787a     Celsius  

Fugtighedsmålere – Rund

Fugtighedsmåler til ilægning 
i rugemaskiner. 

Varenr.  
489b Diameter 50 mm. 
489f Diameter 65 mm. – HÅRHYGROMETER

Fugtighedsmåler med Glas og Væge

Fugtighedsmåler beregnet til 
brug i fladrugere og motorrugere. 

Varenr. 
489 Til fladrugere (På stativ)
489a Løs væge til fugtighedsmålere

      

Digital Termo- Hygrometer PANU

Til nøjagtig registrering af luftfugtigheden og temperaturen i rugema-
skiner. Pga. af størrelsen, er det muligt at placere den nede mellem 
æggene i rugemaskinen. Kan ligeledes monteres udenpå maskinen, 
hvilket giver mulighed for aflæsning af fugtighed og temperatur uden 
at åbne maskinen.

Store digitale tal. Leveres inklusiv batteri.

Opløsning: Fugtighed: 1%, temperatur: 0,1 C. Nøjagtighed: Fugtig-
hed: +/- 3%, temperatur: +/- 1 C. Skala: Fugtighed: 20-99%, tempe-
ratur: 0-50 C. Mål: 50 mm. x 40 mm.

Varenr. 489h 

Kompakt Thermo- Hygrometer VISTA

Nøjagtigt termometer og 
hygrometer, som er veleg-
net til alle typer rugema-
skiner samt naturligvis alle 
andre steder.

Mål: L 7 cm., B 3,5 
og D 1,5 cm. Registrerer 
både minimum og maximum for temperatur og fugtighed.

LILLE OG MEGET NØJAGTIGT MÅLEINSTRUMENT.

Varenr. 493 

Desinfektion til rugemaskiner

”BRINSEA” Rugemaskine desinfektion er et desin-
fektionsmiddel specielt fremstillet til desinfektion af 
rugemaskiner, men også anvendelig til mange andre 
desinfektionsopgaver. Desinfektion af rugemaski-
nen anbefales mellem hver rugning.

•  Midlet er 100% ugiftigt • Svampesporer
•  Effektiv mod: • Virus
•  Bakterier • Biologisk nedbrydelig

Opblandes med vand 1:100 og sprayes i rugemaskinen med f. eks 
en blomsterforstøver. Er ligeledes effektiv til desinfektion af æggene 
før rugning samt desinfektion af foder- og vandtrug.

Varenr. 
729 Indhold: 100 ml.

Microswitch og ætermenbraner
 
977a Membran – 70 mm. 
 dobbelt – indv. geving
655 Microswitch komplet
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 Plukkemaskine “Domino”

Lille plukkemaskine til mindre behov.

Tromlen er fremstillet i rustfri stål og stativet i galvaniseret jern.
Leveres som på foto, dog uden boremaskinen.

Motorkraften kommer fra en slagboremaskine. VIGTIGT: Boremaskinen skal kunne låses. An-
befalet antal omdrejninger 350-400 omdrejninger pr. minut.

Plukkemaskinen kan plukke alle typer fjerkræ. 

HUSK skoldningen er det vigtigste for et godt resultat.

Leveres inklusive stativ, som gør det muligt, at hæve/ sænke plukkemaskinen til den ideelle 
højde.

God kvalitet til fornuftig pris. Fremstillet i Italien.

Varenr. Kapacitet 
499 Ca. 40 høns 

 Plukkemaskine PLUMAS

Lille plukkemaskine på ben til folk, hvor behovet ikke er kæmpe stort. 
30 gummifingre, 230 Volt, fremstillet i RUSTFRI STÅL, magnetstik med sikkerhedsstop, 2,5 
meter kabel og 0,5 HK motor.
Effektiv lille plukkemaskine til alle typer fjerkræ.

Varenr. Kapacitet i timen 
484 Ca. 25 høns 

 Plukkemaskine ”AMERICA”

Den klassiske plukkemaskine, der har eksisteret i mange år. Tromlen sidder vandret, og man 
skal derfor selv holde dyrene. Dette gør det muligt at plukke alle former for fjerkræ. 0,5 HK 
motor til 220 eller 380 Volt. På tromlen er 90 gummifingre. Rustfri stål.
Mål: B 60, D 65, H 105 cm. Vægt ca. 60 kg.

Varenr. Kapacitet i timen 
482  (220 volt) Ca. 60 høns 
482l (380 volt) Ca. 60 høns 

 Plukkemaskine ”GE-1” - Rustfri stål

Den absolutte topmodel af vores plukkemaskiner. Kan plukke alle former for fjerkræ også 
store gæs og kalkuner. Kan plukke 2-3 gæs og 2-5 kalkuner pr. minut. Denne plukkemaskine 
har gummifingre både på siden samt i bunden. I alt 190 gummifingre. Med vandtilslutning, 
som sørger for at fjerene skyldes ud gennem bunden. 1,5 HK motor til 380 volt. Mål: H 90, B 
85, D 90 cm. Vægt ca. 85 kg. Kapacitet i timen varierer i forhold til størrelsen på dyrene.

Varenr. Kapacitet i timen 
481 Ca. 600 høns, ca. 200 kalkuner, ca. 250 ænder, ca. 120 gæs

 Plukkemaskine ”PRISMA”

PRISMA Plukkemaskinen kan plukke duer, kyllinger og høns. En eller flere af gangen, afhæn-
gig af størrelsen på fuglen. PRISMA Plukkemaskinen er vores mindste model, hvor man ikke 
skal holde dyrene samtidig. Dette letter arbejdet betydeligt både mht. arbejdsgang og tid. 750 
Watt - Lavt støjniveau - Rustfri stål

Varenr. Kapacitet i timen 
496 Ca. 20 fugle pr. time afhængig af typen. 
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 Plukkemaskine ROTARY – Semi automatisk

ROTARY Plukkemaskinen kan plukke duer, kyllinger, høns, ænder, gæs, kalkuner mm. En 
eller flere af gangen, afhængig af størrelsen på fuglen.

Specielt for denne plukkemaskine er, at den fungere uden strøm, og trækkes af ”rugbrødsmo-
toren”. Dette gør den yderst fleksibel, da den kan bruges alle steder.

ROTARY Plukkemaskinen er fremstillet i Italien, i bedste kvalitet.
- Plukker fremstillet i rustfri stål, stativet i galvaniseret jern.
- Kapacitet: 80 til 200 fugle pr. time. Dog afhængig af rugbrødsmotoren.
- 106 gummifingre.
- Mål: 54 x 54 cm. Højde 113 til 123 cm. (Kan indstilles)
- Vægt: 43 kg.

ROTARY Plukkemaskinen ER DEN ABSOLUT NEMMESTE OG ENKELSTE PLUKKEMA-
SKINE.

Varenr.   
479a  

Automatisk model med motor – se vores online butik – varenr. 479.

 Tør Plukkemaskine ”Bingham”

”Bingham” Tørplukker - Specielt udviklet til plukning af vildt, der er skudt tidligere og derfor er 
kolde dyr. Plukker ved hjælp af plader, samt har opsamling af fjerene. Man kan plukke mellem 
30 og 80 dyr i timen. Til 380 volt. Kan også leveres til 220 volt.

Varenr. Kapacitet i timen 
482b 30 – 80 dyr 

 Tørplukkemaskiner fra Senesi, Italien

Senesi i Italien har gennem mange år specialiseret sig i produktion af tørplukkemaskiner til 
specielt vildtfugle.

Senesi maskinerne er 100% fremstillet i Italien og i absolut bedste kvalitet. 

Alle maskinerne leveres med fjeropsamlingspose. Se vores web for yderligere informationer.

Varenr. Model Kapacitet Antal plukkeplader
413 STRIP 5 fugle pr. time 7 stk.
412 JUNIOR 10-20 fugle pr. time 7 stk.
411 WIND 30-35 fugle pr. time 7 stk.
410 QUICK 11 40-45 fugle pr. time 11 stk.
414 Ekstra fjeropsamlingspose  

 Reservedele til Plukkemaskiner

Andre reservedele end de nævnte kan naturligvis købes.

Varenr. Beskrivelse
482h  Løs Gummifinger – 
482f Løs Tromle med 140 Gummifingre– Rustfri stål
482k Tromle m/aksel til ”Bordmodel” inkl. Gummifingre
483 Løs Tromle m/aksel til model  ”AMERICA” – Inkl. 90 gummifingre
483a Samme men uden aksel
482c Sæt plukkeplader til ”Bingham” tørplukker
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 Skoldekar – ”DOMINO” – Rustfri stål

Skoldekar fremstillet i rustfri stål.
- Med ben
- Med termostat, forudindstillet til 62 grader Celsius
- 80 liter 2000 Watt / 230 Volt
- 140 liter 4000 Watt / 230 Volt
- Sikkerhedskontakt
- Kontrollampe, som lyser når varmelegemet er tændt
- Produceret i Italien og CE Godkendt

Kan skolde alle typer fjerkræ, en eller flere af gangen, afhængig af størrelsen.
Kapacitet: Ca. et fjerkræ på 20 til 30 sekunder, afhængig af typen.

Varenr.  Indhold / Mål 
764 80 liter, Ø 47 cm, H 95 cm 
764a 140 liter, Ø 63 cm, H 95 cm 

 Skoldekar til fjerkræ - rustfri stål

Skoldekar med termostat. Varmelegme på 6000 watt. Til 380 volt. Mål: Ø 52 cm og højde 60 
cm. Leveres inklusive aftapningshane.

Varenr. Beskrivelse 
766b Indhold 150 liter - Rustfri stål 
766a Indsats til plukkevoks til nr. 766b – Ideel til opvarmning af plukkevoks. Rustfri stål.
 Indhold ca. 60 kg 
766c Fod til skoldekar. Rustfri 
784 Infarød termometer til måling af vandtemperaturen 
789a Glastermometer i brudsikker holder,med skala til 110 grader 

 ROTATIONSSKOLDEKAR

Dette skoldekar er udviklet til optimal skoldning af alle slags fjerkræ på mindst mulig tid. 
Pga. skoldekaret roterer dyrene bliver de skoldet på den halve tid af et normalt skoldekar.

Skoldetider (skoldetiderne afhænger af størrelse på dyrene): 
- 18 – 20 høns:  50 – 60 sekunder
- 2 kalkuner á 25 kg.: 40 – 50 sekunder
- 8 ænder:  40 – 50 sekunder
- 4 – 6 gæs:  90 – 100 sekunder

Tekniske data:  Mål: Længde 145 cm., bredde 105 cm. højde 130 cm.
 Indhold: 300 – 400 liter
 Varme: 15 kw., 400 volt, 16 Amp.
 Motor: 0,75 kw., 400 volt, 16 Amp.

Mindre model kan skaffe. For yderligere informationer, venligst kontakt vores ekspedition.

 Slagtetragte galvaniseret

Slagte- afblødningstragt til fjerkræ. Fremstillet i galvaniseret jern og med vægbeslag.

Varenr. Art. / Mål 
690 Kyllinger, høns og ænder.  Ø top 28 cm. / Ø bund 7 cm. / Højde 25 cm.
690a Gæs og kalkuner Ø top 38 cm. / Ø bund 9,5 cm. / Højde 42 cm.

Slagtetragtvæg og rondeller kan skaffes på forespørgsel.

 Slagtetragt i plastik

Slagte- afblødningstragt til fjerkræ. Passer til ænder, gæs, høns og mindre størrelser. Leveres 
inklusiv vægbeslag i rustfristål..

Varenr.:  690b  Vægbeslag samt 3 slagtetragte
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UDTAGNINGSSÆT

Let og arbejdsbesparende måde til udtagning af indmad og lunger på fjerkræ. Kraftig kvalitet, 
fremstillet i rustfri stål. Specialmodel til gæs kan skaffes.

Varenr. Beskrivelse
803 Komplet med udtagningsgaffel og lungeskraber
803c  Udtagningsgaffel
803d Lungeskraber

Termometre til måling af skoldevandet

Ved skoldning af fjerkræ er den korrekte temperaturen på skoldevandet den absolutte vigtigste ting. 

Varenr. Beskrivelse
789a Glastermometer med plastkappe / Fra -10 til 110 Celsius
789b Digital vandtæt termometer / Fra -50 til 250 Celsius

Forklæde i PVC

Kraftigt slagteforklæde i PVC. 

Varenr Mål 
632a B: 80 cm - H: 120 cm 
632b B: 100 cm - H: 125 cm

FJERKRÆDRÆBER

”Den humane fjerkrædræber”. Dræber fjerkræ uden at fjerne hovedet, men brækker blot hal-
sen. Meget nem at arbejde med. Skal monteres på en væg eller stolpe.

Varenr.  498 

OPHÆNGSKROG

Til ophængning af kyllinger, høns og ænder. Fremstillet i rustfri stål.

Varenr.  689 

Spand I rustfri stål

Anvendelig til mange formål:
-  I forbindelse med slagtning
-  Mælkeproduktion
-  Fødevareindustri

Flot poleret både indvendigt og udvendigt samt med måleskala (kun 12 liter).

Varenr. Mål
806 Ø top 28 / Ø bund: 22 / H 25,5 cm - 12 liter
806a Ø top 27 / Ø bund: 21 / H 23,5 cm - 8 liter
806b Ø top 23 / Ø bund: 19 / H 20,0 cm - 5,5 liter

 PLUKKEVOKS

Meget effektivt at bruge, specielt når man plukker svømmefugle. Leveres i blokke med ca. 4 kg. 
Udførlig brugsanvisning medfølger. Mindstekøb er en plade med ca. 4 kg. Indhold pr. colli er 25 kg.

Varenr. Beskrivelse Excl. moms Inkl. moms
693 Pris pr. kg. v/køb under 25 kg 
693a Pris pr. kg. v/køb mellem 25 og 100 kg

803c

803d
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GAS-KYLLINGEMODER – ”MAYWICK” - Store

Meget driftsikker og udbredt model af gaskyllingemødre. Med pilotlampe og hurtigtvirkende 
termostat, som er fastmonteret på brænderen og meget let at indstille. I forhold til ældre 
modeller opnår man med Maywick en gasbesparelse på 23%. Denne model er beregnet 
til 3000 slagtekyllinger eller 150 m2. Max forbrug 810 gram i timen. Skærmen er 91 cm. i 
diameter. Alle modeller leveres inklusive 2 meter gasslange og hane.

Varenr. Bemærkning
578 Almindelig propangas
578b Naturgas  
578c Mellemstørrelse, kalkun  

GAS-KYLLINGEMODER – ”MAYWICK” – Lille

Gaskyllingemoder specielt fremstillet til FASANER og AGERHØNS. Diameter på skærmen er 
49 cm. og det maksimale gasforbrug er 135 gram i timen. Leveres inklusive 2 meter slange 
og hane. Denne model Maywick er den absolut mest brugte indenfor vildtopdræt i både 
England og Danmark. Kan varme ca. 400 fasankyllinger eller et rum på 2 x 3 meter.

Varenr. Bemærkning
578a Almindelig propangas

GAS-KYLLINGEMODER – ”INFRACONIC”

Infraconic er en forholdsvis ny type gaskyllingemoder, som har vist sig utrolig driftsikker 
og nem at arbejde med. Rengøres nemt med vand både udvendigt og indvendigt. Meget 
fleksibel kyllingemoder, som kan kombineres på mange forskellige måder. Leveres i tre 
forskellige størrelser, og kan fungere både med trinløs regulator, termostat eller uden 
varmeregulering. 

Varenr. Bemærkning
Infraconic Gasvarmere:
578g Stor model – Max forbrug 360 gram pr. time
578i Lille model – Max forbrug 105 gram pr. time
578l Mini model – Max forbrug 60 gram pr. time
584 Komplet LILLE Infraconic med gasbrænder, thermostat, regulator til 
 gasflaske samtgasslange og spændebånd.
585 Komplet STOR Infraconic med gasbrænder,thermostat, regulator til 
 gasflaske samtgasslange og spændebånd.

Regulatorer og Termostater til Infraconic:
579 Trinløs regulator til Stor model – Reguleres fra 10 til 100% - Max forbrug 
 3000 gram pr. time 
579a Trinløs regulator til lille og mini modellen – Max forbrug 500 gram pr. time 
579b Termostat til Stor model
579c Termostat til Lille og Mini modellen
579f Termostat t/lille med regulerbar bypass
579e Regulator med Sherif-greb - Max 500 gram pr. time
579d Regulator med Sherif-greb - Max 3000 gram pr. time
578n Gasslange – Pris pr. meter

Kyllingemoder

Luksus kyllingemoder fremstillet i træ. Kan bruges til ca. 60 kyllinger i de første tre uger. 
Termostatstyret varmelegme. Leveres inklusive gødningsbakke samt foder og vandtrug. 
Mål: B100, H39 cm., D50 cm. Er konstrueret således, at flere modeller kan placeres ovenpå 
hinanden.

Varenr. Antal kyllinger / Watt
594 Ca. 60 kyllinger / 90 Watt
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Kyllingepanel / Kyllingehegn ”ChiGo”

Panel / hegn til indhegning af kyllinger i let og rengøringsvenligt pla-
stik. Let at samle hver panel med hinanden, så man kan sætte så 
mange sammen som ønsker. Bemærk: På billedet er vist 4 paneler.
Som ekstra kan købes ben (795a), hvis ikke panelerne samles som 
en firkant, eller hvis man ønsker ekstra stabilitet. Der skal bruges 2 
ben for hvert panel.

Varenr. Beskrivelse
795 Panel - Mål 80 x 40 cm.
795a Ben – 1 stk.

”Grisevarmer” / Kyllingevarmer

Klassisk varmelampe, som er en billig men 
effektiv kyllingemoder. Skærmen er 21 
cm. i diameter. Kan tåle op til 250 watts 
varmepære. Leveres inklusive 2,5 meter kabel.

Varenr. Model
588 Model uden spareknap
590 Model med spareknap

Infrarøde Varmepærer

Varenr. 
836e 100 watt (sparepære – 
 varmer som 15 watt) 
 v/køb af 10 stk. –10% rabat
836c 150 watt v/køb 
 af 10 stk. –10% rabat
836 250 watt v/køb 
 af 10 stk. –10% rabat

Keramiske Varmepærer ”POWERHEAT”

Keramisk varmepære med almindelig fatning 
(E27). Kan anvendes som varmekilde i 
rugemaskiner eller som kyllingemor. Giver 
intet lys kun strålevarme. Lang holdbarhed.

Varenr. 
833a  60 watt
833b 100 watt
833c 150 watt
833d 250 watt

Porcelænsfatning med krog

Smart porcelænsfatning med krog. Gør det 
hurtigt, at lave en billig kyllingemoder.

Varenr. 703

KUMO Kyllingemoder

Praktisk og brugervenlig kyllingemoder, som er meget billig i drift i 
forhold til varmelamper. NY MODEL med let indstillelige ben. Hvis 
man ønsker at kunne regulere varmen op og ned, skal tilkøbes 
varenr. 595 (Varmeregulator til KUMO Kyllingemoder).

Ved brug af en varmeplade opnår man følgende fordele:
- En mere naturlig varme - Kyllingerne bliver tidligere stærke - 
Fjerdragten udvikles hurtigere - Lang levetid på varmepladen frem 
for varmelamper - Mere driftsikker - Mindre strømforbrug

Leveres i følgende modeller:

Varenr. Mål / Watt / Antal kyllinger
593a 25 x 25 cm. / 15 W / 15-20
593 40 x 40 cm. / 42 W / 30-35
592 60 x 40 cm. / 62 W / 50-55
595 Varmeregulator til Kumo

Tag til KUMO Kyllingemoder, som forhindrer kyllingerne I at sidde 
ovenpå kyllingemoderen:

Varenr. Model
593b 25 x 25 cm. (til nr. 593a)
593c 40 x 40 cm. (til nr. 593)
593d 60 x 40 cm. (til nr. 592)

KUMO Kyllingemoder ”TRIO”

Samme som de firkantede KUMO Kyllingemødre, men formet 
trekantet, hvilket sparer plads.

