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HIGIENA WYMION

MYCIE WYMION PRZED DOJEM
Płynne preparaty o właściwościach pielęgnacyjnych i nawilżających, do mycia gruczołu 
mlekowego przed dojem oraz do higienicznego utrzymywania ściereczek przeznaczonych 
do mycia strzyków.

Avitaderm - koncentrat
W swoim składzie zawiera m.in. glicerynę oraz kwas mlekowy. 
Można stosować poprzez: 
-  przemywanie przy użyciu ściereczek lub ręczników -  stosować 0,5% roztwór  
 (5 ml Avitadermu + 995 ml wody) 
-  pianowanie strzyków przy użyciu kubków pianotwórczych - stosować 20% roztwór 
 (200 ml Avitadermu + 800 ml wody)
-  spryskiwanie strzyków - stosować 5% roztwór (50 ml AVITADERMU + 950 ml wody).
   

010101 Avitaderm  1 kg
010102 Avitaderm  5 kg
010103 Avitaderm  10 kg
010104 Avitaderm  20 kg
010105  Avitaderm 60 kg
010109 Avitaderm 1000 kg 

   

Avitapre - koncentrat   
W swoim składzie zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks jodu – 2 500 
ppm oraz substancje uszlachetniające.
Można stosować poprzez :
-  przemywanie przy użyciu ściereczek lub ręczników -  stosować 1 % roztwór (10 ml Avitapre
 + 990 ml wody) 
-  pianowanie strzyków przy użyciu kubków pianotwórczych - stosować 40% roztwór (400 ml 
Avitapre + 600 ml wody) 
    

010111 Avitapre 1 kg
010112 Avitapre 5 kg
010113 Avitapre 10 kg
010114 Avitapre 20 kg
010115 Avitapre 60 kg
010119 Avitapre 1000 kg

Avitafoam
Gotowy do użycia, oparty na kwasie mlekowym, produkt przeznaczony do czyszczenia 
strzyków przed dojem. Wykazuje duże właściwości myjące. 
Formuła ułatwiająca wytworzenie piany.
Stosować poprzez pianowanie strzyków przy użyciu kubków pianotwórczych.
  

010120 Avitafoam 0,3 kg
010121 Avitafoam 1 kg
010122 Avitafoam  5 kg
010123 Avitafoam  10 kg
010124 Avitafoam  20 kg
010125 Avitafoam  60 kg 
010129 Avitafoam  1000 kg
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Papier do wymion
Specjalny papier do wymion, bardzo chłonny i mocny, bez gilzy. 
Do wycierania na sucho i mokro. 
Nie zawiera formaldehydu.

010202 Papier do wymion 800 listków 20 cm x 20 cm 
010204 Papier do wymion 1000 listków 20 cm x 20 cm 
010205 Papier do wymion 800 listków  23 cm x 22 cm
010206 Papier do wymion 1000 listków  23 cm x 22 cm 

MOKRY PAPIER DO WYMION
Mokry papier do wymion nasączony środkiem myjącym. 
Służy do oczyszczenia wymienia przed dojem. 
Wywołuje efekt stymulujący dój, skracając przez to ten proces. 
Łatwo wyciąga się ze środka, ulega biodegradacji.

Papier mokry w worku foliowym
Po wyjęciu z folii włożyć wkład do dedykowanego wiaderka.

010212 Papier do wymion mokry w worku foliowym 800 listków 20 cm x 20 cm
010214 P6apier do wymion mokry w worku foliowym 1000 listków 20 cm x 20 cm 
010215 Papier do wymion mokry w worku foliowym 800 listków 23 cm x 22 cm 
010216 Papier do wymion mokry w worku foliowym 1000 listków 23 cm x 22 cm

Papier do wymion - mokry we wiaderku

010222 Papier do wymion mokry w wiaderku 800 listków 20 cm x 20 cm
010224 Papier do wymion mokry w wiaderku 1000 listków 20 cm x 20 cm
010225 Papier do wymion mokry w wiaderku 800 listków 23 cm x 22 cm
010226 Papier do wymion  mokry w wiaderku 1000 listków 23 cm x 22 cm

Ręczniki do wymion
Ręczniki do wymion wielokrotnego użytku. 
Można prać w pralce w temperaturze do 95°C - do 300 razy.

010301 Ręcznik do wymion biały 34 x 37 cm 5 szt.
010302 Ręcznik do wymion biały 34 x 37 cm 50 szt.
010311 Ręcznik do wymion zielony 34 x 37 cm 5 szt.
010312 Ręcznik do wymion zielony 34 x 37 cm 50 szt.
010303 Ręcznik do wymion biały 28 x 28 cm 10 szt.
010304 Ręcznik do wymion biały 28 x 28 cm 50 szt.
010313 Ręcznik do wymion zielony 28 x 28 cm 10 szt.
010314 Ręcznik do wymion zielony 28 x 28 cm 50 szt.

Ścierki do mycia wymion
Ścierki do mycia wymion wielokrotnego użytku 34 x 50 cm. 
Można prać w pralce w wysokiej temperaturze - do 60 razy. 
Posiadają silne działanie antybakteryjne, zarówno wobec 
staphylococcus aureus jak i escherichia coli.

010401 Ściereczki do wymion niebieskie 40 szt. 
010411 Ściereczki do wymion zielone 40 szt.
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HIGIENA POUDOJOWA 

AvitaIod
Pielęgnacyjny preparat na bazie jodu do poudojowej higieny strzyków. 
AvitaIod jest kombinacją aktywnego jodu – 2 500 ppm, kwasu salicylowego i środków 
nawilżających do wymion. 
Dzięki idealnie dobranemu składowi AvitaIod utrzymuje się przez długi czas (przedłużone 
działanie) tworząc na strzyku warstwę ochronną, zabezpieczającą przed niekorzystnym 
wpływem środowiska, wysychaniem, jednocześnie nadającą skórze elastyczność. 
Produkt gotowy do użycia. 

011000 AvitaIod 0,3 kg
011001 AvitaIod 1 kg 
011002 AvitaIod 5 kg 
011003 AvitaIod 10 kg 
011004 AvitaIod 20 kg
011005 AvitaIod 60 kg
011009 AvitaIod 1000 kg

AvitaIod - koncentrat  
Skoncentrowany, pielęgnacyjny preparat na bazie jodu do poudojowej higieny strzyków. 
AvitaIod koncentrat  jest kombinacją aktywnego jodu, kwasu salicylowego i środków 
nawilżających do wymion. Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem środowiska, 
wysychaniem, jednocześnie nadaje skórze elastyczność. 
Preparat skoncentrowany – 6 500 ppm, rozcieńczać z wodą demineralizowaną 
w stosunku 1:4.

011011 AvitaIod koncentrat  1 kg 
011012 AvitaIod koncentrat  5 kg 
011013 AvitaIod koncentrat  10 kg 
011014 AvitaIod koncentrat  20 kg
011015 AvitaIod koncentrat  60 kg
011019 AvitaIod koncentrat  1000 kg
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AvitaFilm
Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji strzyków po doju. 
Jego bazę oprócz środków nawilżających i natłuszczających stanowi kwas mlekowy. 
Dzięki dobranemu składowi, tworzy i utrzymuje na strzyku przez długi czas błonę, która 
zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem środowiska. 
Preparat stosować bezpośrednio po doju poprzez zanurzanie strzyków w specjalnie do tego 
przeznaczonych kubkach do dippingu. 
Produkt gotowy do użycia.

011100 AvitaFilm 0,3 kg
011101 AvitaFilm 1 kg 
011102 AvitaFilm 5 kg
011103 AvitaFilm 10 kg
011104 AvitaFilm 20 kg
011105 AvitaFilm 60 kg
011109 AvitaFilm 1000 kg

AvitaMint   
Gęsty preparat oparty na kwasie mlekowym oraz salicylowym z dodatkiem naturalnego 
olejku z mięty pieprzowej. 
Dzięki zawartości olejku z mięty pieprzowej preparat ma właściwości chłodzące. 
Produkt gotowy do użycia.