Varenr. Mål / Watt / Antal kyllinger
591 30 x 30 cm. / 12 W / 15-20 kyllinger
591a 40 x 40 cm. / 24 W / 20-25 kyllinger

Tag / Cover til KUMO Kyllingemoder ”TRIO”, 
som forhindrer kyllingerne i at sidde ovenpå kyllingemoderen.

Varenr. Model
591b 30 x 30 cm. – Passer til nr. 591
591c 40 x 40 cm. – Passer til nr. 591a

27
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”HUVASAN” Flydende vitaminer

Flydende vitaminer til iblanding i drikkevan-
det. Indeholder alle vitaminer som alle for-
mer for fjerkræ behøver. Meget koncentre-
ret, til høns rækker 1 liter til 2000 liter vand 
og til kyllinger rækker 1 liter til 4000 liter 
vand. Brugsanvisning medfølger. Det nok 
mest anvendte vitamintilskud i Danmark af 
både professionelle og hobbyfolket.

Varenr. Indhold
568   1 liter
568a  5 liter
568b 25 liter

”VI-SPU-MIN” Vitaminer

Meget anvendt vitamin-/ mineral-
tilskud til alle slags fjerkræ. Inde-
holder alt hvad fjerkræ har behov 
for. Indeholder 24 forskellige vi-
taminer og mineraler. Doseres i 
foderet, ca. 1 topteskefuld pr. kg. 
foder, 1 gang om ugen. Også vel-
egnet til stuefugle og skildpadder.

Varenr. Indhold
837  1 kg (spand)
837a  5 kg (spand)

Levertran – flydende

Torskelevertran i ekstra fin kvalitet 
med særligt mange A og E vitami-
ner. Indhold pr. gram: 2000 A, 500 
D3, 2000 mcg E vitamin. Økolo-
gisk godkendt.

Varenr. Indhold
639a 1 liter flydende
639 5 liter flydende

Hvidløgssaft

Hvidløgssaft til iblanding i drikke-
vandet. Giver styrke samt forbedre 
immunforsvaret hos fjerkræ. Har 
ligeledes en vis forebyggende ef-
fekt overfor orm.

Varenr. Indhold
1161 250 ml.
1161a 500 ml. 
1161c Hvidløgspulver 500 gram

Vitamin ADEC – Flydende

Vitamin ADEC er et tilskudsfoder til Fjerkræ 
og duer. Anvendes som korttids tilskud.
Vitamin ADEC gives i drikkevandet og 
indeholder A, D, D3, C og E-vitamin.

Dosering:
- Kyllinger: 10 ml. pr. 100 dyr *
- Hønniker: 15 ml. pr. 100 dyr *
- Æglæggende høns: 25 ml. pr. 100 dyr *
- Duer: 5-10 ml. pr. liter drikkevand.

* Iblandes den mængde vand dyrene normal drikker på et døgn. 
Ovenstående gives i 2-3 dage og kan herefter gives 1 dag om uger, 
hver anden uge.

Varenr Indhold
569 100 ml.
569a 250 ml.

ROPA-B Naturmedicin

ROPA-B er et rent naturprodukt fremstil-
let af krydderurter og olier fra bla. orega-
no, salvie og timrian. ROPA-B har en høj 
baktericid effekt, som kan udnyttes både 
forebyggende og helbredende. ROPA-B 
er særdeles effektiv mod en lang række 
bakterier i mave-tarm kanalen som f.eks. 
salmonella og coli. 

Kan med fordel anvendes til alle slags husdyr (dog ikke katte). Pro-
duktet har ingen bivirkninger. Iblandes drikkevandet.

Dosering er fra 1 til 2 ml. pr. liter vand.

Varenr. Indhold 
757a  100 ml 
757b  500 ml 
757c 1000 ml 

ROPA Complete

ROPA Complete er et 100% naturligt 
og patenteret produkt, specielt udviklet 
af dyrlæger til hobbyfjerkræ.
ROPA Complete består af æteriske 
olier, antioxidanter og vitaminer.
ROPA Complete giver dit fjerkræ:

- En sund mavetarm-kanal
- Et stærkt immunsystem
- Bedre kvalitet og en større mængde æg
- Et hurtigere og bedre fjerskifte
- Beskyttelse i stressede perioder

ROPA Complete består af: Oregano, kanel, paprika, marietidsel, arti-
skok, pebermynteolie, eukalyptusolie og timian.
Derudover indeholder ROPA Complete følgende vitaminer: A, B1, B3, 
B5, B6, B12, D3 og E.

Dosering: Forebyggende (almindelig): 6 ml. pr. 2 liter drikkevand. Ved 
behov kan gives 12 ml. pr. 2 liter drikkevand i max 3 til 4 dage.

Varenr. Indhold
755 250 ml.
755a 500 ml.

NU OGSÅ HVID-
LØGSPULVER
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B-Vitamin koncentreret

B-Vitamin er et vigtigt vitamin for både 
duer og fjerkræ. Mangel på B-Vitamin kan:

- Nedsætte fosterudviklingen
- Give vækstforstyrelser
- Give mangelfuld fjerdannelse
- Resultere i sygdomme i nervesystemet og muskler

Backs flydende B-Vitamin er et effektivt tilskudsfoder 
til duer og fjerkræ.

Varenr. 440a – Indhold: 100 ml.

Multi-Mix Mineral / Grit

Multi-Mix Mineral, er et kvalitetsmineraltilskud til duer, fjerkræ samt 
større fugle.  

DEN BEDSTE PÅ MARKEDET.

Multi-Mix Muneral indeholder et meget varieret antal mineraler, frø 
og skaller. 

Indhold: Kalkmineraler, Ukrutsfrø, Hørfrø, Kiksmel, Havreskaller, 
Grøntsagsfrø, Kornproteiner, Småsten, Havtang, Trækul, Soja, Mix af 
diverse urter samt anis.

Varenr.: 1155 – Indhold: 10 kg.

ØLGÆR PRO til fjerkræ

Denne ølgær’s sammensætning 
af vitaminer, mineraler samt 
aminosyre gør den perfekt til fjerkræ.

Ølgær Pro hjælper til:
Opbygning og pleje af 
fjerdragten / Balance 
i mave-tarm systemet for 
bedre velfærd / Generel 
sundhed hos fjerkræ.

Ølgær Pro er speciel rig på naturlige 
B-Vitaminer, hvilket er essentiel for fjerkræ.

Ølgær Pro er rig på naturlig Biotin, kobber og zink. Alle stoffer, som 
er vigtige for fjerkræ.

Varenr.: 537 – Indhold: 1.500 gram.

Pick-sten til fjerkræ – 6 stk.

Denne pick-blok er specielt 
fremstillet til fjerkræ.  

- Indeholder mineraler
- Giver naturlig vedligeholdelse af 
 næbbet
- Reducerer fjerpilning

Sammensætning: Kalksten, 
Muslingekalk, Quartssten, 
Majs, Salt, Vegetabilsk Kul, 
Kaliumkarbonat, Magnesiumowid og Klorid.

Varenr.: 538 – Indeholder 6 blokke á 700 gram

Hønsegul – Hennengold

Tilskudsfoder til alle typer fjerkræ. Vagtler, høns, 
ænder og gæs.  

Hønseguld er et tilskudsfoder med mange fan-
tastiske egenskaber:

 - Forebygger vindæg og knækæg - Styrker æg-
kvaliteten og ægskalden - Styrker stofskiftet - 
Hjælper til en stærkere og pænere fjerdragt

Dosering generelt: 20 ml. pr. liter drikkevand 2 
gange om ugen. Dosering ved fjertab og opbyg-
ning: 20 ml. pr. liter drikkevand i mindst 3 uger i 
træk. Dosering ved vindæg og knækæg: 20 ml. 
pr. liter drikkevand i mindst 3 uger i træk.

Varenr.: 539 – Indhold: 1.000 ml.

Melorme – Tørrede

Melorme er en proteinrig delikatesse for fjerkræ, gnavere, fugle, fisk 
mv. Melorme er en fantastisk snack til fjerkræ samt supplement til 
foderet, da melorme er meget rige på vitaminer og proteiner.

Vores melorme er: - Højeste kvalitet og landtidstørret
  - 100% rent naturprodukt uden tilsætningsstoffer

Varenr.: 840 – Indhold 1 kg.
Varenr.: 840a – Indhold 100 gram
Varenr.: 546 – Snackbold til melorme mm.
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PLASTIK ÆGGEBAKKER

30 stks. bakker i Plastik
Almindelig 30 stks. bakke fremstillet 
i plastik.

Varenr. 
986 Grøn
986b Blå
986c Rød

Æggeboks i plast til 12 æg

Plastik æggeboks fremstillet i fødevaregodkendt plast og med bæ-
rehåndtag. Ideel til levering af æg til fast kunde, venner og familie.

Varenr.: 989 – Farve LEMON
Varenr.: 989a – Farve KLAR

Transportkasse til æggebakker

Transportkasse fremstillet i god og kraftig plast. Kan stables både 
med og uden bakker. Enkel og sikker transport af æg fra mindre æg-
gepakkerier o.l. 

Passer til både plast æggebakker (nr. 986, 986b og 986c) samt pap 
æggebakker (nr. 987).

Varenr.: 
982 - Beregnet til 360 æg. / 12 x 30 stks. æggebakker. / Farve: Rød
982a - Beregnet til 180 æg. / 6 x 30 stks. æggebakker. / Farve: Hvid

ÆGGEBAKKER

30

PAP ÆGGEBAKKER

30 stks. bakker (30x30cm)

Varenr. Antal pr. pakke
987 117 stk.
985e 158 stk. Fasanbakke

20 stks. æggebakker til store æg (25 lps). 
987a Pakke med 110 stk. 

15 stks. bakker med låg

Varenr. Antal pr. pakke
985c 100 stk.

10 stks. bakker med låg

Varenr. Antal pr. pakke
985b 118 stk.

10 stks. bakker i gul

Varenr. Antal pr. pakke
984 110 stk.

10 stks. bakker i grøn

Varenr. Antal pr. pakke
984a 110 stk.

6 stks. bakker med låg

Varenr. Antal pr. pakke
985d 236 stk.

Æggebakker til vagtelæg

Pap æggebakke med låg til 12 vagtelæg.

Varenr. Antal pr. pakke
988 50 stk.
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Kvalitets udstillingsbure

Vore udstillingsbure er alle fremstillet i Tyskland og i meget solid kvalitet.

Varenr. Type Antal rum mål pr rum i cm
799 Duer 5 40 x 40 x 40 
799a Dværghøns 4 50 x 50 x 45 
799b Høns 3 70 x 70 x 65 
799c Gæs 2 100 x 100 x 85
800 Dværghøns, ”Dressurbur” 2 50 x 50 x 45
801 Duer, ”Dressurbur” 2 40 x 40 x 40
802b Plastbelagt til Duer 3 33 x 33 x 44

Kortholdere til udstillingsbure

Varenr. 
802a Hård plastik

Vandkopper til udstillingsbure

Den klassiske vandkop til udstillingsbure. Kan naturligvis også anvendes til foder. Leveres i 
rød, hvid, blå og grøn. Mål: 10 x 8 x 6 cm.

Varenr. 
866

866b  Indsats til toppede og skæggede racer til
 ovenstående vandkopper. Hullets Ø er 3,5 cm
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”REINDERS – JUNIOR” Transportkasse

Den klassiske transportkasse til bla. høns og kyllinger. 
Fremstillet i yderst kraftigt plastik, og med åbning i toppen. 
Tåler op til 1200 kg. tryk. Beregnet for 20 stk. 18 ugers kyllinger 
eller 16 høns. 
Farve: hvid. Bemærk ved større antal, indhent tilbud.

Varenr. Mål: 85 x 65 x 31 cm.
477 Pris pr. stk.
477/10 Pris pr. stk. v/10 stk.

”REINDERS – NY” Transportkasse

Transportkasse til transport af alle former for fjerkræ. Specielt meget 
anvendt til transport af fasaner og ænder til udsætning. Grunden er, 
at kassen både kan åbnes i enden samt i toppen. 
Tåler 1200 kg. tryk, og er fremstillet i enten sort eller hvid plastik. 
Beregnet for 30 stk. 7 uger fasaner eller 40 stk. 6 ugers fasaner.

Varenr. Mål: 85 x 50 x 31 cm. 
478 Pris pr. stk.
478/10 Pris pr. stk. v/10 stk.

”COOP” Transportkasse

God transportkasse til høns, kylllinger, fasaner og ænder. Leveres 
usamlet. Har åbning både foroven og i siden. 

Varenr. Mål: 
478a 97 x 58 x 29 cm. Pris pr. stk.

”COOP” Transportkasse – Stor

Stor transportkasse med åbning både øverst og på siden. Velegnet 
til transport af store dyr som kalkuner og gæs. Samme model som 
transportkassen 478a ”Coop”, blot højere og de kan stables sam-
men.
Leveres usamlet.

Varenr. Mål
478b 97 cm. lang, 58 cm. bred og 48 cm. høj.

”COOP” Transportkasse til vagtler

Transportkasser ideel til transport af vagtler, duer og andre mindre 
dyr. Fast bund, således det er muligt at stable kasserne ovenpå 
hinanden. Med låge (med kliklås) øverst samt skydedør i siden. 

Beregnet til ca. 18-20 vagtler.

Varenr. Mål:
478c 67 x 40 x 13 cm.

Kyllingekasse med dyb bund

Til 100 daggamle kyllinger. Perforeret sider og bund. Fremstillet i blå 
plastik. Denne model har en speciel dyb bund.

Varenr. 
621a Pris pr. stk.
621a/10 Pris pr. stk. v/10 stk.

Pap Kyllingekasse

Anvendes specielt til fasankyllinger, men kan også anvendes til 
andre slags kyllinger som f.eks. agerhøns. Leveres med skillerum 
for opdeling i to rum. Beregnet til 80 fasankyllinger.

Varenr. 
625 Komplet med 2 rum
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Plastkar universal

Plastik kar i meget kraftig plastik. Indeholder 29,5 liter. Med 
integreret håndtag samt glat bund for nem rengøring. Anvendelig til 
mange formål, som eksempelvis:

- Vask og iblødsætning
- Støvledesinfektion
- Anden form for desinfektion
- Opbevaring

Varenr. Mål:
350a  L: 63 cm. - B: 39 cm. - H: 17 cm.

”LYON” Næbklippemaskine

Næbklipning er en effektiv 
form for afhjælpning af kan-
nibalisme hos fjerkræ. Denne 
LYON Næbklipper er mar-
kedets absolut mest profes-
sionelle. Leveres inklusive 
fodpedal samt kniv. Forskel-
lige knive og andet tilbehør er 
anført nedenfor. Til 220 volt.

Varenr. 
668 Næbklipper komplet
669 Fodstativ 
669a Røg og Lugtfjerner
677 Forsats til daggamle kyllinger. Med 3 hullerog 
 lang kniv
671 Kniv model ”KH”
678 Kniv model ”BC” – Ekstra lang – Til daggamle
 kyllinger

GAS Næbklippemaskine

NY FORBEDRET MODEL. 
Opvarmes af gaspatron, som 
er integreret i næbklipperen. 

Brændetid pr. gasopfyldning 
er ca. 1,2 time. 

Leveres inklusive 1 dåse gas. 

Specielt velegnet til klipning af fasaner.

Varenr. 
683 Næbklipper komplet
683a Dåse med gas. Indhold 200 ml.
683b Ekstra Kniv til gasnæbklipper

ÆGVASKEMASKINE ”AMERICA”

Vaskemaskine til æg med termostat, 
der regulerer indenfor 4 grader. Kan 
vaske ca. 100 hønseæg ad gangen 
på ca. 5 minutter. Vandet varmes til 
en temperatur på ca. 40 grader. 

Inklusive er 1 stk. kurv. Ved anven-
delse af ”America” ægvaskepulve-
ret sikres de reneste æg samt des-
infektion samtidig. 

Til 220 volt. 1500 watt.

Varenr. Beskrivelse
946 Ægvaskemaskine komplet
946e Gearmotor til ægvaskemaskine
949 Varmelegme til ægvaskemaskine
949a Termostat til ægvaskemaskine
946b Kontakt

949b ”Rotomaid” ægvaskemaskine – Med termostat og 
 1200 watts varmelegme – Leveres inklusive 1 stk. 
 ægkurv til 100 æg.

948 TRÅDKURV TIL ÆGVASKEMASKINE – 
 Diameter 34 cm, højde 18 cm – Kraftig kvalitet i 
 plastovertrukket jern

ÆGVASKEPULVER ”AMERICA”

Vores eget ægvaskepulver, som blød-
gør og desinficerer vandet. Dræber 
bakterier og skummer fint. Efter vask 
lufttørres æggene, og vaskepulveret 
sørger for at hinden på ægget ikke 
brydes. Pr. vask af 300 æg skal an-
vendes 45 gram (3 spiseskefulde) - 
Måleske medfølger. 1 kg vaskepulver 
kan vaske ca. 4000 æg. BEMÆRK, 
ved køb af 50 kg. –10% rabat

Varenr. 
947 Spand med  1 kg
947d Spand med  5 kg
947e Spand med 10 kg

950c Skumdæmpende flydende afspændingsmiddel til 
 kontinuerligt kørende ægvaskemaskiner (KUHL). 0,5 
 liter pr. 100 liter vand. Leveres i tromle med 200 kg. 
950a Skumdæmper 55FG – Dosering 50-300 ml. pr. 1000 
 liter vand. Leveres i dunk med 20 kg (liter).  

 

Pudseklods til æg

Fjerner nemt, effektivt og skånsomt 
snavs fra æg. 

Varenr. 
971b 



DIVERSE ARTIKLER TIL FJERKRÆ - ERHVERV

34

DIVERSE ARTIKLER TIL FJERKRÆ - ERHVERV

Se www.america-thisted.dk – for priser

Specialopsamler

Opsamlingstang til gulvæg og døde kyllinger. Fremstillet i aluminium 
og plastik, derfor meget let. Vejer kun 300 gram. Totallængde 80 cm. 
Leveres enten med gummigreb (for gulvæg) eller metalgreb (for døde 
kyllinger). 

Varenr. 
684 Med Gummigreb til æg
684a Med Metalgreb til kyllinger
684d Længde 130 cm, gummigreb
684e Længde 150 cm, gummigreb

Ægvægt – Digital

Vægt til vejning af æg. Leveres 
inkl. strømforsyning. Kan ligele-
des anvendes med batteri. 
Slukker automatisk, men først ef-
ter 1 minut.

Varenr. 
960 

Reservedele til nippelsystem

Vi har alle reservedele til nippel-
system, bla.:

• Taljer / hjul
• Nylonsnor / Galvaniseret og 

rustfri stålwire
• Bardunstrammere
• Wireklemmer i metal og pla-

stik
• mm.

Spørg vores ekspedition for mere 
information.

Håndspil inkl. vægbeslag

Spil til Nippelstrenge. God 
kraftig kvalitet. Andre størrelser 
end nedenstående kan skaffes. 
Spørg venligst i vores ekspe-
dition.

Varenr. Trækker max
767 350 kg
768 575 kg

ÆG-SORTERINGSMASKINE ”MOBA”

Sorterings- og gennemlysnings-
maskine til mindre pakkerier. 
Sorterer i vægtklasser samtidigt 
med at æggene gennemlyses. 
Kan sortere op til 1600 æg i ti-
men. Til 220 volt. 45 watt. Mål: 
86 x 96 cm.

Varenr. 954 

Målekander

Målekande fremstillet 
i kraftig PP plast.  

- Stabelbar
- Med tydelig måleskala
- Kemikalieresistent
- Olieresistent
- Fødevaregodkendt

Varenr. Indhold
1355 500 ml.
1355a 1000 ml.
1355b 2000 ml.

Varmekanoner ”OKLIMA”

Varmekanon i meget 
god kvalitet. Udstyret 
med DANFOSS Olie-
pumpe, kontrolboks, 
dyse og fotoceller. 
Brændkammer i RUST-
FRI STÅL. 

En absolut kvalitets varmekanon til fornuftig pris. 
OKLIMA Varmekanonerne har et væsentligt mindre varmetab en 
billigere modeller, hvilket gør dem økonomiske i brug. Leveres både 
med og uden skorsten. 1 års garanti og fuld serviceprogram over 
hele landet. Leveres fragtfrit i Danmark.

Varenr. Bruttoydelse Indhold tank
817a 30.900 Kcal pr. time   42 liter
817b 39.500 Kcal pr. time  42 liter
817c 55.900 Kcal pr. time  65 liter
817d 85.000 Kcal pr. time 105 liter
817f Termostat til Oklima varmekanon. Kan regulere fra - 20
  til +40 grader. Med 10 meter ledning og stik. Stinktæt

El-Hegn ”Stalltrainer”

Special fremstillet elhegn til fjerkræ-
stalde. Anvendes over foder eller 
vandstrengen. Det specielle ved dette 
elhegn er, at den giver stød med me-
get kort interval modsat ”almindelige” 
elhegn.

Varenr. 
457f 
457g Elwire – Rustfri stål – 1 mm – pris pr. meter
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Stempel til æg

Simpel og billig måde at stemple sine 
æg. Leveres på bestilling med æg-
kode, landekode og CHR-nummer. 
Leveres inklusive stempel, stem-
pelpude, opbevaringsboks til stem-
pelpude og godkendt stempelfarve. 
Større halvautomatiske modeller kan 
skaffes. Spørg vores Ekspedition.

Varenr. 
769  1 ægs Stempel
769a  6 ægs Stempel
769b 10 ægs Stempel
769c 15 ægs Stempel
769d 30 ægs Stempel
 Stempelfarve
775a Rød –100 ml. – Fødevarergodkendt 

Håndtæller

Til optælling af fjerkræ eller får m.m. 
Praktisk og nem at arbejde med.

Varenr. 576 

Vaccinationssprøjte - ”Socorex”

Vaccinationssprøjte af meget 
høj kvalitet med præcis dose-
ring, rustfrit stempel og kraftig 
udskiftelig glascylinder. Veleg-
net til såvel små dyr som store 
dyr. Luer lock. 

Leveres komplet med sugeslange,
 sugekanyler og sugelod eller flaskeindsats.

Varenr. 
580  ”Socorex” Automatsprøjte 1 ml. LL 
 m/slangeansats og tilbehør
581  ”Socorex” Automatsprøjte 1 ml. LL m/flaskeansats

Dele til Socorex Sprøjter:
582  Cylinder 1 ml.
582a  Stempel t/1 ml. cylinder
582b  Pakningssæt
582c  Belanox kanyle 0,7x4,0 mm. LL.  – 12 stk.

Dele til Blodprøver og Salmonellakontrol

Varenr. 
405 Blodprøveglas m/Prop - 3 ml. - 240 stk.
405a Paragonblade Nr. 11 – 1 stk.
405b Paragonblade Nr. 11 – 100 stk.
405c Skalpelskaft til Paragonblade
989a Stomacherposer – 25 stk.

  

Røgpatroner

Til kontrol af ventilationsanlæg eller
 utætheder i rørføring eller beholdere.

Varenr. 
765e    5 stk. - Brændetid ca. 4 minutter
765b    10 stk. - Brændetid ca. 1 minut 

Fangkrog til fjerkræ

Fangkrog til indfangning af fjerkræ. Længde: 110 cm. Fremstillet i 
galvaniseret jern med håndtag i træ.

Varenr. 470

Fangnet til fjerkræ

Fangnet til indfangning af fjerkræ. Leveres i to modeller.e.

Varenr.  Diameter Længde Vægt
470c 50 cm. 152-223 cm. 720 gram
470d 36 cm. 64 cm. 190 gram

Spande i kraftig kvalitet

Plastikspand i absolut bedste kvalitet med lang holdbarhed. Med 
kraftig galvaniseret hank og indvendigt litermål. 
Anvendelig til mange formål, hvor man ønsker god kvalitet.
Mål øverst: Ø 33 cm. / Mål nederst: Ø 25,5 cm. / Højde: 26 cm.

Varenr. Beskrivelse
807 Alt-mulig spand i grøn
807a FØDEVAREGODKENT spand i blå plast
807b Låg til spand
807c Vægbeslag til spand i galvaniseret jern
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ChickSafe Eco Åbne-Lukke-Automatik

ChickSafe er ekstrem nem at bruge og installere. Leveres ganske 
enkelt klar til brug og inklusive batterier.
ChickSafe kræver ikke kalibrering men skal blot hænges op og sno-
ren til hønselemmen og ChickSafe passer herefter på hønsene.
ChcickSafe åbner og lukke for hønselemmen ved hjælp af en lys-
sensor, som registrerer når solen er stået samt hvornår solen er gået 
ned. ENKELT og SMART. Lyssensoren kan reguleres ind efter for-
holdene.

 ChickSafe:
•  Vandtæt
•  Leveres inklusive batterier. Typisk batterilevetid 1 år.
• Kan løfte mellem 0,3 og 4 kg.
•  Batteriniveau-indikator
•  Kontrollampe som lyser når hønselemmen er lukket.

ChickSafe er absolut bedste kvalitet fremstillet og udviklet i Eng-
land. 

Varenr. Beskrivelse
645 Åbne-Lukke-Automatik Eco
622 Hønselem 2-delt til ChickSafe Eco
647b Trisser / Hjul – 2 stk.

ChickenGuard Premium Åbne-Lukke-Automatik

Den bedst sælgende døråbner til hønsehuse, ChickenGuard© Pre-
mium. Fungere både med timer og lyssensor, hvilket giver dig den 
ultimative fleksibilitet til din kontrol af døråbningen.

Premium-døråbner, er let at montere og med integreret LCD-skærm 
for enkel betjening.

Elektronikken er indkapslet og vejrbestandigt og fremstillet i materia-
ler af høj kvalitet. Bruger 4x AA batterier (inkluderet)

• Åbner og lukker ved hjælp af timeren og/eller lyssensor.
• Enkel justering af lysfølsomhed ved brug af lyssensor.
• Du kan manuelt åbne og lukke ved blot at trykke på knappen.
• Indikator for lukket dør, som er synligt op til 100 m væk.
• Advarsel om lavt batteri. Fuld garanti på 3 år.
• Lang batterilevetid. Medfølgende batterier holder ca. 6 måneder.
• Kan løfte op til 1 kg.

Varenr. Beskrivelse
647 Åbne-Lukke-Automatik Premium
648 Åbne-Lukke-Automatik Premium inkl. hønselem
647b Trisser / Hjul – 2 stk.

ChickSafe Advanced Åbne-Lukke-Automatik

ChickSafe er ekstrem nem at bruge og installere. Leveres ganske 
enkelt klar til brug og inklusive batterier.
ChickSafe kræver ikke kalibrering men skal blot hænges op og sno-
ren til hønselemmen og ChickSafe passer herefter på hønsene.
ChcickSafe åbner og lukke for hønselemmen ved hjælp af en lys-
sensor eller uret. ENKELT og SMART.

 ChickSafe: 
• Programmerbar timer
•  Digitalt display
•  Mulighed for weekend indstilling (så kan familien og naboer sove 

lidt længere)
• Vandtæt
• Manuel åbne/lukke-funktion
•  Leveres inklusive batterier. Typisk batterilevetid 1 år.
• Kan løfte mellem 0,3 og 4 kg.
•  Batteriniveau-indikator
•  Kontrollampe som lyser når hønselemmen er lukket.

Varenr. Beskrivelse
646 Åbne-Lukke-Automatik Advanced
646 Åbne-Lukke-Automatik Advanced inkl. hønselem
647b Trisser / Hjul – 2 stk.

ChickenGuard EXTREME Åbne-Lukke-Automatik

Den bedst sælgende døråbner til hønsehuse, ChickenGuard© EX-
TREME. Fungere både med timer og lyssensor, hvilket giver dig den 
ultimative fleksibilitet til din kontrol af døråbningen.
EXTREME-døråbner, er let at montere og med integreret LCD-skærm 
for enkel betjening.

Elektronikken er indkapslet og vejrbestandigt og fremstillet i materia-
ler af høj kvalitet. Bruger 4x AA batterier (inkluderet)

• Åbner og lukker ved hjælp af timeren og/eller lyssensor.
• Enkel justering af lysfølsomhed ved brug af lyssensor.
• Du kan manuelt åbne og lukke ved blot at trykke på knappen.
• Indikator for lukket dør, som er synligt op til 100 m væk.
• Advarsel om lavt batteri. Fuld garanti på 3 år.
• Lang batterilevetid. Medfølgende batterier holder ca. 6 måneder.
• Kan løfte op til 4 kg.
• Tåler al slags vejr

Varenr. Beskrivelse
647a Åbne-Lukke-Automatik EXTREME
648a Åbne-Lukke-Automatik EXTREME inkl. hønselem
647b Trisser / Hjul – 2 stk.
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Åbne-Lukke-Automatik KERBL

Denne automatiske hønsedør sørger for at åbne og lukke for høn-
sene automatisk og kan bruges til både strøm (230 Volt) og til batteri 
(4 x AA batterier). Inklusiv hjulsæt med 2 hjul.

Leveres med ekstern sensor. Dermed kan den monteres både ud-
vendigt, indvendigt eller ved et hønsehus, hvor der ikke er for meget 
lys.

Kan både indstilles til at åbne og lukke via tiden eller lyset. Kan lige-
ledes indstilles forskelligt afhængig af om det er hverdag eller week-
end, hvis man ønsker, at også hanen sover længere i weekenden.

Har automatisk stopfunktion, hvis den lukker mens der er dyr på vej 
ind. Sker det stopper funktionen og gentages igen senere.

Har manuel funktion, således det er muligt at lukke eller åbne høns-
elemmen når som helst.

Maks løftevægt: 2,5 kg.

Varenr. 642

Hønselem – Aluminium

Hønselem fremstillet i Aluminium, 
hvilket gør, at den altid kører let op 
og ned samt har meget lang levetid.

Varenr. Størrelse
643b 33 x 22 cm. – Til almindelige racer
643d 40 x 30 cm. – Til store racer

Volierehængsler med Lukke-fjeder

Meget interessant hængsel, 
som ikke er set før. Hængslet 
har en kraftig fjeder indbygget, 
som altid sørger for at døren luk-
kes. 

Nu glemmer man aldrig at lukke 
sin voliere med fjerkræ, fugle, 
duer osv.

Fremstillet i rustfri stål.

Varenr. 
555 Højde 30 mm.
555a Højde 50 mm.

Varmeplade med Holder

Varmeplade har 3 justerbare hol-
dere, som sikre, at vandautoma-
ten ikke glider af varmepladen. 
Ekstra isoleret i bunden, så alt var-
men kommer op, derfor bruger de 
få watt. Ekstra sikkerhed er, at den 
kun er på 24 volt.

Varenr Beskrivelse
836h Diameter 20 cm. – 12W
836k Diameter 25 cm. – 18W
836i Diameter 30 cm. – 22W

Varmekabel til vandskåle mm

Varmekabel, som er ideel til brug i små vandkar, som eksempelvis 
til fugle eller kaniner. Bruger kun 12 eller 24 volt, derfor ikke farlig 
at bruge i forbindelse med vand. Aluminiumsvarmekabel, og strøm-
kablet er 40 cm. Kan anvendes udenfor. 

Varenr Beskrivelse
836j Længde 40 cm – 5W – 12 volt
836l Længde 80 cm – 10W – 24 volt

Foderskovle

Varenr. Model / Indhold ca.
474 Plastik / 1 liter
474a Plastik / 2 liter
474e Aluminium / 2,5 liter
474b Aluminium / 1 liter
474c Aluminium / 0,6 liter
474d Plastik / 1,3 liter - håndtag øverst       

Mærketang

Lille tang til mærkning 
af daggamle kyllinger 
mellem tæerne. 

Varenr. 
653 

474d
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FLEXI-fodringe sortiment

Flexi fodringe sorti-
ment. Æske med 60 
ringe i 3 forskellige 
størrelser, således 
man kan ringmærke 
kyllingerne helt ind 
til de skal have den 
faste ring på. Leveres i 4 forskellige farver. Blå, grøn, rød og gul. 

Indhold til dværghøns:
- 20 ringe Ø 4 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 5 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 8 mm. med nummer 1-20

Indhold til alm. racer:
- 20 ringe Ø 5 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 8 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 10 mm. med nummer 1-20

Varenr. Størrelse
490 Almindelige / større racer
491 Dværghøns / mindre racer
492 Tang til påsætning (nødvendig)

Fodringe

Føres i mange forskellige 
typer og farver. Bemærk, 
at vores spiralringe er 
fremstillet i celluloid og 
ikke plastik. Alle priser er 
pr. stk. med mindre andet 
er angivet.

Varenr. 
503a Båndringe til HØNS (16 mm.)
503 Båndringe til DVÆRGHØNS (12 mm.)
503b Båndringe til DUER (8 mm.)
503e Båndringe til KYLLINGER 6 mm
503c Båndringe 20 mm
503d Båndringe 25 mm
502 Spiralringe til GÆS (22 mm.)
502a Spiralringe til ÆNDER (20 mm.)
502b Spiralringe til HØNS (16 mm.)
502c Spiralringe til DVÆRGHØNS (12 mm)

Siddepindsholder

Holder til siddepind, som kan monteres 
både på trådnettet samt på væggen. 
Med denne siddepindsholder ophænges 
og nedtages siddepinden nemt og let.

Varenr. Mål Anvendelse
1060 H: 6 cm. - B: 4,5 cm. Små fugle
1060a H: 10 cm. - B: 8 cm. Fugle
1060b H: 13 cm. - B: 11 cm. Høns og duer
1060c H: 17 cm. - B: 14,5 cm. Høns

Vingemærker – se vores onlinebutik

KVÆRN – Novital

Denne kværn kan kværne næsten alle 
kornsorter. Det kværnede korn falder 
ned i en støvtæt beholder. Eksempel-
vis kan den kværne 80 kg. majs i timen 
med 2,5 mm. solden og hele 250 kg. 
med 8 mm. solden.
Motoren slår automatisk fra ved overbe-
lastning, for optimal sikkerhed. Leveres 
inkl. 4 solde på henholdsvis 2,5, 4, 6 og 
8 mm. huller. Motoren er på 580 watt og 
til 230 volt.

Varenr. 
630 Model ”Novital”

Redeæg

”Snydeæg” til ilægning i 
hønsereder. Fremstillet i plastik.

Varenr. 
754 Høns – Massiv plastik
754b Høns – Hul plastik
462 Duer, dværghøns og fasaner – Massiv
459c samme men i hul plastik

Fjerkræ Transportkasser

Ideel til brug for transport til og 
fra udstillinger. Fremstillet i kraftig 
krydsfiner, og med trådnet foran for 
lufttilførsel. En absolut solid og let 
transportkasse. Leveres i følgende 3 
størrelser.

Varenr. 
477h Dværghøns/ Duer – 4 Rum – 
 Mål: L 72, B 37, H 30 cm
477c Alm. Høns – 4 Rum – 
 Mål: L 80, B 50, H 40 cm
477g Store Høns – 2 Rum – 
 Mål: L 50, B 60, H 40 cm

Æggelyser - PowerLux

Kraftig æggelyser med LED lys, 
hvilket gør den specielt velegnet 
til mørke og tykskallede æg, men 
kan bruges til alle typer æg. Leve-
res med to ”hoveder”, en til mindre 
æg og en til større æg. Leveres 
inkl. adapter til 220 Volt og pære.  

NYHED - leveres med batterihol-
der. Bruger 3 x AA batterier. 

Varenr. 
969  Komplet Æggelyser
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Æggelyser – SUPER-FLASH

Mindre æggelyser med 15 watts 
pære. Kan kun lyse hvide eller 
mindre typer af æg. Prisen er 
inklusive pære.

Varenr. 
969a Æggelyser – NY

Æggelyser – OvaScope

OvaScope er en meget 
brugervenlig æggelyser, med  
en meget kraftig LED-pærer, 
som kan gennemlyse alle 
typer æg. OvaScopen gør 
æggelysning meget nemmere. 
Er ligeledes ideel til skoler eller 
anden undervisning. 

Bruger 4 stk. AA batterier (ikke 
inkluderet).
Leveres også med 
forstørrelsesglas. Se varenr. 
969b.

Varenr. 
969c Ova Æggelyser
969b Ova Æggelyser med forstørelsesglas

”CACO” Spray mod Kannibalisme

Spray mod kannibalisme hos 
fjerkræ (må ikke anvendes til 
fasaner). Sprøjtes omkring det 
udsatte sted på dyret. Indhold: 
400 ml.

Varenr. 
448 

”Briller” til Høns mod Kannibalisme

Plastik ”brille” med split til 
bekæmpelse af kannibalisme hos 
fjerkræ.

Varenr. 
443 Til høns - 25 stk.
446 Løse splitter – 100 stk.

   

Fangnet med teleskopskaft

Let og handy fangnet med 
med teleskop skaft, som kan 
indstilles mellem 102 og 152 
cm. i længden. Nettet er 58 
cm. i diameter. Vægt kun 720 
gram.

Varenr. 
470c 
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Fangnet – Lille model

Lille fangnet til indfangning af 
fjerkræ. Meget let, vejer kun 
190 gram. Nettet er 36 cm. i 
diameter og længden er total 
64 cm.

Varenr. 
470d 

Gødningsskraber

Gødningsskraber, som gør 
det nemt at rengøre redekas-
ser, hjørner mm. Fremstillet 
i meget kraftig og holdbar 
kvalitet.

Varenr. Mål
1142 16 x 6 cm. - Skaft 34 cm.

Gødningsskovl

Gødningsskovl i meget kraftig kvalitet. 
Fremstillet i rustfri stål og med plast håndtag.

Varenr. Bredde
1143 20 cm.
1143a 26 cm.

Kalkbenspleje

Kalkbenspleje er et naturprodukt, som
 indeholder paraffin, kokos og solsikkeolie.  

Det er effektiv pleje for fugle og fjerkræs 
benskæl og benhud. Forebygger kalkben.

Varenr. 440 / Indhold: 200 ml.

Hønsegynge ”Polly Swing”

Naturlig beskæftigelse til hønsene 
i haven, i volieren eller i stalden. 

Leveres med 2 stk. ophængssnore
 á 3 meter samt 2 kroge til montering 
på loftet (træ).

Varenr. 544 - Længde 39 cm. - Omkreds 5 cm.
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 Hønsehus Bonny

Meget flot hønsehus fremstillet i højkvalitets fyrretræ. Er behandlet med beskyttende maling, 
men det anbefales efterfølgende selv at beskytte træet.
- Med 2 reder og 2 sidde-pinde.
- Med metalramme i bunden for lang levetid.
- Lås på døren.
- Justerbar ventilation.
- Dyb plastik gødningsbakke, som nemt tømmes.

Alt i alt et meget flot hønsehus til ca. 5 høns.

Varenr. Total mål
406a 181 x 65 x 118 cm

 Hønsehus Emma

Meget flot hønsehus fremstillet i højkvalitets fyrretræ. Er behandlet med beskyttende maling, 
men det anbefales efterfølgende selv at beskytte træet.
- Med 2 reder og 2 sidde-pinde.
- Står på ben for lang levetid.
- Lås på døren.
- Justerbar ventilation.