011130 AvitaMint 0,3 kg
011131 AvitaMint 1 kg
011132 AvitaMint 5 kg 
011133 AvitaMint 10 kg 
011134 AvitaMint 20 kg
011135  AvitaMint               60 kg
011139  AvitaMint               1000 kg



AvitaDip
Pielęgnacyjny preparat na bazie chlorheksydyny do poudojowej higieny strzyków. 
Dzięki idealnie dobranemu składowi, 
AvitaDip utrzymuje się przez długi czas (przedłużone działanie) tworząc na strzyku warstwę 
ochronną. Zmiękcza skórę strzyków, zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem środowiska. 
Produkt gotowy do użycia.
     011200 AvitaDip  0,3 kg
     011201 AvitaDip 1 kg
     011202 AvitaDip 5 kg
     011203 AvitaDip 10 kg
     011204 AvitaDip 20 kg
     011205 AvitaDip 60 kg
     011209 AvitaDip  1000 kg

AvitaDip Anti-Insect 
Pielęgnacyjny preparat na bazie chlorheksydyny do poudojowej higieny wymion. 
Odpowiednio dobrana receptura zapewnia długotrwałe utrzymywanie się preparatu na 
skórze. Działa odstraszająco na owady. 
Produkt gotowy do użycia.
    011210 AvitaDip Anti-insect 0,3 kg
    011211 AvitaDip Anti-insect 1 kg 
    011212 AvitaDip Anti-insect 5 kg 
    011213 AvitaDip Anti-insect 10 kg 
    011214 AvitaDip Anti-insect 20 kg 
    011215 AvitaDip Anti-insect 60 kg
    011219 AvitaDip Anti-insect 1000 kg

NOWOŚĆ
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AvitaDip Winter
Preparat chroni skórę strzyków przed wpływami zimnego środowiska. 
Na bazie chlorheksydyny i składników powierzchniowo czynnych długo utrzymuje 
się na skórze strzyków.

0Posiada obniżony punkt zamarzania do -10 C. 
Produkt gotowy do użycia.

011220 AvitaDip Winter 0,3 kg
011221 AvitaDip  Winter 1 kg 
011222 AvitaDip  Winter 5 kg 
011223 AvitaDip  Winter 10 kg 
011224 AvitaDip  Winter 20 kg
011225 AvitaDip  Winter 60 kg
011229 AvitaDip  Winter 1000 kg 
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KUBKI DO DIPPINGU

Kubek do dippingu bezpowrotny
Dzięki specjalnej konstrukcji nie dochodzi do mieszania płynów w dolnej i górnej części. Taka 
konstrukcja zabezpiecza przed przenoszeniem drobnoustrojów z jednej krowy na drugą.

012011 Kubek do dippingu bezpowrotny

  Kubek do dippingu bezpowrotny z dwoma dozownikami
 Zastosowanie 2 dozowników przyspiesza proces dippingu o 100%.

012021 Kubek do dippingu bezpowrotny z dwoma dozownikami

Kubek do dippingu bezpowrotny ze szczotką
Szczotka umieszczona w górnej części zbiera nadmiar płynu. Dzięki temu można 
zaoszczędzić duże ilości płynu – przy gęstych dippingach nawet do 50%.

012031 Kubek do dippingu bezpowrotny ze szczotką

 Kubek do dippingu bezpowrotny z dwoma dozownikami i ze   
 szczotką
 Szczotka umieszczona w górnej części zbiera nadmiar płynu, a zastosowanie 
 2 dozowników przyspiesza proces dippingu.

012041 Kubek do dippingu z dwoma dozownikami i ze szczotką

Szczotka do kubka do dippingu
Szczotka zamienna do bezzwrotnego kubka do dippingu ze szczotką, wykonana z nylonu.

012002 Szczotka do kubka do dippingu
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Kubek do dippingu powrotny
Najprostsze i najtańsze rozwiązanie do mycia i dezynfekcji strzyków. 
Płyn nie pozostaje w górnej części, tylko wraca z powrotem do butelki.

012111 Kubek do dippingu powrotny

Pianowy kubek do dezynfekcji strzyków
Konstrukcja kubka zabezpiecza przed przenoszeniem drobnoustrojów z jednej krowy 
na drugą. Dzięki specjalnej konstrukcji po wlaniu specjalnego płynu, np. Avitadermu 
pozwala na wytworzenie piany.

012212 Pianowy kubek do dezynfekcji strzyków

Butelka do kubka do dippingu
Butelka zapasowa do wszystkich kubków do dippingu. 
Może stanowić samodzielne opakowanie, w którym można sprzedawać środki 
do pielęgnacji wymion.

012000 Butelka do kubka do dippingu

Nakrętka do butelki do kubka do dippingu

012001 Nakrętka do butelki do kubka do dippingu
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MAŚCI DO WYMION

Wszystkie z oferowanych poniżej maści nie zawierają antybiotyków i nie wymagają okresu 
karencji.

Spray Mint
Balsam pieprzowo-miętowy - z wyciągiem z nagietka i eukaliptusa. Specjalna formuła 
pozwala nanosić balsam za pomocą regulowanego atomizera. Innowacyjna technologia 
stosowania pozwala precyzyjnie i szybko nanieść produkt na wymię.
Zalety stosowania:
- szybkie nakładanie
- nie powoduje cofania mleka
- szybko wchłaniany – nie jest tłusty
- nie wymaga okresu karencji
- zawiera miętę pieprzową, olejek nagietka, olejek eukaliptusa, olejek drzewa herbacianego.

013002 SprayMint 500 ml 
013003 SprayMint  1 l 
013004 SprayMint  5 l

 SprayMint Blue
 Użyty barwnik zabarwia skórę na kolor niebieski.

013012 SprayMint Blue  500 ml 
013013 SprayMint Blue  1 l 
013014 SprayMint Blue  5 l

SuperMint
Balsam pieprzowo-miętowy - z wyciągiem nagietka i eukaliptusa to specjalnie opracowana 
mikro - emulsja, która przechodzi w głąb tkanek, żeby uporać się z problemem w samym jego 
centrum. Oparta na wodzie formuła SUPERMINTU powoduje, że z łatwością penetruje 
głębokie warstwy tkanek, pozwalając unikalnym połączeniom olejków dotrzeć w ich głąb.
Supermint:
- nie powoduje cofania mleka
- szybko wchłaniany – nie jest tłusty
- może być stosowany razem z terapią antybiotykową
- zapewnia miły zapach
- zawiera miętę pieprzową, olejek nagietka, olejek eukaliptusa, olejek drzewa herbacianego.

013101 SuperMint w tubie 250 ml 
013102 SuperMint 500 ml 
013103 SuperMint w tubie  500 ml 
013104 SuperMint  1 l 
013105 SuperMint  3,7 l 
013106 SuperMint  5 l

SuperMint niebieski
Specjalny barwnik zabarwia wymię lub ćwiartkę wymienia na kolor niebieski.

013111 SuperMint niebieski w tubie  250 ml 
013112  SuperMint niebieski   500 ml 
013113 SuperMint niebieski w tubie  500 ml 
013114 SuperMint niebieski   1 l 
013115 SuperMint niebieski   3,7 l 
013116 SuperMint niebieski   5 l 
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Balsam pieprzowo-miętowy do wymion
Pielęgnacyjno-profilaktyczny balsam na bazie 35% japońskiego olejku pieprzowo-
miętowego.
Działanie:
-  pielęgnuje skórę wymienia
-  zapewnia miły zapach.
Sposób postępowania:
-  u krów podatnych na występowanie stanów zapalnych profilaktycznie raz w tygodniu  
 wcierać niewielką ilość balsamu w skórę wymienia.