Alt i alt et meget flot hønsehus til ca. 5 høns.

Varenr. Total mål
406b 146 x 74 x 85 cm.

 Hønsehus Barney – VEDLIGEHOLDELSESFRI BIOPLAST/ TRÆ

Hønsehus i absolut bedste kvalitet samt ikke mindst vedligeholdelsesfrit materiale. Buret er 
fremstillet i biologisk materiale, som består af:

      60% genbrugs biologisk plastik og 40% træ

Hønsehuset BARNEY er stort, nemt at rengøre og samles nemt med medfølgende vejledning 
samt for borede huller.

- 2 døre, som kan åbnes separat
- Indrettet med 2 redekasser samt 2 siddepinde.
- Redekasserne tømmes nemt udefra.
- Indstillelig ventilation for bedst indeklima
- Vandtæt og vedligeholdelsesfri
- God isolering og lugtneutral
- UV og vejrbestandig (hele året)
- Nem og hurtig rengøring bla. på grund af glatte og faste overflader
- Kan ikke rådne
- Fremstillet efter miljøvenlige principper

Varenr. Total mål
407 137 x 73 x 83 cm.

Alle hønsehuse leveres usamlet, men samles nemt med medfølgende vejledning.
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Engangsstøvmasker

Filtrerende støvmasker i god 
og behagelig kvalitet. Føres i 3 
forskellige udgaver. Priserne er 
pr. stk.

Varenr. 
774e P2 Støvmaske med udblæsningsventil. 
 20 stk. pr. æske, v/60 stk - 10%

Halvmaske til støv/partikler

Lille halvmaske til filtrering af 
støvpartikler. Leveres inklusive 
2 stk. P3 filtre. Kan også bru-
ges med gasfiltre.

Varenr. 
774 Støvmaske komplet inkl. filtre
774a Sæt filtre P3 (2 stk.)

AIR-ACE Støvmaske

Ny og meget behagelig støv-
maske. Filtret er et P2 filter, 
men kan også forsynes med 
et kulfilter (lugtfilter). Meget 
behagelig at trække vejret 
gennem, idet filtrene er meget 
store, hvilket gør modstanden 
mindre. Derudover udnyttes 
filteret bedre. Leveres inklusive 
1 stk. P2-filter.

Varenr. 
773b Støvmaske komplet med 1 stk. P2 filter
773c Støvfilter P2 – 1 stk.
773f Støvfilter P2 – 50 stk.
773e Kulfilter – 1 stk.
773g Kulfilter – 50 stk.

Halvmaske til gas

Lille halvmaske til filtrering af 
gasser og støv. Leveres inklu-
sive 2 stk. A1-B1-E1-K1 filtre. 
Kan også bruges med støv-
partikelfiltre.

Varenr. 
551 Komplet maske inkl. 2 stk. filtre
551a Sæt filtre (2 stk.) – A1-B1-E1-K1

STØV- OG GASMASKER

Helmaske til gas

Helmaske, der dækker hele ho-
vedet. Filtre til alle slags gasser 
og kemikalier kan leveres. Ved 
køb af helmasken leveres den 
inklusive 1 stk. filter af typen 
A2-B2. Husk at angive, hvis 
du ønsker et andet filter - v/ 10 
stk. filtre ass. - 10%

Varenr. 
551c Helmaske komplet med filter
551d Filter A2-B2 (gas)
551e Filter A2-B-2-P3 (gas + støv)
551f Filter A2-B2-E2-K2-P3 (gas + ammoniak + støv)
551g Filter K2 (ammoniak)
551b Filter K2-P3
551j Filter P3 (støv + partikler)
551h Holder til Forfilter inkl. filter (f.eks. vandpartikler)
551i Pakke med forfiltre (20 stk.)

ProFlow-2 Turbo åndedrætsværn

Proflow-2 er en højtek-
nologisk turboenhed, 
hvor en batteridrevet 
ventilator suger forure-
net luft gennem ud-
skiftelige helmaskefil-
tre, og fører den ren-
sede luft op til forskel-
lige ansigtsma sker. 
Den avancerede, ind-
byggede elektronik 
regulerer selv omdrejningshastigheden på ventilatoren, afhængig af 
åndedrætsaktivitet og filterkvalitet, så man altid er sikret en konstant 
luftmængde på 120 l/min. Dermed opnås ensartet beskyttelsesfaktor i 
hele brugstiden, samt lavest mulige åndingsmodstand. Nedadvendte 
filtre gør Proflow-2 vand- og spulesikker. Yderst støjsvag motor. Aku-
stisk alarm ved driftsstop. NiMH batteri med 8 timers driftstid ved fuld 
opladning svarende til en hel arbejdsdag. Kåret som den bedste ma-
ske af danske Landmænd.

Varenr. 
550 ProFlow-2 inkl. ansigtsmaske, 
 2 stk. P3 filtre, batteri og oplader

Alle filtre til helmasken ovenfor passer til ProFlow-2. 
Derfor se under helmaske for filtre.

Reservedele til ProFlow-2:

Varenr. 
550a – Tætningskant 
550b – Automask komplet 
550c – Visir 

Alle andre reservedele kan skaffes. Spørg venligst i vores ekspedi-
tion. 
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Rygstøtte med seler til ProFlow-2

Bruges ProFlow- masken me-
get, hvilket man oplever ofte, 
er rygstøtten et behageligt 
supplement.

Varenr. 
550d  

Høreværn med radio og HiFi højtalere

Nyt effektivt og bekvemt hø-
reværn med indbygget FM 
stereoradio og Hi-Fi højtalere 
(meget god lyd).

Kopperne er formstøbt efter 
højre og venstre øre. Dvs. ikke 
to ens kopper, hvilket gør den 
meget behagelig at bruge.

Lyd-begrænser så højtalerne 
ikke kan spille over 82 dB inde 
i ørekoppen.
Meget god kvalitet til absolut 
fornuftig pris.

Varenr. 
553 

Sikkerhedskasket - Bump Cap

Cap / Kasket med sikkerhed i 
for af PE / skumbeskyttelse på 
indersiden.
Derudover beskyttende plast-
kappe øverst.
Ideel til brug i alle arbejdssitua-
tioner.

- Smart baseball kasket med sikkerhed
- Indstilleligt hovedstørrelse fra 56 til 60 cm.
- Onesize
- Behageligt skumbeskyttelse på indersiden
- Ventilation i siderne
- Selve kasketten er fremstillet i sort bomuld
- Overholder EU reglerne EN812:1997 + A1:2001
- CE Godkendt

Varenr. 
574 

ENGANGBEKLÆDNING
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Kedeldragt – HVID

Engangskedeldragt i meget 
god kvalitet - Tåler flere 
gange vask - God pasform, 
specielt under armene og 
på ryggen. Ved køb af 100 
stk. –10% rabat.

Varenr. 
634 Størrelse – Large
634a Størrelse – X-Large
634b Størrelse – XX-Large

Kedeldragt - BLÅ

Engangskedeldragt i meget 
god kvalitet - Tåler flere 
gange vask - God pasform, 
specielt under armene og 
på ryggen. Ved køb af 100 
stk. –10% rabat.

Varenr. 
635a Størrelse – Medium
635 Størrelse – Large
636 Størrelse – X-Large
637 Størrelse – XX-Large

Bomuldskedeldragt – NATUR

Endelig er det lykkedes og 
at finde en kedeldragt, der 
er meget behagelig at bruge 
i kyllingehuset. Fremstillet i 
tynd bomuld. 

BEMÆRK, DETTE ER 
IKKE EN ENGANGSKE-
DELDRAGT.

Varenr. 
633 Størrelse – X-Large
633a Størrelse – XX-Large

Gæstekittel

Til besøgende i kyllinge-
huset. Leveres stykvis ind-
pakket - Fremstillet i hvid 
plastik. Ved køb af 100 stk. 
–10% rabat

Varenr. 
632 

Vinylhandsker

”Semperguard” vinylhandsker er en blød og 
smidig vinylhandske. Den er resistent over-
for mange vandblandede kemikalier samt 
godkendt til fødevareindustrien. Latexfri. 

Varenr. Excl. moms Inkl. moms
575a 100 stk. – M 42,00 (D) 52,50
575b 100 stk. – L 42,00 (D) 52,50
575c  90 stk. – XL 42,00 (D) 52,50

Hårnet og Huer

Leveres kun i poser 
med 100 stk. Prisen 
er dog angivet pr. 
stk.

Varenr.  
574a Farve Blå 
574b Farve Hvid 
574 Papirhue – Regulerbar 

Forklæde i PVC

Kraftigt slagtefor-
klæde i PVC.

Varenr Mål 
632a B: 80 cm - H: 120 cm 
632b B: 100 cm - H: 125 cm 

Overtræksstøvler med Elastik

Støvler i god kvali-
tet med integreret 
elastik i toppen, så 
støvlen fastholdes. 
Ved køb af en hel 
colli på 250 par 
-10%.

Varenr.  
775d  Pris pr. par 

Overtrækssko – BLÅ

Overtrækssko 
i blå plast og 
med elastik. 
Ved køb af 
1000 par
 –10% rabat

Varenr.  
775b Bemærk prisen er pr. par. 

Handsker med DOTTER

Klassisk arbejdshandske med dotter. 
Anvendelig til 
mange arbejds-
opgaver.

Varenr. 
 
575  

Gummistøvler uden riller

Ideel til brug i fjer-
kræhuse, idet der 
ikke er nogle riller 
i bunden. Derfor 
er støvlerne me-
get lette at ren-
gøre samt des-
inficere. Har lavt 
skaft (25 cm.), og 
er derfor nemme at tage på og af. Ved køb 
af 10 par –10% rabat

Varenr.  
775c Leveres i størrelse 40 til 47 
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Medicinblander – Dosatron

Meget effektiv medicinblander til dosering af alt 
lige fra vitaminer, medicin og til myresyre. Kan li-
geledes anvendes i forbindelse med desinfektion. 

Den fungerer udelukkende ved hjælp af vandets 
tryk og doserer proportionelt i forhold til vand-
mængden. 

Minimal vedligeholdelse, og ingen smøring. Kan 
serviceres uden brug af værktøj.

Vi fører andre modeller end efterfølgende. Se ven-
ligst under ”Doseringspumper” på side 4 og 5.

Varenr. Bemærkning Flow pr. time i liter Dosering i procent Tryk i bar 
658 Medicin/ Vitaminer 10-2500 l. 0,2-2 0,3-6
658a Aggressive syrer 10-2500 l. 0,2-2 0,3-6
658b Desinfektion 10-2500 l. 1-10 0,5-4
658c Ekstern dosering 20-1500 l. 0,2-2 0,5-5
656d Vådfodring 100-4500 l. 0,2-1,5 0,5-5
657f Vådfodring 500-8000 l. 0,2-2 0,15-8
655b Små hold eller dosering i en enkelt sti 5-700 l. 0,15-1,25 0,3-6
655c Små hold eller dosering i en enkelt sti 5-700 l. 0,8-5,5 0,3-6

Varenr. 656 
 Medicin/ Vitaminer

Varenr. 658c  
Ekstern dosering

Varenr. 655b 
Små hold eller dosering 
i en enkelt sti

KANE Drivplader

Kvalitets drivplade fra KANE Mfg i USA. Fremstillet i letvægts plastik 
og med afrundede hjørner og håndtag. MEGET LANG HOLDBAR-
HED. Ved køb af 10 stk. KANE produkter (stave eller plader) assor-
teret –10% rabat.

Varenr. Mål
1040 45 x 75 cm.
1040a 75 x 91 cm.
1040b 75 x 122 cm.

KANE Drivstave

KANE Drivstave er fremstillet i et stykke (helstøbt), derfor lang hold-
barhed. Har kugler i selve pladen, hvorfor man ofte kan drive grisene 
kun med lyden.

Varenr. Længde
1041 92 cm.
1041a 114 cm.

KANE

TOP KVALITET

KANE

TOP KVALITET

IMPEX Drikkenipler

Bidenippel i rustfri stål. 
Minimal vandspild.

Varenr. 
515b Drikkenippel – ½” til slagtesvin 
515c Drikkenippel – 3/8” til smågrise 
515d Rørbeslag (galv.) til Drikkenippel – ¾” 
515k Rørbeslag (galv.) til Drikkenippel – 1” 
515e Vægbeslag (galv. - 45 grader) til Drikkenippel 

Varmelamper

Ø 21 cm. - CE Godkendt grisevarmer. 
Med 2,5 meter ledning samt ophængskæde. 

BEMÆRK VORES GRISEVARMERE 
ER MED PORSELÆNSFATNING. 

GODKENDT AF ELEKTRICITETSRÅDET

Varenr. 
588 Uden Spareknap – Pris pr. stk. v/1 stk.
588-10 Uden Spareknap – Pris pr. stk. v/10 stk.
590 Med Spareknap – Pris pr. stk. v/1 stk.
590-10 Med Spareknap – Pris pr. stk. v/10 stk.
598b Porcelænsfatning til Varmelampe

Ved større antal, forhør om pris.
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Varmepære

Infrarød varmepære til varmelamper 
God kvalitet fra GE Lightning.

Varenr. 
836c 150 Watt – Pris pr. stk. v/1 stk.
836c-10 150 Watt – Pris pr. stk. v/10 stk.
836 250 Watt – Pris pr. stk. v/1 stk.
836-10 250 Watt – Pris pr. stk. v/10 stk.
836e 100 Watt (Sparepære) - Pris pr. stk. v/1 stk.
836e-10 100 Watt (Sparepære) - Pris pr. stk. v/10 stk.

AUTOTANKER – Ventil til Kreaturdrikkekar

Ventil til drikkekar fremstillet i rustfri stål. Med plast-svømmer, som 
automatisk lukker for vandet. Leveres med bøjler, der passer til ca. 
6 cm. kant på vandtrug. Kan også anvendes til drikketrug for ænder 
og gæs.

Varenr. 1039b 

ROPA Sårspray til alle dyr - 50 ml.

ROPA Sårspray er udelukkende fremstillet af 
naturlige ingredienser. Bla. essentielle olier fra 
oregano samt camille.

- ROPA Sårspray hjælper hudens naturlige 
helingsproces.

- ROPA Sårspray hjælper med at beskytte og 
hele såret eller irriteret hud.

- ROPA Sårspray kan anvendes til alle dyr. Bla. 
heste, svin, kvæg, hunde, katte, kaniner, fjer-
kræ og fugle.

Spray 1 til 2 gange dagligt på såret eller det ir-
riteret hud.

Indeholder ikke CFC og er miljøvenlig.

Varenr. 
1058 Pris pr. stk. á 50 ml.
1058-12 Pris pr. stk. á 50 ml. v/12 stk.

Automatisk Drikkeskål til Får, Hunde og Heste

Plastik vandautomat med 
indkapslet svømmeventil. 
Kan anvendes til bl.a. får, heste, h
unde og strudse.
Tåler almindeligt vandtryk.

Varenr. 935a 

Plaststik spande

Plastikspande i absolut bedste kvalitet med lang holdbarhed. Med 
kraftig galvaniseret hank og indvendigt litermål. Anvendelig til mange 
formål, hvor man ønsker god kvalitet.

Standard spanden er i grøn og den fødevaregodkendte er blå.

Indhold: 12 liter

Mål øverst: Ø 33 cm. / Mål nederst: Ø 25,5 cm. / Højde: 26 cm.

Varenr. 
807 – Standard – Grøn
807a   Fødevaregodkendt – Blå
807b Låg til spanden
 

Vægbeslag til plast spande

Vægbeslag fremstillet i galvaniseret jern. Passer til spande på 12 L. 
Varenr. 807 og 807a.

Varenr. 807c 
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Varmeplade til Drikkeautomater

Varmeplade, specielt fremstillet 
til f. eks. Quello drikkeautomaten. 
På 15 watt.

Varenr. 
836b 

Foder-/ Drikkeautomater

Med 4 ædehuller. Kan anvendes 
til både foder og vand. Beregnet til 
duer og dværghøns. 

Leveres i tre forskellige størrelser.

Varenr. 
513 Indhold 1 liter
512c Indhold 2 liter

Redeskåle

Redeskåle leveres 
i forskellige udgaver. 
Alle vores modeller er i
 absolut god kvalitet. 
Alle skålene har en diameter på 22 cm.

Varenr. Materiale
458 Plastik 
458b Ler
458f Pap

Redemåtter ”JUMBO”

Pakke med 10 stk. redemåtter. 
Redemåtten modvirker ituslående 
æg, deformerede brystben og 
udspilede tæer hos ungerne. 
Fremstillet i 100% naturmateriale, 
hvilket gør den lun. Diameter 23 cm 
og tykkelse 1 cm. Passer til alle vores redeskåle.

Varenr. 458d Pakke med 10 stk.

Plastik Fodertrug

Fodertrug kraftig plastik - 
Længde 50 cm. 
Højde til ædekanten er 5,5 cm. 
Ædekanten bøjer indad, 
hvilket gør den meget spildfri.

Varenr. 
1135 Med ribber – 50 cm.
511 Med rulle – 50 cm.
511a Med rulle – 75 cm.

Rustfri Æde- Drikkeskåle

Lille vand og foderskål med 
ophængsbeslag til trådnet. 
Skålen tages nemt op af beslaget 
for opfyldning eller rengøring.

Fremstillet i rustfri stål.

Varenr. Indhold / Mål
1021 200 ml. / Ø 74 mm. – H 45 mm.
1021a 400 ml. / Ø 95 mm. – H 50 mm.
1021b 700 ml. / Ø 120 mm. – H 55 mm.

Rustfri Æde-Drikkeskåle med hank

Foder- og vandskål i rustfri stål til f
ugle etc. Med bøjle for ophængning 
på buret / i trådnettet.

Varenr. Indhold / Mål
1018 300 ml. / Ø: 10 cm. / H: 5 cm.
1018a 600 ml. / Ø 13 cm. – H: 5,5 cm.

FIXI Foder-/ Drikkeskål - 300 ml.

Foder- Drikkeskål med metalhank for nem ophængning i trådnettet. 
Fremstillet i kraftig PP plastik.

Varenr. Indhold / Mål
1024 300 ml. / B: 11,5 - D: 8,5 - H: 5 cm.
1024a 800 ml. / B: 17,5 - D: 11,5 - H: 6 cm.
1024b 1400 ml. / B: 22,5 - D: 12,5 - H: 7,5 cm.

Drikkeautomat ”QUELLO”

Den originale ”QUELLO” 
Vandautomat i blå plastik. 

Top kvalitet.

Varenr. 865 Indhold 4 liter

Drikkeautomat med bære-håndtag

Ny smart vandautomat til duer, fremstillet 
i kvalitetsplastik. Meget nem at anvende, 
da håndtaget gør den nem at fylde op. 

Bemærk også med bajonetlås.

Varenr. 865a  Indhold 5 liter

DUER - INVENTAR



DUER - INVENTAR

46

DUER - INVENTAR

47 Se www.america-thisted.dk – for priser

Siddetrekanter

Klar til ophængning. 
Leveres i to udgaver. 
Leveres inkl. 
ophængsbeslag.

Varenr. 
459b Træ
459d Plastik

Plastik Æde- Drikkekop med krog

Plastik æde- drikkekop til ophængning 
i f. eks. Voliere. Krogen er fremstillet i 
aluminium og kan bøjes efter ønske. 
Mål: L 10, B 5, H 5 cm. 
Leveres i diverse farver.

Varenr. 460 

Aluminiums æde- drikkekop til ophæng

Smart æde- drikkekop med beslag 
til ophængning i enten trådnet eller 
på væggen. Begge beslag er inklusive. 
Koppen er fremstillet i aluminium 
og kan indeholde ca. 300 ml. 
Sidder godt fast i beslaget, 
men er ligeledes nemt at 
tage af for rengøring.