013201 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita 250 ml 
013202 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita w tubie 250 ml 
013203 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita  500 ml 
013204 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita w tubie 500 ml 
013205 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita  1 l 
013206 Balsam pieprzowo-miętowy do wymion Avita  5 

Balsam do wymion Avita
Pielęgnacyjno-profilaktyczny balsam do prawidłowej pielęgnacji i utrzymania zdrowotności 
gruczołu wymienia o bardzo szerokim spektrum działania:
- intensywny balsam zawierający wyszukane, naturalne ekstrakty i oleje roślinne
- przywraca w krótkim czasie i utrzymuje naturalne funkcje komórek wymienia
- obniża zawartość komórek somatycznych w mleku
- uelastycznia skórę i tkanki podskórne wymienia
- odżywia komórki gruczołu wymienia
- nie zawiera antybiotyków i innych substancji toksycznych
- nie wymaga okresu karencji.
Sposób postępowania - u krów bardzo podatnych na występowanie stanów zapalnych 
stosujemy balsam AVITA profilaktycznie raz na tydzień wcierając niewielką ilość balsamu 
w skórę wymienia. 

013301 Balsam do wymion Avita  250 ml 
013302 Balsam do wymion Avita  500 ml 
013303 Balsam do wymion Avita  1 l 
013304 Balsam do wymion Avita  5 l
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Żel do wymion Avita
Rozgrzewający środek pielęgnacyjny o galaretowatej konsystencji stanowiący połączenie 
wybranych olei roślinnych (m.in. olej terpentynowy, eukaliptusowy) i alkoholu 
izopropylowego.
Działanie:
- przywraca w krótkim czasie elastyczność gruczołu wymienia
- zmniejsza napięcie międzykomórkowe w tkankach wymienia
- ułatwia wydzielanie mleka
- nie zawiera antybiotyków i innych substancji toksycznych
- nie wymaga okresu karencji.
Sposób postępowania: niewielką ilość żelu AVITA rozprowadzić równomiernie, wykonując 
masaż wymienia po każdym doju, aż do ustąpienia zmian.
   
   013401 Żel do wymion Avita 250 ml
   013402 Żel do wymion Avita 500 ml
   013403 Żel do wymion Avita 1 l 
   013404 Żel do wymion Avita 5 l

Maść do wymion Avita
Zawiera idealnie dobrane składniki biologicznie czynne zabezpieczające i pielęgnujące skórę 
oraz tkankę podskórną wymienia.
Działanie:
- chroni skórę przed pękaniem oraz niekorzystnymi warunkami mikroklimatycznymi
- nie zawiera antybiotyków i substancji toksycznych
- nie wymaga okresu karencji.
Sposób postępowania: w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w przypadku 
uszkodzeń skóry należy codziennie, po doju, smarować skórę strzyków.

   013502 Maść do wymion  500 ml
   013503 Maść do wymion  1 l  
   013504 Maść do wymion  5 l

Krem do wymion lawendowo tymiankowy  
Profilaktyczny środek do pielęgnacji strzyków i skóry wymienia. Krem oparty na bazie 
mineralnych olei i naturalnych ekstraktach roślinnych. Zawiera olejki eteryczne z lawendy 
i tymianku – dzięki czemu ma właściwości odstraszające owady. 
Niezbędny do utrzymania higieny i zdrowotności wymienia. 
Działanie: 
-  uelastycznia i zabezpiecza skórę strzyków oraz wymienia przed pękaniem i chroni przed  
 szkodliwym wpływem środowiska (wiatr, deszcz, słońce).
-  odstrasza owady
-  nie wymaga okresu karencji
-  nie zawiera antybiotyków i innych substancji toksycznych.
Krem AVITA stosować:
-  profilaktycznie po każdym doju smarując całe strzyki i zasklepiając kanaliki strzyków 
 wymienia
-  w celu ochrony przed szkodliwym wpływem środowiska np. słońca, należy smarować całe 
 wymię co drugi dzień
-  w celu uelastycznienia skóry wymienia, smarować dwa razy na tydzień, najlepiej po udoju.

  013612 Krem do wymion lawendowo tymiankowy 500 ml
  013613 Krem do wymion lawendowo tymiankowy 1 l
  013614 Krem do wymion  lawendowo tymiankowy 5 l
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Krem do wymion aloesowy                          
Profilaktyczny środek do pielęgnacji strzyków i skóry wymienia. Krem oparty na bazie 
mineralnych olei i naturalnych ekstraktach roślinnych. Zawiera olejki eteryczne z aloesu – 
dzięki czemu ma wysoką zawartość witamin, minerałów, aminokwasów i kwasów 
tłuszczowych. Krem niezbędny do utrzymania higieny wymienia. 
Działanie: 
- uelastycznia i zabezpiecza skórę strzyków oraz wymienia przed pękaniem i chroni przed 
 szkodliwym wpływem środowiska: wiatr, deszcz, słońce.
Stosować:
-  profilaktycznie po każdym doju smarując całe strzyki i zasklepiając kanaliki strzyków  
 wymienia
-  w celu ochrony przed szkodliwym wpływem środowiska np. słońca, należy smarować całe 
 wymię co drugi dzień
-  w celu uelastycznienia skóry wymienia, smarować dwa razy na tydzień, najlepiej po udoju.

013622 Krem do wymion aloesowy 500 ml 
013623 Krem do wymion aloesowy 1 l 
013624 Krem do wymion aloesowy 5 l

Krem do wymion z miętą pieprzową            
Profilaktyczny środek do pielęgnacji strzyków i skóry wymienia. Krem oparty na bazie 
mineralnych olei i naturalnych ekstraktach roślinnych. Zawiera olejek japońskiej mięty 
pieprzowej.
Niezbędny do utrzymania higieny wymienia. 
Działanie:  
-  uelastycznia i zabezpiecza skórę strzyków oraz wymienia przed pękaniem i chroni przed 
 szkodliwym wpływem środowiska: wiatr, deszcz, słońce.
-  odstrasza owady.
Stosować:
-  profilaktycznie po każdym doju smarując całe strzyki i zasklepiając kanaliki strzyków 
 wymienia
-  w celu ochrony przed szkodliwym wpływem środowiska np. słońca, należy smarować całe 
 wymię co drugi dzień
-  w celu uelastycznienia skóry wymienia, smarować dwa razy na tydzień, najlepiej po udoju.
 
013632 Krem do wymion z  miętą pieprzową 500 ml
013633 Krem do wymion z  miętą pieprzową 1 l
013634 Krem do wymion  z  miętą pieprzową 5 l

Krem do wymion Avita
Profilaktyczny środek do pielęgnacji strzyków i skóry wymienia. 
Krem oparty na bazie mineralnych olei i naturalnych ekstraktach roślinnych. 
Niezbędny do utrzymania higieny i wymienia. 
Działanie: 
-  uelastycznia i zabezpiecza skórę strzyków oraz wymienia przed pękaniem i chroni przed 
 szkodliwym wpływem środowiska (wiatr, deszcz, słońce).
-  zawiera HAMAMELIS, dzięki czemu kanaliki po doju szybko się zwężają 
-  nie wymaga okresu karencji
-  nie zawiera antybiotyków i innych substancji toksycznych.
Krem AVITA stosować:
-  profilaktycznie po każdym doju smarując całe strzyki i zasklepiając kanaliki strzyków 
 wymienia
-  w celu ochrony przed szkodliwym wpływem środowiska np. słońca, należy smarować całe 
 wymię co drugi dzień
-  w celu uelastycznienia skóry wymienia, smarować raz na tydzień, najlepiej po udoju
 wieczornym.

013602 Krem do wymion Avita 500 ml 
013603 Krem do wymion Avita  1 l 
013604 Krem do wymion Avita  5 
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PRZEDZDAJACZE
Podstawowe urządzenie służące do pierwszej oceny jakości mleka i zdrowotności wymienia. 
Zdojenie z każdej ćwiartki pierwszych strug mleka do przedzdajacza pozwala na 
dostrzeżenie już minimalnych zmian w mleku, a także na pozbycie się najbardziej 
zanieczyszczonego mleka, które zalegało w kanale strzykowym. 

Przedzdajacz  z sitem
Posiada dzieloną płytkę, na której znajduje się część z sitkiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
bardzo łatwo wychwycić grudki i kłaczki w mleku pochodzącym z chorej ćwiartki wymienia.

020111 Przedzdajacz  z sitem  niebieski 
020112 Przedzdajacz  z sitem  zielony  

Przedzdajacz podłużny
Posiada bardzo ergonomiczny kształt. 
Szczególnie polecany na hale udojowe.

020121 Przedzdajacz podłużny  niebieski
020122  Przedzdajacz podłużny  zielony

TESTOWANIE MLEKA

Płyn do testowania mleka
Płyn diagnostyczny do szybkiego oznaczenia ilości komórek somatycznych w surowym 
mleku (już od 100 tys.). Pozwala na samodzielną kontrolę i ocenę stanu zdrowotnego 
wymion na długo przed pojawieniem się widocznych zmian jakościowych w mleku w 
postaci: kłaczków, krwi, wodnistości.
Sposób odczytu:
a. Mieszanina płynna, bez smug, barwy żółtej.
 Ocena: ok. 100 000 komórek somatycznych - mleko dobre bez zmian
b. Mieszanina z lekkimi smugami, barwy pomarańczowo-czerwonej.
 Ocena: 200 000 – 500 000 komórek somatycznych - zagrożenie zdrowia wymienia
c. Mieszanina z wyraźnymi smugami, lekko galaretowata barwy czerwono – fioletowej.
 Ocena: 500 000 – 1 000 000 komórek somatycznych - wymię chore, podkliniczny stan 
 zapalny
d. Mieszanina galaretowata, barwy czerwono - niebieskiej.
 Ocena: ponad 1 000 000 komórek somatycznych - stan zapalny wymienia.

020202 Płyn do testowania mleka Avita  500 ml 
020203 Płyn do testowania mleka Avita  1 l 
020204 Płyn do testowania mleka Avita  5 l
020209 Płyn do testowania mleka  Avita  1000 l
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AVITATEST

Sposób użycia:
a. po zdojeniu pierwszych strug mleka, zdoić następne strugi na poszczególne pola płytki  
 do testowania mleka (z każdej ćwiartki na osobne pole).
b. nadmiar mleka wylać przechylając płytkę po kątem ok. 45° pozostawiając ilość mleka do 
 znacznika.
c. dodać płyn do testowania mleka w proporcji ok. 1:1.
d. trzymając płytkę w pozycji horyzontalnej, ruchami kolistymi wymieszać powstały roztwór.

Sposób odczytu:
1. Mieszanina pozostaje płynna, jednolita. Brak tendencji do zagęszczania i formowania  
 śluzu.
 Ocena: 0 – 150 000 komórek somatycznych. Brak mastitis w próbce.
 Mleko dobre bez zmian.

2. Mieszanina wykazuje tendencję do śluzowacenia. Obecność delikatnych żelowatych smug.   
 Najlepiej zaobserwować zmiany  przechylając płytkę tam i z powrotem - obserwując   
 mieszaninę przesuwającą się po dnie pola płytki.
 Ocena: 150 000 – 400 000 komórek somatycznych - śladowe podejrzenie mastitis 
 w próbce. Mleko dobre z niewielkimi zmianami. Zagrożenie zdrowotne wymienia.

3. Mieszanina wyraźnie zagęszczona i żelowata.
 Ocena: 400 000 – 800 000 komórek somatycznych - mastitis w próbce.
 Wymię chore – podkliniczny stan zapalny.

4. Mieszanina gęstnieje natychmiast, wyraźna postać żelu. Podczas wykonywania próby  
 mieszanina zbiera się na środku pola płytki, odsłaniając jego brzegi.
 Ocena: ponad 800 000 komórek somatycznych - stan zapalny wymienia.

    020212 Avitatest 500 ml
    020213 Avitatest 1 l
    020214 Avitatest   5 l
    020210 Avitatest 1000 l

Płytka do testowania mleka
Płytka służy do obserwowania wyniku testowania mleka na zawartość komórek 
somatycznych. Cztery części płytki pozwalają dokonać szybkich pomiarów z każdej ćwiartki 
osobno w jednym czasie.
Sposób użycia: niewielką ilość mleka nanieść na poszczególne pola płytki (z każdej ćwiartki 
na osobne pole).
Po dodaniu płynu do testowania mleka na zawartość komórek 
somatycznych w krótkim czasie otrzymujemy wynik.

    020301 Płytka do testowania mleka  biała
    020302 Płytka do testowania mleka czarna



Zestaw do testowania mleka Avitatest    
Kompletny zestaw do testowania mleka, w którego skład wchodzi 1l Avitatestu 
oraz płytka do testowania. 

020331 Zestaw do testowania mleka Avitatest

PRZENOŚNY WYKRYWACZ MASTITIS 
Urządzenie, które w wygodny i natychmiastowy sposób wykrywa subkliniczne zapalenie 
wymienia. Mierzy przewodność elektryczną w małej próbce (2 ml) mleka. Wykrywa wzrost 
przewodności na długo przed innymi objawami. 

Układ elektroniczny urządzenia jest całkowicie zamknięty w wytrzymałej wodoszczelnej 
obudowie i zapewnia długą, niezawodną pracę w oborze. 
Próbka mleka jest zdajana ze strzyku w otwór w górnej części urządzenia. 
Urządzenie natychmiast rejestruje odczyt na skali od 0 do 9. 
Wynik 5 i powyżej oznacza subkliniczne zapalenie wymienia.

Zalety:
- natychmiastowy wynik
- wodoszczelność
- energooszczędność
- bardzo duża dokładność pomiarów.

020401 Przenośny wykrywacz mastitis
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filtry 
i cedzidła 
do mleka



FILTRY RUROWE 
2 2Włóknina wiskozowo-poliestrowo-bawełniana lub poliestrowa o gramaturze: 60 g/m , 80 g/m , 

2 2100 g/m , 120 g/m .
Bardzo szybko filtrują mleko zatrzymując wszelkie zabrudzenia. 

2102104 Filtry rurowe 250 x 57 mm  250 szt.  60 g/m
2103104 Filtry rurowe  320 x 57 mm  250 szt.  60 g/m
2104104 Filtry rurowe  455 x 57 mm  250 szt.  60 g/m
2114104 Filtry rurowe  455 x 75 mm  250 szt.  60 g/m
2105304 Filtry rurowe  530 x 57 mm  250 szt.  60 g/m
2129104 Filtry rurowe  610 x 95 mm  250 szt.  60 g/m
2106404 Filtry rurowe  620 x 57 mm  250 szt.  60 g/m
2116404 Filtry rurowe  620 x 75 mm  250 szt.  60 g/m
2118204 Filtry rurowe  810 x 75 mm  250 szt.  60 g/m
2124204 Filtry rurowe  1044 x 44 mm  250 szt.  60 g/m

Wykonujemy - metodą szycia - wszystkie wielkości filtrów, o różnorodnej, 
wskazanej gęstości, dedykowanych dla wszystkich urządzeń udojowych. 
Filtry mogą być pakowane po 100 szt., 150 szt., 200 szt. i 250 szt.

FILTRY RUROWE NANA
2 2 2Włóknina poliestrowa lub poliestrowo-wiskozowa o gramaturze 60 g/m ,  80 g/m , 100 g/m  