Varenr. Mål
876a Diameter øverst: 10 cm.

   

Stentøjs Æde- Drikkeskål

Lille ædekop til duer og fugle. 
Fremstillet i glaseret ler og har en 
diameter på 8 cm. Højden er 4 cm.

Varenr. 461b 180 ml.  

Keramikskåle

Glaseret keramikskål i flot kvalitet, som bla. tåler maskinopvask. Le-
veres i tre flotte farver. Orange, grøn og blå. Vi kan ikke altid garan-
tere for hvilken farve.

Varenr. Indhold / Mål
1014a 150 ml. / Ø 9,5 og H 4 cm.
1014b 250 ml. / Ø 11,5 og H 4,3 cm.

Fodertrug i Træ

Flot fremstillet i træ 
med ribber over truget. 

Varenr. 
1127 Længde 25 cm.
1128 Længde 50 cm.
1129 Længde 100 cm.

Gulvrist til dueslaget

Plastik gulvrist til dueslaget. 
Leveres i stykker på 50 x 50 cm., 
som kan klippes til. 
Sættes nemt sammen 
i integrerede låsesystem. 
Højden på risten er 8 cm. 
Meget godt og kraftig plastik, 
som tåler vask m.m.

Varenr. Materiale
1122  Pris pr. stk.
1122/20 Pris pr. stk. v/20 stk.

”Tobaksstrimler” til reder

Udskiller nikotin og 
forebygger derfor utøj 
i rederne og hos 
ungerne. 
Skal lægges i bunden 
af reden under 
redematerialet. 

Varenr. 
458e Kasse med ca. 2 kg.

   

Redeforsatse

Meget populær r
edeforsats i god og 
holdbar kvalitet. 
Et sæt indeholder 
2 sider, 1 dør og 5 
klodser. 

Leveres i følgende 
farver: rød, gul, blå 
og hvid. 
Passer i reder med 
en længe på 67-74 cm og en højde på 32-36 cm.

Varenr. 
459 Komplet sæt i plastik – 
 Rød, gul, blå eller hvid
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Duebadekar

Fremstillet i kraftig grå plastik. 
Mål: 50 x 55 x 10,5 cm.

Varenr. 
1121 

Volierehængsler med Lukke-fjeder

Meget interessant hængsel, 
som ikke er set før. Hængslet 
har en kraftig fjeder indbygget, 
som altid sørger for at døren lukkes. 
Nu glemmer man aldrig at lukke 
sin voliere med fjerkræ, 
fugle, duer osv.
Fremstillet i rustfri stål.

Varenr. 
555  Højde 30 mm.
555a  Højde 50 mm.

Sputnik ”Fast Track”

Standard sputnik. 
Højde: 75 cm. og 
dybde: 60 cm.

Varenr. Bredde
1210 60 cm.
1211 80 cm.
1212 100 cm.

   

Sputnik ”Classic Track”

Lux sputnik med plexiglas. 
Højde: 84 cm. og 
dybde: 68 cm.

Varenr. Bredde
1213 60 cm.
1214 80 cm.
1215 100 cm.

Fanggafler til sputnikker

Varenr. 1118 – L: 24 cm. / B: 4 cm.
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Ølgær

Vores ølgær er et 100% naturprodukt med 
et stort indhold af B-Vitaminer, aminosyrer 
samt mineraler.

Varenr. Indhold
1163a 700 gram

Hvedekimsolie

Hvedekimsolien indeholder bla. mange A, 
E og F vitaminer. Desuden indeholder olien 
vigtige fedtsyrer. 5 til 10 dråber pr. dyr iblan-
des foderet.

Varenr. Indhold
1162a 250 ml.

ROPA-B Naturmedicin

ROPA-B er et rent naturprodukt fremstillet 
af krydderurter og olier fra bla. oregano, 
salvie og timian. ROPA-B har en høj bak-
tericid effekt, som kan udnyttes både fore-
byggende og helbredende. ROPA-B er sær-
deles effektiv mod en lang række bakterier 
i mave-tarm kanalen som f.eks. salmonella 
og coli. 

Kan med fordel anvendes til alle slags hus-
dyr (dog ikke katte). Produktet har ingen bi-
virkninger. Iblandes drikkevandet.

Dosering er fra 1 til 2 ml. pr. liter vand. 

Varenr. Indhold 
757a  100 ml. 
757b  500 ml. 

DUER - VITAMINER OG ANDRE TILSÆTNINGER

VISPUMIN Vitaminer (pulver)

Det nok mest brugte vitamin-/ mineraltil-
skud til duer. Indeholder alt hvad duen har 
behov for. Indeholder 24 forskellige vitami-
ner og mineraler. Doseres i foderet, ca. 1 
topteskefuld pr. kg. foder, 1 gang om ugen. 

Varenr. Indhold
837 Spand med 1 kg.
837a Spand med 5 kg.

HUVASAN Vitaminer (flydende)

Flydende vitaminer til iblanding i drikkevan-
det. Indeholder alle de vitaminer som duen 
behøver. Meget koncentreret, idet 20 ml. 
rækker til 40 duer. Denne dosering gives en 
gang om ugen. Brugsanvisning medfølger 
naturligvis.

Varenr. Indhold
568 Flaske med 1 liter

Elektrolytter

Meget effektiv mineraltilskud til duer. Styr-
ker duernes muskler - forbedrer konditionen 
og immunforsvaret. Iblandes drikkevandet. 

Varenr. Indhold
1164 250 ml.

ROPA Booster

ROPA-B Booster er et ”alt i en” fodertilskud.
ROPA-B Booster er en unik sammensæt-
ning af plante ekstrakter gæret på mælke-
syrebakterier. Den hjælper med at opbygge 
tarmfloraen og aktivere immunsystemet.

Dosering: 
- Almindelig brug: 4 g. pr. kg. foder i 3 dage 
om ugen.
- Efter brug af antibiotika: 8 g. pr. kg. foder 
i 5 dage.
- Ved vaccination: 8 g. pr. kg. foder i 5 dage 
før vaccination samt 5 dage efter vaccina-
tion.
- Før kampflyvning: 4 g. pr. kg. foder i 3 
dage før flyvning.

Varenr. Indhold
755d 300 gram

PEGO Druesukker

PEGO Druesukker indeholder 12 vigtige 
vitaminer, som forhøjer ydeevnen og sikrer 
samtidig duen mod alt for tidlig træthed. 
PEGO Druesukker giver, efter store ydelser, 
hurtigt duen dens tabte kræfter tilbage, da 
glukosereserverne hurtigt opbygges. Iblan-
des drikkevandet.

Varenr. Indhold
1163 500 gram

PEGO Te nr. 1

Ideel til brevduer, da teen forebygger tynd 
mave. Gives i 3 til 5 dage en gang om må-
neden samt efter flyvning.

Varenr. Indhold
1165 300 gram
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PEGO Blautinktur – Desinfektion

Effektivt og skånsomt desinfektion af drik-
kevandet. Forhindrer smitte af sygdomme 
gennem drikkevandet. Drikkevand tilsat Blau-
tinktur hver dag, er en god investering på lang 
sigt. Ligeledes hensigtsmæssigt, hvis der går 
lang tid mellem opfyldning af nyt vand. 

Varenr. Indhold
1166 250 ml.
1167 1000 ml.

 

BEL-GRIT

Indeholder bl.a. Rødsten, østersskaller, for-
skellige muslingesorter, quartsgrit, 30% cal-
sium, 0,7% natrium og lidt fosfor. Denne BEL-
GRIT er den mest foretrukne blandt belgiske 
opdrættere.

Varenr. Indhold
1150   2   kg.
1152  20  kg.

Levertransgrit

Grit tilsat levertran, hvilket gør gritten ekstra 
effektivt.

Varenr. Indhold
1153 1 kg.

Hvidløgssaft og Hvidløgsolie

Hvidløgssaft til iblanding i drikkevandet, 
og hvidløgsolie til iblanding i foderet. Giver 
styrke, styrker immunforsvaret og virker 
forebyggende mod orm.

Varenr. Indhold
1161 Hvidløgssaft – 250 ml.
1161a Hvidløgssaft – 500 ml.
1161b Hvidløgsolie – 250 ml.

Hvidløgspulver – 500 gram

100% koncentreret hvidløgspulver. Hvidløg 
hjælper til 
- Optimal sundhed
- Forbygger orm og utøj
- Forbedre blodcirkulation
- Styrker immunforsvaret
Dosering: 1 teske pr. kilo foder 2 til 4 gange 
om ugen.

Varenr. Indhold
11161c 500 gram 100% rent hvidløg.

 

PEGO Badesalt

Bekæmper og forebygger utøj hos duerne.

Varenr. Indhold
1187 750 gram

CALCA Duesten og PICK-BLOK

Denne duesten er en fuldendt blanding af de 
bedste råstoffer. Der anvendes kun udvalgte 
og sorterede muslinger og østersskaller. Ler 
og mergel hentes i aflejringer fra istiden. Du-
estenen er tilsat phosforsyre, foderkalk og 
quartssten. Ved brug af duesten forebygges 
markforgiftning og mangelsygdomme. Leve-
res i tre udgaver.

Varenr. Indhold
1173 Duesten – 6x620 gram
1174 Pick-blok I lerskål – 700 gram

Multi-Mix Mineral / Grit

Multi-Mix Mineral, er et kvalitetsmineraltil-
skud til duer, fjerkræ samt større fugle.  

DEN BEDSTE PÅ MARKEDET.

Multi-Mix Muneral indeholder et meget va-
rieret antal mineraler, frø og skaller. 

Indhold: Kalkmineraler, Ukrutsfrø, Hørfrø, 
Kiksmel, Havreskaller, Grøntsagsfrø, Korn-
proteiner, Småsten, Havtang, Trækul, Soja, 
Mix af diverse urter samt anis.

Varenr.: 1155 – Indhold: 10 kg.
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Redeæg

Varenr. 
459c Plastik – Hul – To-delt
462 Plastik – Massiv 

Dørlås til bure og voliere 
– Nylon

Dørlås til burer eller volierer. Fremstillet i 
holdbart nylon. Længde: 5 cm.

Varenr.  1013
 

Håndskraber

Kraftig model i plastovertrukket jern og med 
træskaft.

Varenr.  1140  Lige model

Gulvskraber

Leveres uden skaft. Bredde 28 cm.

Varenr.  1141
 
   

Gødningsskraber

Gødningsskraber, som gør det nemt at ren-
gøre redekasser, hjørner mm. Fremstillet i 
meget kraftig og holdbar kvalitet.

Varenr. Mål
1142 16 x 6 cm. - Skaft 34 cm.

Fodringe

Varenr. 
503b Belgiske Båndringe – 
 Mange farver
502d Spiralringe i celluloid – 
 Mange farver
500 Båndringe med 
 numre 1 - 25 - NYHED

Benprotese til duer

Problemer med brækkede ben ved duer og 
dværghøns er nu slut. Med denne støtte til 
benet kan ellers gode avlsdyr nu reddes. 
Passer til duer og dværghøns. Leveres i sæt 
med 2 stk.

Varenr.  441
 

Aluminiums Transportkasser

Gode transportkasser til transport af duer 
og marsvin i forbindelse med udstilling m.m.

Varenr. Rum – Mål (udvendigt)
1102 4 Rum - L 46, H 22, B 30 cm.
1103 8 Rum - L 46, H 45, B 30 cm.
1104 12 Rum - L 70, H 45, B 30 cm.

Træningskurv i håndflet

Kvalitets duekurv fremstillet i bambus. Ind-
vendigt er kurven beklædt med lærred. Med 
udflyvning. Kurven kan opdeles i to rum, 
med medfølgende skillevæg. Beregnet for 
16 til 18 duer. 

Varenr. 
1106 Mål: 80x47x29 cm.
1111 Vand-, fordertrug til kurve

   

DUER - DIVERSE
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Drikkenippel i Rustfri Stål

Drikkenippel i rustfri stål. Leveres inklusive 
beslag til montering i trådnettet samt t-styk-
ke i 3/8”. Max vandtryk 20 cm. Bemærk, til 
automatisk vandforsyning.

Varenr. 
1028 Model med T-stk. og Beslag
1036 Drikkenippel med 
 forlængerrør 5,5 cm

Drikkekop ”RODARI”

Den mest solgte løsning til automatisk van-
ding af kaniner. Meget nem installation og 
funktion. Monteres nemt i trådnettet (beslag 
medfølger), og har to indbyggede slange-
studse (3/8”), hvilket gør det meget nemt at 
føre vandet videre til den næste vandkop. 
Drikkeskålen er nem at afmonterer for ren-
gøring. Fremstillet i kraftigt plastik.

Varenr. 
938e Vandskål 5,5 x 5,5 cm.
938g Vandskål 12 x 5,5 cm.

NoFrost er en helt genial 
drikkeautomat, som er frost-
sikker ned til ca. -18 grader.

-  Isoleret vandbeholder med dobbelt væg, 
som indeholder 330 ml.

-  8 Watt varmelegeme integreret i beholde-
ren

GAUN Automatisk drikkekop

Automatisk drikkekop, som nemt monteres 
i trådnettet / buret. 

Drikkekoppen har en lille flyder med pakning, 
som sørger for at der altid er vand til kani-
nerne. Tåler ikke almindelig vandtryk, men 
kræver en tank / spand, som vandet tages 
fra. Ønsker man 100% automatisk, kan bru-
ges en trykudligner / cisterne (varenr. 783).

Tilslutning er 1/4 eller 3/8” (begge størrelser 
slange kan bruges). Virkelig god kvalitet.

Varenr. Mål mm
924b Skål i RUSTFRI STÅL / 
 D: 5 og B: 4,5 cm.

Drikkeflaske med Nippel

Drikkeautomat model ”Zippy”. Beregnet for 
ophængning i trådnettet. Selve niplen er 
fremstillet i rustfri stål. Meget nem at påfyl-
de, da den ikke skal afmonteres. Kan påfyl-
des udefra. Inklusiv beslag for ophængning.

Varenr. 
1037 Indhold 0,5 liter
1037a Indhold 1,0 liter

Drikkenippel med holder

Smart drikkenippel i rustfri stål, som er 
monteret på et vinkelstykke. Magen til ty-
pen, som er monteret på drikkeflasken med 
nippel (varenr. 1037 og 1037a). Monteres 
nemt i f. eks. 5 liters dunk eller anden be-
holder. Bor et hul på 9 mm, og drikkeniplen 
med holder skrues i.

Varenr. 
1038 

-  Sikker i brug da den kun er på 24 Volt
-  Leveres inklusive adapter med 1,5 meter 

ledning

Monteres i trådnettet. Kan anvendes til alle 
mindre dyr som kaniner, fugle, fjerkræ mm.

Varenr: 
1035 

”NEM” Foder- og Vandskål

Foderskål med kroge til ophængning i tråd-
nettet. Fremstillet i meget kraftigt plastik. 
Leveres i enten rød eller grå.

Varenr. 
1023 Stor model –  L 21, B 9, D 6 cm.
1023a Lille model – L 12, B 9, D 6 cm.

Foder- og Vandskål ”ABS”

Æde- drikkekop til ophæng i trådnettet. 
Fremstillet i meget kraftig ABS plastik, som 
sikre den holder længe.

Mål: H 6 cm., D 8,5 cm., B 10 cm. Kan inde-
holde 300 ml. Leveres kun i hvid.

Varenr. 
1025 

Stentøjsfoderskål

Meget solid og tung foderskål til kaniner. 

Varenr. 
1014 Stor model – Ø 16 cm.
461b Lille model – Ø 8 cm.
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Høhæk

Kaninhøhæk med øje i begge sider til mon-
tering enten på væggen eller i trådnettet. 
Fremstillet i galvaniseret jern. Mål: L 25, H 
20, D 10 cm.

Varenr. 1026

Kaninvægt – Digital

Meget nøjagtig digital kaninvægt. Kan veje 
op til 20 kg. Interval: 5 gram. LCD display 
samt memory funktion.

Varenr. 1019a

Kaninvægt

Robust vægt med 50 grams inddeling. Kan 
veje op til 10 kg. Leveres med plastover-
trukket kurv.

Varenr. 
1019  

Burlås

Enkel og meget billig burlås til effektiv lukning 
af buret. Længde 8 cm. BEMÆRK PRISEN.

Varenr. 1012

Dørlås til bure og voliere 
– Nylon

Dørlås til burer eller volierer. Fremstillet i 
holdbart nylon. Længde: 5 cm.

Varenr. 1013

Drikkeautomat til løs flaske

Flaskeholder til f.eks. 1,5 
liter sodavandsflaske. 
Meget nem at montere i 
trådnettet. Velegnet til 
volierefugle og kaniner. 
Bemærk prisen.

Varenr. 
872 Model i kraftig plastik
873 Model i galvaniseret jern

Bundrist til kaninburer

Rist / Slat til kaninburer fremstillet i kraftig 
og god kvalitet. Hver rist måler 25 x 25 cm., 
og de ”klikkes” let sammen uden brug af 
værktøj. 

Hul-størrelse: 1,5 x 1,5 cm.

Varenr. 1030

Negleklipper

Negleklipper 
til kaniner, 
marsvin, andre 
gnavere samt 
hunde og katte etc. 

Har et sikkerhedsblad 
således risikoen for at
 klippe for langt ind er minimal. God kvalitet 
med blad i rustfri stål.

Varenr. 1027

Fodersiloer - Galvaniseret

Fodersilo med 1 rum til kaniner. Fremstillet 
i galvaniseret jern. Kan indeholde ca. 1 kg. 
foder. Kan monteres på ydersiden af buret, 
således man kan fodre udefra. 

Varenr. 
1010 1 rum (1 kg.)  
 Mål: H 21, B 14, D 11 cm.
1010a 2 rum (1,5 kg.) 
 Mål: H 21, B 20, D 11 cm.

Fodersilo – Plastik

Fodersilo med 2 rum til kaniner. Fremstillet 
af kraftigt plastik og med jernlister ved fo-
derrenden. Kan indeholde ca. 1,8 kg foder. 
Kan monteres på ydersiden af buret, såle-
des man kan fodre udefra. Mål: H 23, B 21, 
D 14 cm.

Varenr. 
1011 
1011a Låg til fodersilo

Fodersilo – Lille model

Lille kaninfodersilo til ophængning udenpå 
buret eller volieren. Kan indeholde ca. 300 
gram foder. 
Fremstillet i plast og aluminium.

Varenr. 
1009 – Mål: B 11,5, D: 10,5, H: 14 cm.
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Chinchilla Drikkenippel

Smart drikkenippel til chinchillaer. 
Fremstillet 100% i rustfri stål og 
med beslag for hurtig ophængning
 i trådnettet.
Niplen er en bidenippel, hvilket 
minimer spild.
Beregnet til lavt tryk, højst 100 cm. T
ilsluttes med 1/4” slange.

Varenr. 1015

Kaninbur SAMY i vedligeholdelsesfri BIO plast/træ

Kaninbur i absolut bedste kvalitet samt ikke mindst vedligeholdel-
sesfrit materiale. Buret er fremstillet i biologisk materiale, som består 
af 60% genbrugs biologisk plastik og 40% træ. Kaninburet SAMY 
er meget stort, nemt at rengøre og samles nemt med medfølgende 
vejledning samt for borede huller.
 
Mål: 116 x 57 x 82 cm. - 2 døre, som kan åbnes separat - Indven-
dig højde 50 cm.
2 rum indvendigt - 5 cm. høj gødningsbakke i meget rengøringsven-
ligt plast.
Vandtæt og vedligeholdelsesfri - God isolering og lugtneutral - 
UV og vejrbestandig (hele året).
Nem og hurtig rengøring bla. på grund af glatte og faste overflader 
- Kan ikke rådne.
Fremstillet efter miljøvenlige principper.