2lub 120 g/m . 
Bardzo szybko filtrują mleko zatrzymując wszelkie zabrudzenia.
152104 Filtry rurowe NANA 250 x 57 250
153101  Filtry rurowe NANA 320 x 57 100
153102 Filtry rurowe NANA 320 x 57 150
153103 Filtry rurowe NANA 320 x 57 200
153104  Filtry rurowe NANA 320 x 57 250
153114  Filtry rurowe NANA 320 x 57 250 d80  
154101  Filtry rurowe NANA 455 x 57 100
154102  Filtry rurowe NANA 455 x 57 150
154103 Filtry rurowe NANA 455 x 57 200
154104 Filtry rurowe NANA 455 x 57 250
164103  Filtry rurowe NANA 455 x 75 200
164104  Filtry rurowe NANA 455 x 75 250
176304 Filtry rurowe NANA 550 x 65 250
174104 Filtry rurowe NANA 570 x 44 250
178204  Filtry rurowe NANA 605 x 80 250
156401  Filtry rurowe NANA 620 x 57 100
156402  Filtry rurowe NANA 620 x 57 150
156403  Filtry rurowe NANA  620 x 57 200
156404  Filtry rurowe NANA  620 x 57 250
178304  Filtry rurowe NANA  620 x 80 250
179214  Filtry rurowe NANA  620 x 95 250 d80
166414  Filtry rurowe NANA  620 x75 250 d 80
178404  Filtry rurowe NANA 629 x 80 250
166514  Filtry rurowe NANA 630 x 75 250 d 80
178504  Filtry rurowe NANA 635 x 85 250
178604  Filtry rurowe NANA 635 x 88 250
180104   Filtry rurowe NANA  640 x 80 250
175314   Filtry rurowe NANA 660 x 150 250 d 80  
179504   Filtry rurowe NANA 670 x 95 250
166914  Filtry rurowe NANA 680 x 75 250 d 80  
175101   Filtry rurowe NANA 790 x 150 100
175114  Filtry rurowe NANA 790 x 150 100 d 80  
168104  Filtry rurowe NANA 800 x 75 250
168204  Filtry rurowe NANA 810 x 75 250
178704  Filtry rurowe NANA 810 x 80 250
178704  Filtry rurowe NANA 810 x 85 250
179404   Filtry rurowe NANA 810 x 95 250
175214  Filtry rurowe NANA 820 x 150 250  d 80  
177204  Filtry rurowe NANA 820 x 78 250
172204  Filtry rurowe NANA 850 x 125 250
172211  Filtry rurowe NANA 850 x 125 100 d 80  
174204 Filtry rurowe NANA 1044 x 44 250

Wykonujemy  - metodą technologii ultradźwięków - wszystkie wielkości filtrów, 
o różnorodnej, wskazanej gęstości, dedykowanych dla wszystkich urządzeń udojowych.
Filtry mogą być pakowane po: 100 szt., 150 szt., 200 szt. i 250 szt.
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FILTRY KRĄŻKOWE  

Materiał: włóknina wiskozowo-poliestrowo-bawełniana lub poliestrowa o gramaturze 
225 g/m . 

Bardzo szybko filtrują mleko zatrzymując wszelkie zabrudzenia. Przeznaczone do filtrowania 
zarówno przy użyciu cedzideł metalowych oraz plastikowych.
 

090101  Filtry krążkowe Ø 95 mm 100 szt. 
090201  Filtry krążkowe Ø 95 mm 200 szt. 
090102  Filtry krążkowe  Ø 115 mm 100 szt. 
090202  Filtry krążkowe  Ø 115 mm 200 szt. 
090112  Filtry krążkowe  Ø 120 mm 100 szt. 
090212  Filtry krążkowe Ø 120 mm 200 szt. 
090103  Filtry krążkowe  Ø 125 mm 100 szt. 
090203  Filtry krążkowe  Ø 125 mm 200 szt. 
090104  Filtry krążkowe  Ø 160 mm 100 szt. 
090204  Filtry krążkowe  Ø 160 mm 200 szt. 
090109  Filtry krążkowe  Ø 240 mm 100 szt. 
090209  Filtry krążkowe  Ø 240 mm 200 szt. 

Wykonujemy wszystkie wielkości filtrów.
Filtry po 100 szt. pakowane są w woreczki foliowe. 
Filtry po 200 szt. pakowane są w kartoniki.

FILTRY KRĄŻKOWE NANA

2Materiał: włóknina poliestrowa lub wiskozowo-poliestrowao gramaturze 25 g/m . 
Bardzo szybko filtrują mleko zatrzymując wszelkie zabrudzenia. 
Przeznaczone do filtrowania zarówno przy użyciu cedzideł metalowych oraz plastikowych. 

 091101 NANA Filtry krążkowe Ø  95 mm 100 szt. 
 091201 NANA Filtry krążkowe Ø  95 mm 200 szt. 
 091102 NANA Filtry krążkowe Ø 115 mm 100 szt. 
 091202 NANA Filtry krążkowe Ø  115 mm 200 szt. 
 091112 NANA Filtry krążkowe Ø  120 mm 100 szt. 
 091212  NANA Filtry krążkowe Ø  120 mm 200 szt. 
 091103  NANA Filtry krążkowe Ø  125 mm 100 szt. 
 091203  NANA Filtry krążkowe Ø  125 mm 200 szt. 
 091104  NANA Filtry krążkowe Ø  160 mm 100 szt. 
 091204  NANA Filtry krążkowe Ø  160 mm 200 szt. 
 091205  NANA Filtry krążkowe Ø  180 mm 200 szt. 
 091206  NANA Filtry krążkowe Ø  190 mm 200 szt. 
 091207  NANA Filtry krążkowe Ø  200 mm 200 szt. 
 091208  NANA Filtry krążkowe Ø  220 mm 200 szt. 
 091109  NANA Filtry krążkowe Ø  240 mm 100 szt. 
 091209  NANA Filtry krążkowe Ø  240 mm 200 szt. 
 091210  NANA Filtry krążkowe Ø  250 mm 200 szt. 
 091211  NANA Filtry krążkowe Ø  320 mm 200 szt.

Wykonujemy wszystkie wielkości filtrów, o różnorodnej, wskazanej gęstości, dedykowanych 
dla wszystkich urządzeń udojowych. 
Filtry po 100 szt. pakowane są w woreczki foliowe. 
Filtry po 200 szt. pakowane są w kartoniki.



CEDZIDŁA DO MLEKA

Cedzidło plastikowe  Ø 160 mm 
Duże cedzidło plastikowe Ø 160 mm o pojemności 12 L. 
Posiada docisk zapobiegający przesuwaniu się filtra.
  
096000   Cedzidło plastikowe Ø 160 mm

 
Zakrętka cedzidła plastikowego Ø 160 mm
Zakrętka do dużego cedzidła plastikowego Ø 160 mm o pojemności 12 L. 
Zapobiega przesuwaniu się filtra.
 
096001 Zakrętka cedzidła plastikowego Ø 160 mm

Cedzidło plastikowe Ø 125 mm   
Średnie cedzidło plastikowe Ø 125 mm. 
Posiada docisk zapobiegający przesuwaniu się filtra.
 
096100 Cedzidło plastikowe Ø 125 mm

Zakrętka cedzidła plastikowego Ø 125 mm
Zakrętka do dużego cedzidła plastikowego Ø 125 mm o pojemności 12 L. 
Zapobiega przesuwaniu się filtra.
 
096101 Zakrętka do cedzidła plastikowego Ø 125 mm

Cedzidło aluminiowe małe
Małe cedzidło Ø 125 mm wykonane z aluminium. 
Pojemność 3 L. 
Posiada siateczkę i docisk zapobiegający przesuwaniu się filtra.

097000 Cedzidło aluminiowe małe 
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Wkład gęsty do cedzidła aluminiowego małego

097001 Wkład gęsty do cedzidła aluminiowego małego 

Wkład rzadki do cedzidła aluminiowego małego

097002 Wkład rzadki do cedzidła aluminiowego małego 

  Cedzidło aluminiowe duże

  Duże cedzidło Ø 240 wykonane z aluminium, 
  z siateczką i sitkiem zapobiegającym przesuwaniu się  
  filtra , o pojemności 10 l.

097100 Cedzidło aluminiowe duże

Wkład gęsty do cedzidła aluminiowego dużego 

097101 Wkład gęsty do cedzidła aluminiowego dużego 

Wkład rzadki do cedzidła aluminiowego dużego

097102 Wkład rzadki do cedzidła aluminiowego dużego



mycie i dezynfekcja 
urządzeń 
udojowych
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PŁYNY MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCE 

ZASADOWY PŁYN MYJĄCY 
Higienizator zasadowy / Avibase
Nie pieniący się, płynny koncentrat o charakterze zasadowym do mycia i dezynfekcji 
urządzeń mleczarskich, na bazie podchlorynu sodu i wodorotlenku sodu. Bardzo skutecznie 
usuwa białko, tłuszcz, bakterie i grzyby. Proces mycia prowadzić przez 15 minut, 

0w temperaturze pokojowej lub w podwyższonej, nie przekraczającej 60 C, stosując roztwór 
roboczy o stężeniu 0,5 – 2%.