Varenr. 1020

Kaninbur LUCKY

Flot kaninbur i absolut bedste kvalitet. Fremstillet i kvalitetstræ, som 
er behandlet med beskyttende maling. Dog anbefales det, at efter-
behandle for at forlænge levetiden. Med metal bund for at beskytte 
træet mod fugt samt bevare buret flot i mange år.

-  De to etager kan lukkes fra hinanden.
-  6 cm. høj plastik gødningsbakke for nem rengøring. Kan trækkes ud.
-  4 døre, som alle kan åbnes.
-  Højde indvendig er 50 cm.

Varenr. 1020a – Mål: L: 115 cm., B: 65 cm., H: 100 cm.

Kaninbur GABBI – Indendørs

”GABBI” er et meget flot kaninbur i absolut bedste kvalitet. Fremstil-
let i kvalitetstræ, som er malet med træbeskyttende maling.

-  Forhøjet kant i bunden, således der ikke falder meget strøelse ud.
-  Plexiglas på siderne for bedst muligt kig til dyrene.
-  Aftagelig plastik gødningsbakke, som er meget rengøringsvenlig.
-  Med indbygget hytte og udkigsplatform.
-  Taget/ låget kan åbnes og har låse-funktion, således lågen forbli-

ver åben.

HYGGELIGT KANINBUR TIL INDENDØRS BRUG.

Varenr. Mål mm.
1033 1 etage – L 115 cm. B 60 cm. H 92,5 cm. (total)
1033a 2 etager – L 115 cm. B 60 cm. H 118 cm. (total)

Kaninløbegård

Kaninløbegård fremstillet i galvaniseret jern. Kraftig og god kvalitet. 
Med 3 cm. mellem maskerne.

Med dør i siden og toppen kan åbnes. Inklusive solafskærmning.

Varenr. Mål
1034 115 x 115 x 65 cm.
1034a 230 x 115 x 70 cm.
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Pan Feeder – Bla. til majs

Pan Feederen er en ny vildtfoderind-
sats til montering på egne tønder eller 
spande. Foderet glider ned i en af 4 
foder-render, hvorefter fuglene har nem 
adgang til foderet. Denne model er 
specielt velegnet til fodring med majs, 
foderpiller m.m., da det ikke stopper til. 
Velegnet til såvel fasaner som ænder.

Fremstillet i kraftig plastik med lang 
holdbarhed. Leveres inkl. skruer til 
montering. Mål: Ø 150 mm. og H 105 
mm.

Varenr. 520g

W-Feeder

Ny type ”foderspiral” fremstillet i pres-
set jern og pulverlakeret. Pga. materi-
alet samt udformningen er man sikret, 
at råvildt, grævling mm. ikke spiser 
foderet.
W-Feederen er velegnet til alle typer 
vildtfugle og svømmefugle. Kan anv-
endes til bla. hvede.
Monteres i bunden af en tønde, lige-
som almindelige foderspiraler.

Varenr. 520h

Foderspiral - Almindelig

Genial måde at fodre sine vildtfugle, 
som f. eks. fasaner, agerhøns og æn-
der. Spiralen er fremstillet i galvanise-
ret jern. Den monteres i bunden af en 
tønde eller anden form for beholder til 
foder. Fuglene kan se foderet i spiralen, 
og når de hakker på den falder nogle 
korn ud. Derved undgås fugtigt foder, 
foderspild samt at andre dyr spiser fo-
deret (f.eks. rotter og mus). På denne 
model er spiralen svejset på pladen.

Varenr. 
520a Pris pr. stk.
520a/10 Pris pr. stk. v/10 stk.

Foderspiral – 2-delt

Denne foderspiral har samme funktion 
som nr. 520a, på nær følgende. Spira-
len er fremstillet i galvaniseret jern og 
pladen som holder spiralen er fremstil-
let i plast. 

MEGET GOD KVALITET TIL FORNUF-
TIG PRIS.

Varenr. 
519b Pris pr. stk.
519b/10 Pris pr. stk. v/10 stk.

EMPEROR FEEDER

Absolut bedste kvalitet af vildtfo-
derautomater. Både mht. design og 
holdbarhed. Benene er fremstillet i 
trykimprægneret og vinklingen gør 
foderautomaten meget stabil. Leve-
res komplet med ben og foderindsats 
(PanFeeder – varenr. 520g). Højde 90 
cm. Indhold 70 liter, hvilket svarer til 
ca. 55 kg. foder.

Varenr. 521a

”ACCU”-Feeder / DigI tal smart feeder

Automatisk foderindsats til vildtfod-
ring. Kan indstilles til at fodre 1 til 4 
gange i døgnet. Fodermængden kan 
varieres fra 0,5 til 6 kg. pr. fodring. 
Fremstillet af en meget stærk og vejr-
bestandigt plastik. Spreder foderet i 
en diameter på 8-10 meter. Leveres 
inklusive batterier.
Ved køb af 3 stk., fragtfrit.

Varenr. 
520b Komplet inkl. batteri
520d Ekstra 6 Volts Batteri
520i Genopladelig batteri
520j Oplader
520f Fløjte til ACCU-Feeder

Vildtfoderautomat – Komplet

Komplet foderautomat med beholder, 
tønde og foderspiral. Indhold ca. 55 
kg. foder. BEMÆRK, beholderen er 
helt ny, ikke renoveret. Leveres inkl. 
3 ben (trykimprægneret træ), skruer 
og med alle huller forboret. Beholder 
fremstillet i sort plast.

Varenr. 521c
   

VILDTOPDRÆT / VILDTFODRING
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 Berøringsfri håndvask “AutoFlow”

Denne komplette håndvaskestation med sensor for berøringsfri håndvask, sikre optimal hygiejne.
Er velegnet til forrum i stalden og andre steder, hvor hygiejne og smitterisiko er vigtigt.
Stationen er fremstillet i kraftig akryl for optimal holdbarhed.
Alle hjørner og kanter er afrundede, således vand og snavs altid skyldes væk.

- Unikt design, som kun kræver tilslutning til koldt vand samt 230 Volt.
- Vandet tændes og slukkes automatisk via sensor.
- Vandet slukkes automatisk efter 20 sekunder.
- Vandet sprayes ud, hvilket sparer op til 80% vand samt sikre optimal rengøring af hænderne.
- Det indbyggede varmeelement opvarmer vandet til højst 40-43 grader Celsius.
- Vandtemperaturen kan indstilles.
- Meget simpel installation. Monteres til 230 Volt, Koldtvands hanen samt eventuelt afløb.

SIMPEL - EFFEKTIV – HYGIEJNISK

Varenr.  
554 Komplet håndvask med AutoFlow 
554d Kun AutoFlow Vandvarmer (uden vask) 

 Tågeforstøver VectorFog

En af markedets mest effektfulde og driftssikre forstøvere.

Kan anvendes til mange opgaver:

- Desinfektion i stalde, kontorer, gartnerier, lagre mm.
- Insektbekæmpelse i stalde, gartnerier, lagre, kontorer mm.

Denne forstøver er en ULV forstøver, hvilket står for ultra low volume. Ultra low volume er en 
kold tågeforstøvning med en dråbestørrelse under 50 micron. Forstøveren er til 230V, hvorfor 
det er en meget miljøvenlig tåge- forstøvning, modsat benzindrevne tågekanoner. Motoren 
er en Samsung på henholdsvis 560 og 1.250 Watt, hvilket gør det muligt for begge modeller 
at forstøve helt op til 8 meter væk.

Varenr.  
454  
454b  

 Citronsyre

Til rensning af drikkesystemer. Citronsyre er forholdsvis skånsom samt behagelig at arbejde 
med. Fjerner effektivt rester af medicin, vitaminer, kalk m.m. Kan anvendes både med og uden 
dyr i huset. 

Citronsyre er ligeledes meget anvendelig i husholdningen, hvor det kan anvendes til alle for-
mer for afkalkning. Bla. kaffemaskinen og toilettet.

Varenr.  
446a Sæk med 25 kg. 
446b Spand med 10 kg. 
446c Spand med 4,5 kg. 

VectorFog C20
- Indstillelig dråbestørrelse 5 til 30 micron
- Forstøver op til 30 liter pr. time
- Forstøver op til 8 meter væk
- To indstillinger på motoren
- Kraftig 560 W motor
- Beholder på 1,5 liter
- Skulderrem medfølger
- Mål: 50 x 25 x 20 cm. - Vægt 1,5 kg. (netto)

VectorFog C150+
- Indstillelig dråbestørrelse 5 til 50 micron
- Forstøver 60 liter pr. time
- Forstøver op til 8 meter væk
- To indstillinger på motoren
- Kraftig 1.250 W motor
- Beholder på 6 liter
- Skulderrem medfølger
- Mål: 62 x 31 x 17 cm. - Vægt 4,7 kg. (netto)

454b

454
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 VIRKON-S

Ugiftigt og meget bredspektret desinfektionsmiddel. Dræber alle kendte virusfamilier, bakte-
rier og svampe. 
Virkon-S er et effektivt og veldokumenteret desinfektionsmiddel med bredt anvendelsesom-
råde. Virkon-S i brugsopløsning 1% er uskadeligt for mennesker, dyr og miljø, og kan anven-
des med dyrene i staldene.

Anvendelsesmuligheder: 
- Almindelig desinfektion efter grundig rengøring. 
- Desinfektion af inventar: Efter grundig rengøring desinficeres staldinventar, foderanlæg, ruge-

maskiner, bure, fiskeredskaber m.v. 
- Desinfektion af rør og tanke. 

Pulver som opløses i vand. 1 kg. rækker til 500 m2 i en 1% opløsning. Ved tågeforstøvning 
rækker 1 kg. til 1000 m2 gulvareal. 
ØKOLOGISK GODKENDT til bl.a.  yverdesinfektion.

Varenr. 
810a Spand med 10 kg.
810 Spand med 5 kg.
810b Spand med 2,5 kg.
810c Spand med 1 kg.
811 Brev med 50 gram. (rækker til ca. 25 m2)

 Fumagri OPP røgdesinfektion

Fumagri OPP er et luftbåret og tørt røgdesinfektionsmiddel til desinfektion af overflader i kyl-
lingestalde og fodersiloer.
Fumagri OPP virker baktericid, virucid og fungicid. Bakterie-/ virusreduktion på log 5-6 på 
eksempelvis salmonella, coli, campylobacter, H9N2, Newcastle disease mm.
Fumagri OPP anvendes efter vask og den normale desinfektion. Denne ekstra desinfektion 
sikre både desinfektion af luften samt overflader.

Virketid/ kontakttid: 15 timer. Herefter vil der være optimale betingelser for kyllingerne. Eller 
desinficeret fodersilo.
Fumagri OPP er ugiftigt.

Varenr. Indhold
494 1000 gram – Stald, 1.250 m3

494a 25 gram – Silo, 25-50 m3

 Klortabletter

Anvendes til diverse former for desinfektion, bla. foddesinfektionskar.

Varenr. 638a – Dåse med 175 stk.

 Formalin – Flydende

Effektivt desinfektionsmiddel til stalde. Leveres i følgende størrelser.
Ved 24 dunke, 2 tromler eller palletank fragtfrit leveret.

Varenr. 
471 24% - Dunk med 25 kg. – Pris pr. kg.
471a 24% - Tromle med 220 kg. – Pris pr. kg.
471b 24% - Palletank med 1000 kg. – Pris pr. kg.

 Formaldegen (Paraformaldehyd) – Pulver

Desinfektionsmiddel til rygning af stalde. 1 kg. rækker til 300 m3. 

Varenr. 
495 Sæk med 25 kg. – Pris pr. kg.
495/4 Pris pr. kg. ved køb af 4 x 25 kg.
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Desinfektionsmåtte ”Soft”

Effektiv og slidstærk desinfektionsmåtte fremstillet i meget kraftig ny-
lon og forstærket plastbakke. Specielt effektiv da desinfektionsvæ-
sken skummer op når man træder på måtten. Leveres i tre størrelser, 
afhængig af opgaven. Ved køb af 10 stk. assorteret gives 10% rabat.

Varenr. 
450 60 x 90 cm. – Foddesinfektion v/indgang
450a 90 x 90 cm. – Foddesinfektion v/indgang
450b 180 x 90 cm. – F.eks desinfektion af køretøjer

Støvle- og skodesinfektionsbakke

Støvle- og skodesin-
fektionskar i meget 
kraftig kvalitet. 

PREMIUM KVALITET. 
Fremstillet i kemikalie 
resistent Polyethylen, 
hvilket gør den anvendelig til alle former for desinfektionsvæske.  

Med måleskala indstøbt, for nem opblanding af desinfektionsvæ-
sken samt med skrid-sikret bund.

Kan ligeledes bruges med indermåtten (indsats), varenr. 360a. Denne 
er specielt velegnet, hvis bakken primært bruges til sko desinfektion.

Indhold i alt: 40 liter

Varenr. Mål 
360 L: 74 cm., B: 57 cm., H: 14,5 cm.

Desinfektionsmåtte / Indsats til desinfektionsbakke

Indsats til Støvle- Skodesin-
fektionsbakken nr. 360. Kan 
også anvendes alene uden 
bakken (nr. 360).

Specielt velegnet, hvis det pri-
mært er personer med sko, 
som skal bruges den.

Indhold: Ca. 6 liter

Varenr. Mål
360a 45 x 45 x 3 cm.

Blegessens – Flydende klor

Flydende klor (15%) til iblanding i drikkevandet til grise og fjerkræ 
samt til desinfektion.

Varenr. 950b – Dunk med 24 kg.

Stalosan A (gul)

Et staldhygiejnemiddel til bekæmpelse 
af bakterier, vira, svampe, fugt, ammo-
niak, svovlbrinte. Tørdesinfektionsmid-
del, der er meget nemt at anvende. Skal 
strøes ud over strøelsen med hånden. 
Helt ugiftigt. Tørrer strøelse og fjerner 
ammoniaklugt. Dosering ca. 50 gram 
pr. m2  en gang om ugen.

Varenr. 778a – Sæk med 15 kg.

Manodes Hånd- og spraydesinfektion

Midlet gnides på hænderne, hvorefter 
det lufttørrer umiddelbart efter. Ideel, 
hvor man ikke har vaskefaciliteter. 
Sprayen er bl.a. effektiv til desinfek-
tion af værktøj og andre redskaber.

Varenr. 
577 Dunk med 1 liter 
577f Desinfektionsspray - 1 liter

Dispenser til Manodes

Specialudviklet dispenser til tyndtfly-
dende væsker som f. eks. Manodes. 
Genopfyldelig beholder på 500 ml. 
Bemærk også model til almindelig 
sæber. Leveres komplet og klar til 
brug. Meget god kvalitet.

Varenr. 577d – Til Tyndtflydende væsker (Manodes)

Støvlevasker

Effektivt redskab for større hygiejne i 
stalden eller andre steder. Fremstillet 
i rustfri stål, og drives af vandtrykket. 
Vand sprøjtes ind i børsterne, som va-
sker og skyller støvlerne. Kraftig kvali-
tet. Mål: Højde 90 cm., Bredde 25 cm. 
og dybde 54 cm. Mulighed for tilsæt-
ning af desinfektionsmiddel samtidig 
med vask.

Varenr. 812 
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UltraStop Fluesirene / Flueskræmmer

Ultralydene som udsendes af UltraStop fluesirenen har en negativ 
effekt på fluens nervesystem, hvorfor den forstyrres og søger ud af 
lokalet.

- Rækker ca. 60 m2
- 100% ugiftig fluebekæmpelse
- 100% uskadelig for mennesker
- Placeres direkte i stikkontakten
- Må kun anvendes indendørs i for eksempel stalde, lagerrum, 
 kontorer, butikker mm.
- 230 Volt
- Forbrug: KUN 1 Watt
- Frekvens: 23,6 kHz

Varenr. 464 

Fluesnor

Genial metode til at bekæmpe flueplagen. Fluesnoren er en klæbrig 
snor, som spændes ud under loftet, og når fluerne sætter sig på 
snoren fastholdes de. Enkel og økologisk måde af bekæmpe fluer.

Varenr. 
469a Stald-model – 440 meter – Inkl. beslag
469b Refil til Stald-model – 440 meter

FLUE-STOP Fluegardin

FLUE-STOP Rullegardinet er en effek-
tiv og billig måde at bekæmpe fluer. 
Rullegardinet er meget klæbrigt såle-
des fluen fastholdes. Ophænges i vin-
duet. Leveres inkl. bøjle til ophæng-
ning. Rullen er 7 meter lang og 30 cm. 
bred. Ved køb af 6 stk. -10% rabat.

Varenr. 469c  

EcoKill Inox Elektriske Insektfangere

EcoKill Inox er en ny flue- insektfanger af høj kvalitet. Rustfri stål 
kabinet. 

- Rustfri stål som nemt rengøres
- TÜV-GS testet i Tyskland
- Langtidsholdbare rør
- Smalt design
- Inklusiv ophængs-kæde og opsamlingsbakke
- Specielle høj-effektive lysrør
- Høj kvalitet til lav pris
Bemærk: Model 2030 og 2040 er IPX4 godkendt til fugtige lokaler 
som stalde og drivhuse

EcoKill Inox 2012
230 Volt / 50 Hz, 2 x 6 Watt, rækker 80 m2

Varenr. 
465  Mål: 34 x 32,5 x 11,5 cm 
465c Rør 6 Watt 

EcoKill Inox 2030
230 Volt / 50 Hz, 2 x 15 Watt, rækker 150 m2  – IPEX4 godkendt
.
Varenr. 
465a Mål: 56 x 32,5 x 11,5 cm
465d Rør 15 Watt 

EcoKill Inox 2040
230 Volt / 50 Hz, 2 x 20 Watt, rækker 200 m2  – IPEX4 godkendt
.
Varenr. 
465b Mål: 72 x 32,5 x 12 cm
465e Rør 20 Watt 

Fluefælde

Effektiv og ugiftig fælde til ind-
fangning af fluer. Kan anven-
des både indendørs, i stalde og 
udendørs. På terrassen ek sem-
pelvis. Nem at bruge og 100% 
giftfri og effektiv bekæmpelse 
af fluer ude og inde. Virker i 4 til 
6 uger, afhængig af vejrforhol-
dene.

Varenr. 469

SKADEDYRSBEKÆMPELSE – FÆLDER
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Alle vores trådfælder er fremstillet i kraftigt galvaniseret trådvæv. 

Rottefælder

Varenr. 762 Familie
Rottefælde til massefangst. Kan fange op til 10 ad gangen. 
Mål: 46 x 28 x 19 cm

Varenr. 762b Single
Mindre rottefælde, som kan fange en rotte ad gangen. 
Med smæklås. 
Mål: L: 46 cm., B: 11 cm., H: 13 cm.

   

Rotte-/ Musefælde - Multirat – Massefangst

Rottefælde til massefangst. Kan fange op til 5 rotter af gangen. Fan-
ger ligeledes mus.
Med to kamre. Indgang samt lukket fangerum med åbningsklappe.
EFFEKTIV OG PRISBILLIG FÆLDE I MEGET GOD KVALITET.

Varenr. Mål
761d L 40 cm., B 23 cm., H 17 cm.

Mårfælde

Mårfælde, men kan også anvendes som mink- og Ilderfælde. Mål: L 
86, B 20, H 25 cm.

Varenr. 661 

Skræmmekanon

Fuldautomatisk skræmmekanon med tilslutning til gasflaske. Indstil-
lelig skudstyrke. Skudintervaller fra 1,5 til 30 minutter. Kan rækker 
over et område på mellem 0,5 til 2 ha. 10 kg gas rækker til mellem 
12.000 og 15.000 skud. Leveres inklusive regulator og slange. Som 
ekstraudstyr kan købes tænd-slukur. 

Varenr. 
765a Komplet skræmmekanon
765c Tænd- Slukur til skræmmekanon
765e Fodstativ -360 grader

Fugleskræmmer ”BLACK HAWH”

”Rovfugl” som effektiv skræm-
mer fugle væk. Såsom måger, 
duer, krager, stære mm. Selve 
”rovfuglen”, som er monteret til 
en 7 meter lang fiberstang, fly-
ver op og ned så det ligner en 
rigtig rovfugl. Fugle som måger, 
duer mm. er fra naturen bange 
for rovfugle, hvorfor ”ScareBird” 
skræmmer dem væk.

Fungere udelukkende ved hjælp 
af vinden. UTROLIG EFFEKTIV 
FUGLESKRÆMMER.

Velegnet til marker, industribyg-
ninger, beboelse mm.

Varenr. 
779 Komplet sæt
779e Ekstra rovfugl

Duepigge

Duepigge eller fuglepigge er en effektiv og billig løsning at blive fug-
leplagen kvit.
Duepigge kan anvendes mange forskellige steder som:
   Vindueskarme – Tage – Tagrender – Rækværk – Skorstene – Rør-
føringer 
Duepiggene monteres nemt med enten UV-bestandig silokonelim, 
skruer eller søm.

Varenr. 766 – Længde 30 cm.

Familie

Single
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Skade- Kragefælde

2 rums skade- kragefælde 
med knækpind. Effektiv fælde, 
udført i god kvalitet. 
Mål: L 92, B 46 og H 43 cm.

Varenr. 
772a Normal model med 2 rums (billedet)

Gnaversirene / Muse- rotteskræmmer ”UltraStop”

Gnaversirene, som ved hjælp af ultralyd skræmmer mus og rotter 
væk. UltraStop Gnaversirenen forstyrrer mus og rotter ved at udsen-
de ultralyde i forskellige frekvenser, hvorfor de flygter fra området.

- Sættes direkte i stikkontakten (230 Volt)
- Effektiv indenfor ca. 900 m2
- 100% giftfri skadedyrsbekæmpelse
- Harmløs overfor både dyr og mennesker
- Kun til indendørs brug i stalde, butikker, kontorer mm.
- Forbrug, KUN 1 Watt

Varenr. 763 

Dyreskræmmer ”Sonic Flash”

Dyreskræmmer, som holder alle dyr ude, som man ikke ønsker tæt 
på. Skræmmer dyrene med blitz og ultra sonic lyd, som ikke generer 
mennesker eller husdyr. 
Med 5 forskellige indstillinger:
1) 13,5 kHz - 19,5 kHz - Skræmmer mus, rotter, ræve, mår etc.
2) 19,5 kHz - 24,5 kHz - Skræmmer katte, grævlinger etc.
3) 24,5 kHz - 45,5 kHz - Skræmmer flagermus, fugle, gnavere etc.
4) Alarm lyd og LED blink/ blitz
5) 13.5 kHz - 45.5 kHz - Universal indstilling med både lyd og LED 
blink - Skræmmer alle uønskede dyr.
Skræmmerens LED blik aktiveres ved varme. Derfor går den ikke i 
gang ved eksempelvis blade og vind. Aktiveres kun når nødvendigt. 
LED blinket kan ses minimum 70 meter væk og aktiveres når dyret er 
indenfor 8 meter fra skræmmeren. Virkeradius er 110 grader.

Leveres inklusiv batterier samt jordspyd. Men kan også monteres på 
en stolpe eller væg.

Varenr. 2901 

Trådfælde med 2 indgange – ”Gennemgangsfælde”

Gennemgangsfælde til bla. at fange mink og mår. Fremstillet i kraftig 
trådvæv og pulver-lakeret i grøn. 

Varenr. Mål 
661g 100 x 17,5 x 16,5 cm.

Rævefælder

Varenr. Mål
765 L 123, H 41, B37 cm, 1 indgang
773 L 120, H 34, B30 cm, 2 indgange

Multi Trådfælde (sammenklappelig)

Genial trådfælde, som uden værktøj samles og klappes sammen på et 
øjeblik. Fremstillet i meget kraftig el forzinket jern. Denne trådfælde er 
en multi-fælde, hvilket betyder, at de forskellige størrelser kan fange 
næsten alle slags dyr. Naturligvis afhængig af størrelsen. Leveres i tre 
forskellige størrelser.

Varenr. Model Mål opstillet Mål pakket
420 Lille 66x24x31 cm. 79x51x6 cm.
421 Medium 83x25x34 cm. 98x57x6 cm.
422 Stor 94x31x31 cm. 110x63x6 cm.

Mosegrisefælde

Lille og effektiv fælde til mosegrise. Placeres på skuddene. Mål: L 
42, B 16, H 16 cm.

Varenr. 
661a 
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Rottefælde ”SnapIt SAFE”

Denne rottefælde i kraftig kvalitet 
er meget nem og sikker at bruge. 
Selve smæk-klappen er beskyttet, 
således andre dyr ikke bliver fanget. 
Derfor er denne fælde specielt 
egnet, hvor der er andre husdyr. 

Eksempelvis i:

   - Hønsegården – Fuglevolierer – Hundegården – Stalden 

eller blot steder, hvor man vil sikre, at ingen andre end rotten får kon-
takt med fælden. Fælden er nem at tømme uden at skulle røre ved 
rotten samt rengøringsvenlig.

Varenr. 2110 

Rotte- og musefælder ”LiveCatch”

Musefælde i god kvalitet og med fangstgaranti. Er både rengørings-
venlig samt meget nem at aktivere. Et enkelt tryk og fælden er klar. Vi 
anbefaler nødder eller nøddecreme som lokkemad.  

Fanger musen levende, men den lukkes nemt ud.

Varenr. Beskrivelse
2115 Rottefælde
2120 Musefælde
2125 Musefælde med 2 indgange

Elektronisk Rotte- og Musefælde

Stor og effektiv fælde, 
som humant fanger og 
dræber både rotter og mus. 
Når rotten eller musen går 
i fælden, dør den 
øjeblikkeligt af stød. 
Mere humant bliver det ikke.

-  Sikker og hurtig aflivning
-  Økonomisk, hygiejnisk og miljøvenlig
-  Fælden er sikker at bruge. CE GODKENDT.
-  Fungere med vedlagte adapter til 230 Volt eller med 4 stk. C-Bat-

terier (ikke inkluderet)

Ideel til alle indendørs lokaler (kun til indendørs brug):

Stalde – Garager – Kontorer – Lagerlokaler - mm..

Varenr. 7622 

”PICO” Trådfælder

Fremstillet i trådnet og 
med træbund.

Varenr. 
650f Til mus, mål 12 x 5,5 x 5 cm
762c Til rotter, mål 28 x 9 x 9 cm

Snap-It klapfælder

Effektiv klapfælde fremstillet i meget 
kraftigt plast samt galvaniseret jern. 
Fælden aktiveres meget nemt i et hug 
og kan genbruges mange gange. Fæl-
den smækker meget kraftigt, så det 
hele foregår så humant som muligt. Når 
fælden skal tømmes gøres det nemt i et 
hug uden at skulle røre. Da bøjlen, som 
skal smække står lodret, er afstanden 
fra den udløses til den klapper kortere 
end ”almindelige” smækfælder, hvorfor 
chancen for fangst er større.

Varenr. 
649 Til mus
649a Til rotter

Musefælde MultiCatch

Fælde fremstillet i galvaniseret jern og med stort gennemsigtig pla-
stik låg, hvilket gør det nemt at se, om der er mus i fælden. Kan fange 
op til 10 mus af gangen. Mål: L 26, H 5, B 16 cm.

Varenr. 650b 

Klapfælder

Gode klapfælder til rotter og mus. 
Leveres som de altid har set ud, 
nemlig i træ. Som noget nyt har vi 
nu også meget kraftige modeller i 
galv. jern, samt med ”tænder”, 
som fastholder fangsten.

Varenr. 
650e Museklapfælde – Træ – 2 stk.
650d Museklapfælde – Galvaniseret
761c Rotteklapfælde – Galvaniseret

Muldvarpesaks
Muldvarpesaks fremstillet i
 kraftig galvaniseret jern.

Varenr. 661d

SKADEDYRSBEKÆMPELSE – GIFT
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 Victor Elektroniske fælder

Disse elektroniske fælde dræber rotten / musen på få sekunder ved hjælp af højspænding. Meget 
effektiv og human måde at komme af med plagen.

- 100% dødelighed - Ingen rotter eller mus overlever
- Modellen til rotter kan ligeledes anvendes til mus
- Grøn kontrollampe lyser i 24 timer, hvis fangst i fælden
- Rødt lys blinker når batteriskift nødvendigt.

Meget nem at bruge.
1. Isæt batterier 2. Ilæg madding (Vi anbefaler Nutella) 3. Tænd for fælden 4. Tømmes nemt når 
der er fangst

Kun til indendørs brug i f.eks. garage, kælder, loft lagerrum, stalde og restauranter.

Varenr. Beskrivelse
650c Mus / L: 16 x H: 4,5 x B: 8 cm.
761b Rotter og mus / L: 21 x H: 12 x B: 9,5 cm. 

 Musegiftkorn ”Alpha”

Alpha Musegiftkorn indeholder Alphachloralose, som er et bedøvelsesmiddel, der får musen til at 
falde i en dyb søvn og stille sover ind.  

Alpha Musegiftkorn er miljørigtigt og humant.

Varenr. 651b  - Pakke med 150 gram (15x10 gram)

 Elector mod Blodmider

ELECTOR er et middel til bekæmpelse af blodmider i æglægningsstalde og hos hobbyhøns. 
Anvendes hvor blodmiderne opholder sig, revner, sprækker, spalter eller andre steder, hvor de 
opholder sig.
Dosering: 60ml Elector blandes med 7 liter vand. 237 ml. rækker til 28 liter væske, klar til ud-
sprøjtning.
ELECTOR må anvendes mens der er høns i stalden og æggene skal ikke kasseres. Dog anbefales 
det at indsamle æg før udsprøjtning. ELECTOR er langtidsvirkende, hvorfor genbehandling ikke 
er nødvendigt.

Varenr. 467 - Indhold 237 ml.

CHOK-Spray 

Effektiv spray mod fluer i stuehuset, stalden eller andre steder. Chok-Spray er ligeledes en nem 
og billig måde at fjerne alle former for utøj hos fjerkræ. Effektiv mod bl.a. Blodmider, kalkben, lus 
og lopper m.m. 

Varenr. 447  - Spraydåse med ca. 400 ml. netto

STALD-CHOK Fluespray D

Staldchok fluegift. Dræber øjeblikkeligt fluer, myg, edderkopper og andre former for utøj. Ved køb 
af 10 stk. –10% rabat 

Varenr. 463  - Spraydåse med 750 ml. netto

Pudderblæser

Smart pudderblæser til bl.a. malathion insektpudder.- Kan indeholde ca. 2 kg. pudder.

Varenr. 704

SKADEDYRSBEKÆMPELSE – GIFT

650c

761b
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Vind og Vejrstation

Komplet vejrstation I Deres lom me! Vindha-
stighed, temperatur og fugtighed. Alle dele 
samlet i et og samme håndholdte instrument. 
Kestrel vejr stationen har en utrolig høj nøj-
agtighed samt er meget driftsikker. Er vand-
tætte og robuste. 

IDEEL TIL CHECK AF KLIMAET I STAL-
DEN SAMT I FORBINDELSE MED MARK-
SPRØJTNING. 

Måler: Vindmåler (0,3 mtr - 40 mtr/sec) - 
Max. vindhastighed - Gennemsnits vindha-
stighed - Temperatur i ºC og ºF (-20°C to 
60°C) - Relativ fugtighed (mellem 5 - 95%) - 
Chill-effekt - Dew point - Heat stress index. 
Leveres i to udgaver.

Varenr.
821 Kestrel 3000 – Måler alt 
 (som beskrevet)
820 Kestrel 1000 – Kun vindmåler

VÅD-TØR Hygrometer

Våd-Tør Hygrometret er og bliver en af de 
mest nøjagtige instrumenter til måling af 
luftfugtigheden. Ideel til kontrol af klimacom-
puter i stalde eller andre lokaler. Leveres inkl. 
omregningstabel. Mål: H: 33, B: 9,5, D: 4,5 
cm. (total mål).

Varenr.
487b Våd-Tør Hygrometer
489a Væge til Våd-Tør

Overfladetermometer – 
Infrarød

Meget nøjagtig og brugervenlig termome-
ter til måling af temperaturen på overflader. 
Måler den nøjagtige temperatur i løbet af 
1 sekund. Måleområde fra -18° celsius til 
250° celsius med en nøjagtighed på +/- 2%. 

Anvendelsesmuligheder:
- Strøelse
- Ventilation
- Rørføring
- Opbevaring af 
 færdigvarer og råvarer
- Motorer
- Elektronik

Leveres inklusive batteri samt bæretaske.

Varenr.  784

Termometer / Fugtighedsmåler 
– Lommemodel

Digital fugtighedsmå-
ler og termometer, der 
er velegnet til målinger 
rundt om i stalden el-
ler andre lokaler, hvor 
man ønsker en hurtig 
samt præcis måling. 
Lommemodel, der er 
nem at have med sig.

Registrere målingerne i løbet af kort tid: 
  -  Fugtighed: Ca. 180 sekunder
  -  Temperatur: Ca. 10 sekunder

Nøjagtighed:
  - Fugtighed: 10 til 90% +/- 3% RH 
 (<10% - >90% +- 5% RH)
  -  Temperatur: -20 til 60 Celsius +/- 0,8 

Celsius

Varenr. Beskrivelse
487 Mål: 240 x 54 x 34 mm. / 
 Vægt: Kun 180 gram
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Hårhygrometer

Rigtigt hårhygrometer, som er meget nøjag-
tig. Diameter på 65 mm.

Varenr. 489f

Hygrostat 

Til automatisk regulering af luftfugtigheden i 
stalde eller andre rum. Tilsluttes f. eks. ven-
tilationsanlægget, og kan derefter regulere 
mellem 20 og 80% luftfugtighed. Bemærk, 
kan ikke anvendes i rugemaskiner.

Varenr.
488a
576 Standard
576a Digital

Digital Termometer/ 
Fugtighedsmåler

Digital registrering og 
aflæsning af både fug-
tighed og temperatur. 
Har indbygget max-
min funktion af både 
temperatur samt fug-
tigheden. Velegnet til 
ophængning i forrum 
eller stalden for kontrol. 
Kvalitetstermometer. 

Varenr. 489c

MAX-MIN Termometer

Meget anvendeligt ter-
mometer, hvor man har 
kontrol med både den 
højeste og laveste tem-
peratur. Kan anvendes 
såvel ude som inde. Mål: 
22 x 6 cm.

Varenr. 
793 Pris pr. stk.
793/10 v/10 stk.
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Data-logger for temperatur 
og fugtighed

Verdens nemmeste data-logger. Tryk blot 
på starttasten og logningen/ registreringen 
begynder. Datalogning/ registrering slutter 
når der igen tastes start. 

Denne data-logger registrerer og gemmer 
temperaturen og fugtigheden. Ved afsluttet 
logning forbindes den via USB til en PC og 
filen overføres helt automatisk til compute-
ren som PDF rapport og Excel fil.

Anvendelig mange steder, som eksempel-
vis:
-  Opbevaring / lager – Transporter – Stalde 

– Kontorer - m.m. 

Den er forudindstillet til logning for hver 15 
minutter (Plug and Play). Dette kan dog æn-
dres ved hjælp af medfølgende program.

-  Temperatur: -40 til 70 Celsius
-  Nøjagtighed temperatur: -10-40 (+-0,5) 

ellers +- 1 Celsius
-  Fugtighed: 0 til 100% RH
- Nøjagtighed fugtighed: 40-60% (+-3% 

RH), 20-40 og 60-80% (+-3,5% RH). 
0-20 og 80-100% (+- 5% RH)

-  Logs-interval: Mellem 30 sekunder og 24 
timer (forudindstillet til 15 minutter)

-  Hukommelse: 60.000 målinger

Varenr.  Beskrivelse
488c Mål: 100 x 19 x 19 mm. / 
 Vægt: 70 gram

Målekander

Målekande fremstillet i kraftig PP plast.  
- Stabelbar
- Med tydelig måleskala
- Kemikalieresistent
- Olieresistent
- Fødevaregodkendt

Varenr. Indhold
1355 500 ml.
1355a 1000 ml.
1355b 2000 ml.

Håndtæller

Til optælling af fjerkræ eller får m.m. Prak-
tisk og nem at arbejde med.

Varenr. 576   Standard

Lysmåler

Digital luxmeter for måling af lysstyrke i 
fjerkræstalde eller andre lokaler. Meget 
nøjagtig og hurtig måling mellem 0,1 og 
20.000 lux. Leveres inklusive batterier samt 
taske.

Varenr. 641

pH-måler - pH-strips

Elektronisk pH-måler til omgående måling 
af pH-værdien i drikkevandet. Meget 
nøjagtig og nem at bruge. 

Varenr. 
695 Digital
695a Strips, 100 stk.

Digital Max-Min Termometer 

Max-Min termometer 
som normal, blot digital. 
Mål: 150x80x30mm. 
Kan vise både C og F.

Varenr. 
794  Pris pr. stk.
794/10 v/10 stk.

Termometer - Standard

Små prisbillige termo-
metre til hus, stue, stald, 
have eller under kyllinge-
moderen. 

Varenr. 791    21 x 4 cm.

Glastermometer

Speciel velegnet til måling af temperaturen 
på skoldevandet
Fra -20° til 110° C.

Varenr. 789a

Vandtæt digital termometer

Lille vandtæt termometer, som med 
sin indstiksføler nemt og hurtigt måler 
temperaturen på væsker. Termometret er 
bl.a. ideelt til måling af:

Skoldevand – Mælk – Køkkener mm.
Det er nemt at have med rundt, vejer kun 
16 gram og udformet som en pen. Er 
udstyret med datahold, min/max måling 
og C/F indstilling. Leveres komplet med 
batteri og praktisk beskyttelsesetui.

Varenr. 
789b 

MÅLEINSTRUMENTER
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Digital Hængevægt

Lille og meget handy fjedervægt i god kva-
litet og til en meget fornuftig pris. Max be-
lastning er 50 kg. Inddeling er 20 gram. Mål: 
H 10 cm., B 6 cm., D 2,5 cm. Grundet den 
lille størrelse er den yderst nem at have med 
alle stedet. F.eks. også på fisketuren.

Varenr. 839h

Fjedervægt

Klassisk fjedervægt
 til vejning af fjerkræ, 
foder osv. 
Leveres inklusive krog 
for ophængning samt 
krog til emnet 
man ønsker at veje. 
Leveres i følgende 
størrelser.

Varenr. Max belastning – Inddeling
839 5 kg. – 20 gram
839a 10 kg. – 50 gram
839b 25 kg. – 100 gram
839d 50 kg. – 200 gram
839c 100 kg. – 500 gram
839g 250 kg. - 1000 gram

Ægvægt – Digital

Vægt til vejning af æg. Leveres inkl. strøm-
forsyning. Kan ligeledes anvendes med 
batteri. 
Slukker automatisk, men først efter 1 minut.

Varenr. 960

Digital ”Ske”-vægt

Smart lille digital vægt formet som en ske. 
Dette gør den meget anvendelig til bla. op-
måling af vitaminer, mineraler og medicin. 
Samt til kontrolvejning af æg.
Vægten er meget nøjagtig, måler med en 
nøjagtighed på 0,1 gram. Max vægt er 500 
gram.
Incl. 3 størrelser skeer.

Varenr. 839j

Digital Bordvægt 
– 30 eller 150 kg.

God og stabil bordvægt med plade fremstil-
let i rustfri stål. Med genopladeligt batteri. 
Leveres i følgende to udgaver:
30 kg.: Styktællefunktion og tarafunktion. 
Pladen måler 218 x 260 mm.
150 kg.: Tarafunktion. Løs display med 
vægbeslag. Pladen måler 330 x 320 mm.