030101 Higienizator zasadowy / Avibase 2,4 kg 
030102 Higienizator zasadowy / Avibase 6 kg 
030103 Higienizator zasadowy / Avibase 12 kg 
030106 Higienizator zasadowy / Avibase 24 kg 
030105 Higienizator zasadowy / Avibase 75 kg
030108 Higienizator zasadowy / Avibase 240 kg
030109 Higienizator zasadowy / Avibase 1200 kg    

KWAŚNE PŁYNY MYJĄCE

Higienizator kwaśny
Płynny koncentrat o charakterze kwaśnym do mycia urządzeń mleczarskich, nie pieniący się, 
na bazie kwasów: azotowego i fosforowego. Bardzo skutecznie usuwa białko, tłuszcz i kamień 
mleczny. Proces mycia prowadzić przez 15 minut, w temperaturze pokojowej lub 

0w podwyższonej, nie przekraczającej 60 C, stosując roztwór roboczy o stężeniu 0,5 – 2%.
  031101 Higienizator kwaśny 2,4 kg
  031102  Higienizator kwaśny  6 kg
  031103 Higienizator kwaśny 12 kg
  031106 Higienizator kwaśny 24 kg
  031105 Higienizator kwaśny 75 kg
  031108 Higienizator kwaśny 240 kg
  031109 Higienizator kwaśny 1200 kg

Avicid
Płynny koncentrat o charakterze kwaśnym do mycia urządzeń mleczarskich, nie pieniący się, 
na bazie kwasów: azotowego, fosforowego i siarkowego. Bardzo skutecznie usuwa białko, 
tłuszcz i kamień mleczny.
Proces mycia prowadzić przez 15 minut, w temperaturze pokojowej lub w podwyższonej, 

0nie przekraczającej 60 C, stosując roztwór roboczy o stężeniu 0,5 – 3 %.  
  

031111 Avicid  2,4 kg
031112  Avicid  6 kg
031113 Avicid 12 kg
031116 Avicid  24 kg
031117 Avicid  70 kg
031118 Avicid  240 kg
031119 Avicid 1200 kg
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Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Avita
Płyn do mycia urządzeń mleczarskich AVITA, to pieniący środek na bazie detergentów 
i substancji wspomagających proces mycia. Przeznaczony do ręcznego mycia wszystkich 
urządzeń mleczarskich, pomieszczeń mleczarskich, podłóg, płytek ceramicznych itp. 
Bardzo skutecznie odtłuszcza oraz usuwa białko.

032101 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Avita  1 l
032102 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Avita  5 l
032105 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Avita  60 l
032109 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Avita 1000 l

Płyn do mycia urządzeń mleczarskich ZIELONY
Uniwersalny płyn do mycia urządzeń mleczarskich , pomieszczeń, podłóg , glazury itp. 
ZIELONY  to pieniący środek na bazie detergentów i substancji wspomagających proces 
mycia. Bardzo skutecznie odtłuszcza oraz usuwa białko. 
Łagodny dla skóry rąk i przyjazny dla środowiska.

032111 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Zielony    1 l
032112 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Zielony    5 l
032115 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Zielony    60 l
032119 Płyn do mycia urządzeń mleczarskich Zielony    1000 l

Pompka dozująca z nakrętką
Pompka o jednorazowej dozie 30 ml, charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną 
i mechaniczną. 

033001 Pompka dozująca z nakrętką  Ø 51- 52 mm
033002 Pompka dozująca z nakrętką   Ø 61- 62 mm

 

GĄBKI

Gąbki do czyszczenia rur
Są używane do czyszczenia instalacji udojowych. 
Jest to jedyny sposób utrzymania czystości i zapobiegania rozmnażaniu się bakterii. 
W opakowaniu - 10 szt.

034001 Gąbka do czyszczenia rur  53 x 65 mm
034010 Gąbka do czyszczenia rur  60 x 70 mm
034020 Gąbka do czyszczenia rur  70 x 70 mm
034030 Gąbka do czyszczenia rur  80 x 80 mm 
034040 Gąbka do czyszczenia rur  90 x 90 mm
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SZCZOTKI 
SZCZOTKA DO MYCIA ZBIORNIKÓW 

Szczotka do mycia zbiorników mleka
Idealnie czyści zbiorniki i schładzalniki mleka. Nadaje się również do mycia innych 
powierzchni trudno dostępnych. W szczotce zostało użyte włosie z pamięcią kształtu 
i odpornością na temperaturę i działanie chemii.
Długość szczotki - 20 cm, szerokość szczotki - 14 cm, długość włosia - 4 cm.

037010 Szczotka do mycia zbiorników mleka 

Trzonek do szczotki 
Aluminiowy trzonek do szczotki do mycia zbiorników, o ściankach 0,7 mm i o średnicy 
zewnętrznej 2 cm.

 037101 Trzonek do szczotki do mycia zbiorników 130 cm
 037102 Trzonek do szczotki do mycia zbiorników 150 cm 

Trzonek do szczotki  Premium
Aluminiowy trzonek do szczotki do mycia zbiorników, o pogrubionych ściankach 1,7 mm 
i średnicy 2 cm.

 037111 Trzonek do szczotki do mycia zbiorników Premium  130 cm
 037112 Trzonek do szczotki do mycia zbiorników Premium  150 cm 

 

SZCZOTKI DO MYCIA RĘCZNEGO
Wykonane z wysokiej jakości włosia sztucznego z pamięcią kształtu. Odporne na wysokie 
temperatury i działanie środków chemicznych. 

Szczotka do mycia konwi 
Okrągła szczotka z rękojeścią. Średnica szczotki - 10 cm, wysokość szczotki - 8 cm, 
długość włosia - 3 cm.

037020 Szczotka do mycia konwi 

Szczotka do mycia z rączką
Długość szczotki - 24 cm, szerokość szczotki - 7 cm, wysokość szczotki – 5,5 cm.

037030 Szczotka do mycia z rączką 

Szczotka do mycia butelek
Długość szczotki - 35 cm, długość części szorującej - 12 cm, 
szerokość części szorującej – 5 cm.

038010 Szczotka do mycia butelek
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SZCZOTKI DO GUM STRZYKOWYCH PREMIUM

Wykonane z wysokiej jakości włosia sztucznego. W szczotkach Premium zostało użyte włosie 
z pamięcią kształtu i odpornością na temperaturę oraz działanie chemii. Ergonomiczny kształt 
plastikowej rączki zapewnia łatwość użytkowania. Szczotki zakończone są specjalnym 
ochraniaczem zapobiegającym uszkodzeniu i porysowaniu czyszczonych elementów.

Szczotka do mycia gumy strzykowej – wielofunkcyjna
Długość szczotki: 47 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 31 cm, 
szerokość części szorującej (trzystopniowa) - 1,6 cm / 3,2 cm / 6 cm.

035110  Szczotka do mycia gumy strzykowej – wielofunkcyjna premium

Szczotka do mycia gumy strzykowej – prosta
Długość szczotki: 38 cm, długość rączki: 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 3,2 cm.

035120 Szczotka do mycia gumy strzykowej – prosta premium

Szczotka do mycia gumy strzykowej – stożkowa
Długość szczotki - 38 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 4 cm / 2,5 cm.

035130 Szczotka do mycia gumy strzykowej – stożkowa  premium

Szczotka do mycia końcówki gumy strzykowej – wycior
Długość szczotki - 38 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 1,6 cm.

035140 Szczotka do mycia końcówki gumy strzykowej - wycior premium

 
Szczotka do mycia gumy strzykowej – kołnierzowa
Długość szczotki - 15 cm, długość rączki - 9 cm, szerokość części szorującej - 4,5 cm.

035150 Szczotka do mycia gumy strzykowej kołnierzowa  premium
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SZCZOTKI DO MYCIA PRZEWODÓW I RUR MLECZNYCH - PREMIUM
Wykonane z wysokiej jakości włosia sztucznego. Dzięki odpowiednio dopasowanej długości 
idealnie czyszczą przewód mleczny. Każda szczotka zakończona specjalnym ochraniaczem 
zapobiegającym uszkodzeniu i porysowaniu czyszczonych elementów. W szczotkach 
PREMIUM zostało użyte włosie z pamięcią kształtu i odpornością na temperaturę i działanie 
chemii.

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 70 / 16 
Długość szczotki - 70 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 1,6 cm.

036110 Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 70 / 16  PREMIUM

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 70 / 30  
Długość szczotki - 70 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 3,2 cm. 
Idealnie czyści cały przewód mleczny.

036111 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 70 / 30  PREMIUM

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 90 / 16 
Długość szczotki - 90 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 1,6 cm.

036120 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 90 / 16  PREMIUM 

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 90 / 30 
Długość szczotki - 90 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 3,2 cm.

036121 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 90 / 30  PREMIUM
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Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 130 / 16 
Długość szczotki - 130 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 1,6 cm.

036130 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 130 / 16  PREMIUM

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 130 / 30 
Długość szczotki - 130 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 3,2 cm.

036131 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 130 / 30  PREMIUM

Szczotka do mycia rur mlecznych l = 250 / 50 
Długość szczotki - 250 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 5,2 cm.

036140 Szczotka do mycia rur mlecznych l = 250 / 50  PREMIUM

Szczotka do mycia rur mlecznych l = 350 / 50 
Długość szczotki – 350 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 5,2 cm.

036150 Szczotka do mycia rur mlecznych  l = 350 / 50  PREMIUM 

Szczotka do mycia rur mlecznych l = 500 / 50 
Długość szczotki – 500 cm, długość części szorującej - 16 cm, 
szerokość części szorującej - 5,2 cm.

036160 Szczotka do mycia rur mlecznych  l = 500 / 50  PREMIUM
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SZCZOTKI DO GUM STRZYKOWYCH
Wykonane z wysokiej jakości włosia sztucznego. Ergonomiczny kształt plastikowej rączki 
zapewnia łatwość użytkowania. Szczotki zakończone są specjalnym ochraniaczem 
zapobiegającym uszkodzeniu i porysowaniu czyszczonych elementów.

Szczotka wielofunkcyjna z wymienną częścią myjącą do mycia gumy 
strzykowej
Szczotka składa się z dwóch elementów, z których każdy może być w razie potrzeby 
wymieniony. Długość szczotki - 47 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 
31 cm, szerokość części szorującej (trzystopniowa) - 1,6 cm / 3,2 cm / 6 cm. 
  035013 Szczotka wielofunkcyjna z wymienną częścią myjącą
 

  
Część myjąca szczotki – wymienna
Długość części szorującej - 31 cm, szerokość części szorującej (trzystopniowa) - 1,6 cm / 3,2 
cm / 6 cm. 

035014 Część myjąca szczotki wymienna

Szczotka do mycia gumy strzykowej – wielofunkcyjna
Długość szczotki: 47 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 31 cm, szerokość 
części szorującej (trzystopniowa) - 1,6 cm / 3,2 cm / 6 cm.

035010 Szczotka do mycia gumy strzykowej wielofunkcyjna 
 

 
Szczotka do mycia gumy strzykowej – prosta
Długość szczotki: 38 cm, długość rączki: 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość 
części szorującej - 3,2 cm.

035020 Szczotka do mycia gumy strzykowej wielofunkcyjna  

 
Szczotka do mycia gumy strzykowej – stożkowa
Długość szczotki - 38 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość 
części szorującej - 4 cm / 2,5 cm.

035030 Szczotka do mycia gumy strzykowej stożkowa 

Szczotka do mycia końcówki gumy strzykowej – wycior
Długość szczotki - 38 cm, długość rączki - 9 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość 
części szorującej - 1,6 cm.

035040 Szczotka do mycia końcówki gumy strzykowej wycior 

  
Szczotka do mycia gumy strzykowej – kołnierzowa
Długość szczotki - 15 cm, długość rączki - 9 cm, szerokość części szorującej - 4,5 cm.

035050 Szczotka do mycia gumy strzykowej kołnierzowa
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SZCZOTKI DO MYCIA PRZEWODÓW I RUR MLECZNYCH
Wykonane z wysokiej jakości włosia sztucznego. Dzięki odpowiednio dopasowanej długości 
idealnie czyszczą przewód mleczny. Każda szczotka zakończona specjalnym ochraniaczem 
zapobiegającym uszkodzeniu i porysowaniu czyszczonych elementów. 

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 70 / 16 
Długość szczotki - 70 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
1,6 cm.
036010 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 70 / 16 

 
Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 70 / 30 
Długość szczotki - 70 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
3,2 cm. idealnie czyści cały przewód mleczny.
036011 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 70 / 30 

   
Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 90 / 16 
Długość szczotki - 90 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
1,6 cm.
036020 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 90 / 16 
 

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 90 / 30 
Długość szczotki - 90 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
3,2 cm.
036021 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 90 / 30 

Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 130 / 16 
Długość szczotki - 130 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
1,6 cm.
036030 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 130 / 16 
 

 
Szczotka do mycia przewodu mlecznego l = 130 / 30 
Długość szczotki - 130 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
3,2 cm.
036031 Szczotka do mycia przewodu mlecznego  l = 130 / 30   
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Szczotka do mycia rur mlecznych l = 250 / 50 
Długość szczotki - 250 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
5,2 cm.

  036040 Szczotka do mycia rur mlecznych  l = 250 / 50 

 
Szczotka do mycia rur mlecznych l = 350 / 50 
Długość szczotki – 350 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
5,2 cm.

  036050 Szczotka do mycia rur mlecznych  l = 350 / 50 

  
Szczotka do mycia rur mlecznych l = 500 / 50 
Długość szczotki – 500 cm, długość części szorującej - 16 cm, szerokość części szorującej - 
5,2 cm.

0  36060 Szczotka do mycia rur mlecznych l = 500 / 50 
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DOJARKI BAŃKOWE 
 

DOJARKA PRZEWOŹNA

Dojarka przewoźna jednobańkowa
Najpopularniejszy typ dojarki jednobańkowej.
Wyposażenie i parametry:
- wózek ze zbiornikiem próżniowym
- silnik 1-f azowy, 230 V, moc znamionowa 0,95 kW, prędkość znamionowa - 1360 ob/min.
- silnik 3- fazowy, 400 V, moc znamionowa 1,1 kW, prędkość znamionowa - 1400 obr/min.
- pompa olejowa o wydajności 220 l/min.
- bańka stalowa z aparatem udojowym
- poziom hałasu 50 dB.
  202101 Dojarka przewoźna jednobańkowa silnik 1- fazowy
  202102 Dojarka przewoźna jednobańkowa  silnik 3- fazowy
 
Dojarka przewoźna dwubańkowa
Najpopularniejszy typ dojarki dwubańkowej.
Wyposażenie i parametry:
- wózek ze zbiornikiem próżniowym
- silnik 1-fazowy, 230 V, moc znamionowa 0,95 kW, prędkość znamionowa - 1360 obr./min.
- silnik 3- fazowy, 400 V, moc znamionowa 1,1 kW, prędkość znamionowa - 1400 obr./min.
- pompa olejowa o wydajności 220 l/min.
- 2 bańki stalowe z aparatem udojowym
- poziom hałasu 50 dB. 
  202201 Dojarka przewoźna dwubańkowa silnik 1- fazowy     
  202202 Dojarka przewoźna dwubańkowa  silnik 3- fazowy

DOJARKA PRZEWOŹNA BAŃKOWA AKCESORIA 

BAŃKI UDOJOWE
Bańka udojowa - konew plastikowa
Bańka udojowa plastikowa o pojemności 32 l, wykonana z przeźroczystego, wytrzymałego 
i elastycznego plastiku z podziałką.
  203301 Bańka udojowa konew plastikowa z pokrywą stalową, kpl. 32 l
  203302 Bańka udojowa konew plastikowa    32 l 
  203303 Bańka udojowa pokrywa stalowa
  