Varenr. Max belastning – Inddeling
839f 30 kg. / 1 gram / -10 til +50 C
839i 150 kg. / 50 gram / 0 til +40 C

Digital Ægvægt - 
Lommemodel - 500 gram

Lille og kompakt vægt, ideel til vejning af 
æg. Kan naturligvis også anvendes til alle 
andre formål, hvor nøjagtig er vigtigt. Er me-
get nøjagtig med en deling på kun 1 gram. 
Max belastning er 500 gram.

Bruger 2 stk. AAA batterier, hvilke er inklusi-
ve. Mål: 18,5 x 11 x 2,5 cm. - Vægt kun 150

Varenr. 960a

MÅLEINSTRUMENTER
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Volieretråd 1”x1”x100cm
Galvaniseret tråd. 
Fremstillet i tråd nr. 15 (1,75 mm.)

Varenr. 
795f Rulle med 25 meter

Volieretråd 1”x½”x100cm
Galvaniseret tråd. 

Fremstillet i tråd nr. 18 (1,2 mm.)

Varenr. 
796e Rulle med 25 meter

Volieretråd 3/4”x3/4”x100cm
Galvaniseret tråd. 
Fremstillet i trådtykkelse 1,45 mm

Varenr. 
795g Rulle med 25 meter

Delfinhegn 2”x4”
Kvalitets havehegn til bla. hønsegården eller haven.
 Fremstillet i tråd nr. 15 (1,75 mm.). 
Leveres i ruller med 25 meter.

Varenr. 
796 Højde 81 cm.
796a Højde 101 cm.
796d Højde 120 cm.
796b Højde 152 cm.
796c Højde 183 cm. 

Plasthegn – Flytbar

Nemt at flytte fra sted til sted. Velegnet til høns, gæs, ænder, 
kalkuner, hunde og får mm. og er nemt at flytte fra sted til sted.

Højde 112 cm. Maskestørrelse nederst er 5,9 cm., mellemste 
masker er 11,8 cm. og øverst maskestørrelse 23,5 cm.

Leveres inklusive plast stolper i stabil kvalitet med dobbelt spyd 
for ekstra stabilitet. Dette plasthegn er i en meget god og kraftig 
kvalitet.

Modellen med strømførende tråde (797) holder med garanti 
ræven ude.

Varenr. 
797 50 meter / Orange / Med mulighed for strøm
797d 50 meter / Grøn / Uden strøm
797b 25 meter / Grøn / Uden strøm
797c Låge. Passer til alle 3 modeller
797a Spændgiver til Elektrisk hegn (max 100 meter)
797e Hjørnestolpe kraftig
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Trådclips – Løse

Ideel til samling af alle former 
for trådvæv og hegn. Clipsene
 ligger i poser med 1 kg.,
 hvilket er ca. 1500 stk.

Varenr. 
796f Trådclips – rund – 3/8“ – Alu-Zink
796n Trådclips – rund – 1/2” – galvaniseret
796o Trådclips – rund – 1/2” – rustfri stål
796l Tang til runde trådclips, kraftig
796p Tang til runde trådclips – standard

Trådclips – Magasin

Runde trådclips til brug i magasintang.
 Ideel til det større behov. 
Trådclips i rustfri stål kan skaffes.

Varenr. 
798a Trådclips – A18 – bezinal - 3000 stk.
798c Magasintang

’Vindskærm

Grøn plastikvæv med 
6 mm. masker. Meget 
effektivt mod kraftig 
vind. Anvendes til 
minkbure og volierer. 
Leveres i ruller á 25 
meter. Højde 145 cm. 

Varenr. 
1070 Pris pr. meter
1070/4 Pris pr. meter v/4 ruller

Snehegn

Fremstillet i kraftigt sort plastik. Bredden er 1 meter. Leveres i ruller 
med 25 meter. Denne model snehegn anvendes af 85% af alle 
danske kommuner. Ved køb af 4 ruller -10%.

Varenr. 
776 Pris pr. rulle m/25 meter

Hønsevæv

Hønsevæv / Hønsenet i god kvalitet, fremstillet i Italien (ikke Kina). 
Galvaniseret jern.
Leveres i følgende tre modeller:

Varenr. 2020 
- Maskestørrelse: 13 x 13 mm.
- Trådtykkelse: 0,7 mm.
- Højde: 100 cm.
- Rulle: 25 meter

Varenr. 2021 
- Maskestørrelse: 25 x 25 mm.
- Trådtykkelse: 0,8 mm.
- Højde: 100 cm.
- Rulle: 50 meter

Varenr. 2022
- Maskestørrelse: 25 x 25 mm.
- Trådtykkelse: 0,8 mm.
- Højde: 50 cm.
- Rulle: 50 meter

ABSOLUT BEDSTE KVALITET FOR LANG HOLDBARHED.

Hegnstester

Lille, smart og meget praktisk hegnstester. 
Fortæller med lyd og lys om der er volt i et
 elektrisk hegn. 

Ideel til friluftsfolket på gåturen i naturen. 
Med denne tester kan man nemt og hurtigt 
tjekke for strøm før man passerer hegnet.

- Passer til nøgleringen.
- Mål: 4 x 3 x 1,3 cm.
- Vægt kun 25 gram inkl. batteri
- Batteritest funktion
- Virker uden jord
- Virker blot ved at pege på det strømførende hegn

Varenr. 795b

Overnet til volierer

U.V. stabil net til overdækning af volierer.

Varenr. 
470b Maskestr. 28 mm - 25 x 3,5 m
470a Maskestr. 100 mm - 10 x 5 m

VENTILER OG VANDFILTRE
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”IMPEX” Reduktionsventil m/ByPass

Til IMPEX eller andre typer 
drikkenippelsystemer. 
Med indbygget ByPass for 
gennemskylning af rørene. 
Meget driftsikker og nem at bruge.

Varenr. 
762j Model til montering på enden af strengen
762l Model til montering på midten af strengen
762m ”Slope” til regulering midt på strengen ved 
 større fald i stalden

”CORTI” Reduktionsventil m/ByPass

Passer til både Impex, Lubing og 
Corti Drikkenippelsystem. Med By-
Pass for nem gennemskylning at 
rørene. Billig og driftsikker reduktion-
sventil. Passer til montering både på 
midten og i enden af vandstrængen.

Varenr. 
 762n 

Magnetventiler

Top kvalitet magnetventil. 
Til 220 volt. 
Alle priser er inkl. spole.

Varenr. Gevind – Flow pr. time
654a ½” – 2100 liter
654b ¾” – 4500 liter
654c 1”  – 9900 liter

Trykudligner ”Cisterne”

Cisterne til reduktion af 
vandtrykket. Ideel til mindre hold. 
Beholder indeholder 6 liter og har 
svømmeventil samt afgangsstuds 
efter eget ønske. 
Vælg mellem 3/8”, 1/2” eller 3/4”. 
Hvis den skal bruges til 1/4” slange 
(f. eks. Plasson eller minidrinker), kan 
vi levere et overgangsstykke.

Varenr. 
783 Komplet trykudligner
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”IRRITEC” Vandfilter 

Et vandfilter vil altid være medvir-
kende til forlængelse af levetiden på 
Dosatron Doseringspumper. 
Vi anbefaler et filter med minimum 
100 microns filtersi. 
Vores filtre fra Irritec leveres med ven-
til til hurtig rensning af urenheder.

Varenr. 
770 ¾” tilslutning – Max flow 4000 l/time

”AMATEK” Vandfilter

Smudsfilter med udskiftelig filter ind-
sats. 3/4” indvendigt gevind. Max. 
flow 2.400 liter pr. time. 
Leveres enten med filter til almindelig 
rensning eller med et specielt okker 
filter. 
Husk at angive hvilken type du 
ønsker. Prisen er den samme. Større 
modeller kan skaffes. Kontakt 
venligst vores ekspedition.

Varenr. 
771b Komplet filterhus og valgfri filterindsats
771c Alm. filterindsats – 10 micron
771g Okker filterindsats – 2 micron

”BRAUKMANN” Reduktionsventil

Kan indstilles til at regulere 
vandtrykket ned til mellem 0,4 
og 6 bar. Max indgangstryk er 25 
bar. Leveres inklusive manometer 
for aflæsning af trykket samt 
forskruninger.

Varenr. 
762d ½” tilslutning – Max flow 1500 l/time
762e ¾” tilslutning – Max flow 2000 l/time
762f 1” tilslutning – Max flow 4000 l/time
762i 5/4” tilslutning – Max flow 6000 l/time
762a/25 Manometer (0 – 4 bar)
762a/6 Manometer (1 – 6 bar)

”IMPEX” Reduktionsventil – Standard

Reduktionsventil til drikkenipler.

Varenr. 
762h 
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Vandmåler med NUL-STILLING

Vandmåler, der tæller det totale vandforbrug samt intervaller man 
selv ønsker. Disse tælles i et digitalt display med batteri. Denne 
kan nulstilles, hvilket gør det nemmere at registrere f.eks. dag 
for dag. Den mekaniske vandmåler giver 1 impuls pr. liter til det 
digitale display. Fra vandmåler til display er der 2 meter kabel, som 
naturligvis er inklusive i prisen. Leveres ligeledes inklusive batteri. 
Gevind ¾”. Vandflow 13-3000 liter pr. time.

Varenr. 941

Svømmeventiler

Svømmeventiler kan anvendes til mange forskellige formål. Vi 
lagerfører følgende tre modeller.

Varenr. 
899 Messing med plastik flyder
900 Plastik (som i cisternen)
932a Plastik (mål 21 cm. og Ø 4 cm.)

Vandmåler Standard

Standard vandmåler, for kontrol med vandforbruget. Registrerer 
forbrug fra 7 til 3000 liter pr. time. 3/4”. Leveres inklusive 
forskruninger med muffer.

Varenr. 940

FITTINGS OG SLANGER



VENTILER OG VANDFILTRE

70

VENTILER OG VANDFILTRE

71 Se www.america-thisted.dk – for priser

FITTINGS OG SLANGER

71

Vandslange fittings i plastik

Andre typer fittings end nævnt nedenfor kan skaffes. Venligst 
kontakt vores ekspedition.

Varenr. Beskrivelse
2010 T-stykke ¼”
2010a Rørstykke ¼”

2011 T-stykke 3/8”
2011a Rørstykke 3/8”
2011b Vinkel 3/8”
2011c Kryds 3/8”
2011d Studs t/beholder 3/8”
2011e Lukkeprop 3/8”

2012 T-stykke ½”
2012a Rørstykke ½”
2012b Vinkel ½”
2012c Kryds ½”
2012d Studs t/beholder ½”

2013 T-stykke ¾”
2013a Rørstykke ¾”
2013b Vinkel ¾”
2013c Kryds ¾”
2013d Studs t/beholder ¾”

2014 Union ¼” x ¼”
2014a Union ½” x ¼”
2014b Union ½” x ½”
2014c Union ¾” x ½”
2014d Union ¾” x ¾”

2015 Overgang ¼” x 3/8”
2015a Overgang ¼” x ½”
2015b Overgang 3/8” x ½”
2015c Overgang ½” x ¾”
2015d T-Overgang ¾” x ½” x ¾”
2015e T-Overgang 3/8” x ¼” x3/8”

1026f Hane messing 3/8” x 3/8”
1026g Hane plast ¼” ¼”

 

Spændebånd og Slangeklemmer

Varenr. 
702g Spændebånd – ¼” (Plasson)
702e Spændebånd – 3/8“
702d Spændebånd – ½”
702 Spændebånd – ¾”
702c Spændebånd – 1”
703a Slangeklemmer – ¼” (Rainbow)
703b Slangeklemmer – ¼” (Plasson)
703c Slangeklemmer – 3/8”

 

 

Plastik Vandslange

Alle vores vandslanger kan købes i metervis. Andre typer 
slanger end nævnt nedenfor kan skaffes. Venligst kontakt vores 
ekspedition. Alle priser er pr. meter.

Varenr. 
319 ¼” – Grøn – Rainbow – Rulle 36 meter
702a ¼” – Sort – Plasson – Rulle 30 meter
1026b-50 3/8” – Sort – Rulle 50 meter
1026b-10 3/8” – Sort – Rulle 10 meter
702j ½” – Trykslange – Rulle 50 meter
702k ¾” – Trykslange – Rulle 25 meter
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Rygsprøjte med batteri

”SERENA” Rygsprøjte med genopladeligt batteri. Kan indeholde 10 
liter væske. 100 liter sprøjtekapacitet pr. opladning. VELEGNET TIL 
VACCINATION AF KYLLINGER. Leveres inklusive speciel dyse til 
vaccination mod ND.

Varenr. 573

Skuldersprøjte ”GLORIA” 

5 liters skuldersprøjte, som er 
anvendelig til mange formål. 
Bl.a. desinfektion, 
ukrudtsbekæmpelse osv.

Varenr. 571

”KERBL” Kalksprøjte

Kalksprøjte som også kan anvendes 
til almindelige sprøjteformål. 
Leveres både med kalkdyse samt 
almindelig dyse. 
Pumpes op med kompressor, 
der holder et ensartet tryk 
til beholderen er tom. 
Beholderen kan indeholde 26 liter (total 40 liter). 
Leveres med 10 meter slange samt manometer.
Kan også anvendes til f. eks. murmaling

Varenr. 
572

Hævertpumpe

Smart pumpe til at suge bl.a. aggressive produkter op fra dunke 
eller tromler. F.eks. myresyre.

Varenr. 
577b Til 30 liter dunke
577c Til 220 liters tromler

Vandbeholder ”Water2Go”

Fleksibel plasticpose, lægges i en trillebøre på en skridsikker måtte 
(er incl. i pakken). Vandet transporteres ved hjælp af trillebøren, stud-
sen åbnes og vandet hældes i spande, drikkeautomat, planter eller 
direkte, hvor man ønsker det ved at trillebøren tippes. Indhold: 80 
liter. EFFEKTIVT - ENKELT – GENIALT

Varenr. 602

Røgpatroner

Til kontrol af bla.
 ventilationsanlæg 
eller utætheder i kloakker. 
Leveres i to størrelser.

Varenr. 
765b 10 stk. – Brændetid ca. 65 sekunder
765e 5 stk. – Brændetid ca. 4 minutter

Termostat – IMPEX M-1

Til regulering af temperaturen i 
bla. stalde og volierer. 
Meget nem installation. 
Kan regulere fra 0 til 40 grader. 
Max 3000 watt.

Varenr. 782a
   

HISTORISKE KATALOGER
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AMERICA A/S - 2009 

Artikler til:

Fjerkræ, svin, duer, kaniner, fasaner 

samt ”DOSATRON” doseringspumper

Handelsselskabet AMERICA A/S 

Winthersmøllevej 1 · DK-7700 Thisted · Danmark · Postboks 50

Tlf. (+45) 9792 0122 · Fax (+45) 9791 0420 

www.america-thisted.dk · Mail: post@america-thisted.dk

HISTORISKE KATALOGER
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HANDELSBETINGELSER

Betaling: 
Normalt sender vi girokort med alle vores ordrer. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Dog sendes større ordrer først efter betaling forud. 

Priser: 
Alle varepriser er angivet både inkl. og ekskl. moms. Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Levering: 
Vi sender din ordre med Post Danmark eller Danske Fragtmænd. Fragtomkostninger vil ved fakturering blive tillagt den samlede ordrepris. Vi 
beregner ikke specielle forsendelsesgebyrer, og du bliver derfor alene faktureret for den reelle fragtpris. 
 
Vi bestræber os på at afsende alle varer samme dag, som de er bestilt, men det afhænger dog af tidspunktet, hvor de er bestilt. Vil du være 
sikker på levering dagen efter, bemærk det da venligst ved bestilling. 
 
Bestillinger indgået efter kl. 13.00 vil blive ekspederet i den udstrækning, vi kan nå at udskrive faktura og pakke inden kl. 16.00. 
 
Skulle en vare ikke være på lager, får du besked hurtigst muligt efter ordreafgivelse. 

Salg til EU-lande:
Varer, der sendes til disse lande faktureres uden moms mod dokumentation af SE-nummer (momsnummer). Private kunder fra EU-lande 
faktureres inkl. dansk moms. Varerne sendes med GLS eller Interfjord. 
 
Salg til Grønland, Færøerne og ikke EU-lande: 
Varer, der sendes til disse lande faktureres uden moms. Varerne sendes med GLS eller Interfjord. 
 
Fortrydelsesret: 
Skulle du fortryde dit køb hos os, kan du returnere varen til os indenfor 14 dage efter modtagelse. Fortrydelsesretten gør sig også gældende, 
hvis du nægter modtagelse af forsendelsen. 
 
Reklamation: 
Vi yder 2 års reklamationsret på alle varer i.h.t. købelovens bestemmelser. Nogle producenter yder en udvidet garanti - dette vil fremgå 
særskilt i beskrivelsen af disse produkter. BEMÆRK, at fakturaen gælder som garantibevis. 
 
Håndtering af personoplysninger: 
For at du kan få din bestilling leveret, skal vi bruge forskellige oplysninger, som navn, adresse osv. Alle disse oplysninger videregives eller 
videresælges ikke til trediemand. De vil kun blive gemt i vores kundekartotek, og opbevares ifølge reglerne i persondataforordningen. 
 

Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer i løbet af året.

Diverse foreningsadresser
Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion
Dansk Erhvervsfjerkræ
Vesterbrogade 4A
1620 København V.
Tlf.: 3339 4635 / 2724 5691
Fax: 3339 4606
email: jnl@dansklandbrug.dk
web: www.lf.dk

SEGES 
Agro Food Park 15
8200 Århus N.
Tlf.: 8740 5000
Fax: 8740 5010
email: info@seges.dk
web: www.seges.dk

Videnscentret for Svineproduktion
Axeltorv 3
1609 København V.
Tlf.: 3339 4000
Fax: 3311 2545
email: vsp-info@lf.dk
web: www.vsp.lf.dk

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
Nørreportcentret
7500 Holstebro
Tlf.: 9740 5844
Fax: 9740 7944
email: dffr@post8.tele.dk
web: www.racefjerkrae.dk

Danmarks Racedueforening
Hans Ove Christiansen
Drejøvej 52
4700 Næstved
Tlf.: 5573 5674 (mellem 18.30 og 21.00)
email:hobergkvist@stofanet.dk
web: www.raceduen.dk

De Danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29
Linde
8981 Spentrup
Tlf.: 4828 4244
Fax: 4828 4644
email: ddb@brevduen.dk
web: www.brevduen.dk

Danmarks Kaninavlerforening
email: hovedkontor@kaniner.dk
web: www.kaniner.dk

Dansk Fjerkræ Forum
www.fjerkrae.dk

MEDARBEJDERPROFIL
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Vi mener indkøb via telefon udmærket kan foregå på en personlig måde. Derfor har vi valgt at give dig som 
kunde, muligheden for at se hvem vi er.

Vores engagerede medarbejdere står altid til rådighed med yderligere informationer og rådgivning omkring 
vores produkter.

                         Ledelse:

                         Lasse Thomsen

 Kontor og Økonomi:

 Janni Balsen Larsen Steen Vutborg Heidi Just Thomsen

 Lager:

 Morten Møller Torben Mejlgaard Torben Haagaard 

Virksomhedsdata:
Adresse: Winthersmøllevej 1 
 7700 Thisted
Telefon: 9792 0122
Fax: 9791 0420
Email: post@america-thisted.dk
Web: www.america-thisted.dk
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Besøg vores online butik på
www.america-thisted.dk

Åbningstider:  Mandag til torsdag klokken 8.00 til 16.30
 Fredag klokken 8.00 til 14.30
 Lørdag lukket

America
Winthersmøllevej 1
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