Bańka udojowa - konew stalowa
Bańka udojowa stalowa o pojemności 25 l, wykonana ze stali nierdzewnej. 
Posiada uchwyt ułatwiający wylewanie mleka.
  203351 Bańka udojowa konew stalowa, kpl. 25 l 
  203352 Bańka udojowa konew stalowa  25 l 
  203353 Bańka udojowa pokrywa stalowa 

Uszczelka pokrywy bańki udojowej 
Gumowa uszczelka pokrywy bańki. Zamiennik (95817001).
  203381 Uszczelka pokrywy bańki udojowej 

Uszczelka pokrywy bańki - czeska
Gumowa uszczelka pokrywy bańki udojowej - czeska.
  203382 Uszczelka pokrywy bańki - czeska 

Nakrętka pokrywy bańki, plastikowa
Nakrętka pokrywy bańki udojowej (pulsatora) wykonana z wytrzymałego tworzywa, 
zapewniająca pewne trzymanie pulsatora. Zamiennik (2634100).
  203391 Nakrętka pokrywy bańki, plastikowa
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DOJARKA STACJONARNA  
Agregat podciśnienia  220 l
Agregat podciśnienia do małych systemów udojowych (1 - 2 bańki).
W skład zestawu wchodzi:
- pompa olejowa podciśnienia o wydajności 220 l
- silnik 1- fazowy, 230 V, moc znamionowa 0,95 kW, prędkość obrotowa - 1360 obr./min.
lub
- silnik 3- fazowy, 400 V, moc znamionowa 1,1 kw, prędkość obrotowa - 1400 obr./min.
- zbiornik próżniowy o pojemności 25 l wraz z osprzętem. 
201001 Agregat podciśnienia 220 l silnik 1- fazowy   
201002 Agregat podciśnienia  220 l silnik 3- fazowy  

Agregat podciśnienia 280 l
Agregat podciśnienia do małych systemów udojowych (1- 3 bańki) .
W skład zestawu wchodzi:
- pompa olejowa podciśnienia o wydajności 280 l
- silnik 1- fazowy, 230 V, moc znamionowa 0,95 kW, prędkość obrotowa - 1360 obr./min.
lub
- silnik 3- fazowy, 400 V, moc znamionowa 1,1 kW, prędkość obrotowa - 1400 obr./min. 
201011 Agregat podciśnienia  280 l silnik 1- fazowy  
201012 Agregat podciśnienia  280 l silnik 3- fazowy  

DOJARKI PRZEWODOWE
Agregat podciśnienia 500 l
Agregat podciśnienia do średnich systemów, obsługujący do 4 aparatów udojowych.
Wyposażenie i parametry:
- olejowa pompa podciśnienia o wydajności 500 l
- silnik 3-fazowy, 400 V, moc znamionowa – 1,5 kW, prędkość obrotowa - 1380 obr./min.
- zbiornik 45 l wraz z osprzętem.
Niski poziom hałasu - 60 dB. 
211002 Agregat podciśnienia  500 l 
211003 Agregat podciśnienia  500 l  bez zbiornika

Agregat podciśnienia 800 l 
Agregat podciśnienia do średnich systemów obsługujący do 6 - 7 aparatów udojowych.
Wyposażenie i parametry:
- olejowa pompa podciśnienia o wydajności 800 l
- silnik 3-fazowy, 400 V, moc znamionowa – 2,2 kW, prędkość obrotowa - 1380 obr./min.
- zbiornik 45 l wraz z osprzętem.
Niski poziom hałasu - 70 dB.
211012 Agregat podciśnienia  800 l 
211013 Agregat podciśnienia  800 l  bez zbiornika

Agregat podciśnienia 1500 l 
Agregat podciśnienia do małych i średnich hal udojowych.
Wyposażenie i parametry :
- olejowa pompa podciśnienia o wydajności 1500 l
- silnik 3-fazowy, 400 V, moc znamionowa – 3 kW, prędkość obrotowa - 1445 obr./min.
- zbiornik 45 l wraz z osprzętem.
Niski poziom hałasu - 70 dB.
211022 Agregat podciśnienia  1500 l
211023 Agregat podciśnienia  1500 l  bez zbiornika 

Agregat podciśnienia 2100 l 
Agregat podciśnienia do dużych systemów udojowych.
Wyposażenie i parametry:
- olejowa pompa podciśnienia o wydajności 2100 l
- silnik 3-fazowy, 400 V, moc znamionowa – 4 kW, prędkość obrotowa - 1445 obr/min.
Silnik przystosowany do pracy ciągłej, o bardzo wysokiej trwałości i długoletniej żywotności
- zbiornik 65 l wraz z osprzętem.
Niski poziom hałasu - 90 dB.
211032 Agregat podciśnienia 2100 l
211033 Agregat podciśnienia 2100 l  bez zbiornika 
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POMPY
Pompa
Olejowa pompa podciśnienia. Bardzo dobre wykonanie i użycie materiałów najwyższej 
jakości, zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności nawet przy długotrwałym 
użytkowaniu. W skład kompletu wchodzi: pompa, tłumik i koło pasowe.

203200 Pompa kpl. 220 l 
203201 Pompa kpl. 280 l 
213201 Pompa kpl. 500 l 
213202 Pompa kpl. 800 l 
213203 Pompa kpl. 1500 l 
213204 Pompa kpl. 2100 l

Płytki do pompy
Charakteryzują się:
- wysoką odpornością na ścieranie i temperaturę
- doskonałą stabilnością wymiarową
- długą żywotnością
- niskim poziomem hałasu.
 

203211 Płytka do pompy 220 l
203212 Płytka do pompy 280 l
213211 Płytka do pompy 500 l 
213212 Płytka do pompy 800 l
213213 Płytka do pompy 1500 l
213214 Płytka do pompy 2100 l

SMAROWNICA POMPY 

Smarownica kpl.
Smarownica pompy VP 170/74/76 . 
Zamiennik 95855090. Pasuje również do innych dostępnych na rynku pomp.

211200 Smarownica kpl. 

Zbiornik oleju smarownicy
211201 Zbiornik oleju smarownicy 

Uszczelka korkowa smarownicy
211204 Uszczelka korkowa smarownicy 

Rurka smarownicy
211205 Rurka smarownicy

 

Rurka zasysająca smarownicy
211206 Rurka zasysająca smarownicy 

Knot smarownicy
Zamiennik 95854501.

211207 Knot smarownicy 
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Końcówka przewodu (część z mosiądzu) smarownicy
Zamiennik 95854301.

211208 Końcówka przewodu  smarownicy 

Kostka (gąbka) smarownicy

211209 Kostka (gąbka) smarownicy 

Podkładka fibrowa smarownicy
Zamiennik 98857701.

211210 Podkładka fibrowa smarownicy 

Podkładka metalowa smarownicy 

211211 Podkładka metalowa smarownicy 

Przewód PCV – L – 15 cm smarownicy
Przewód PCV o długości 15 cm i średnicy 3,5 x 9 mm.

211212 Przewód PCV – l – 15 cm smarownicy 

Korpus dolny przeźroczysty smarownicy

211202 Korpus dolny przeźroczysty smarownicy 

Korpus górny czarny smarownicy 
Zamiennik 95854001.                                   

211203 Korpus górny czarny smarownicy 

Nakrętka rurki smarownicy 
Zamiennik 95860201.

211214 Nakrętka rurki smarownicy 
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OSPRZĘT AGREGATU PODCIŚNIENIA

Pokrywa pompy próżniowej 
Przeźroczysta pokrywa zbiornika próżniowego, wykonana z twardego i odpornego na 
pęknięcia tworzywa san. Pasuje do agregatów podciśnieniowych AVITA, Delaval, Polanes 
i innych.
Zamiennik (95178201).

213301 Pokrywa pompy próżniowej 

Uszczelka zbiornika podciśnieniowego próżniowego
Gumowa uszczelka pokrywy zbiornika próżniowego, zamiennik (95178301).

213302 Uszczelka zbiornika podciśnieniowego próżniowego 

 

Zawór odwadniający (spustowy) - gumowy
Zawór odwadniający zbiornika próżniowego VP 70 wykonany z gumy.

203801 Zawór odwadniający (spustowy)  gumowy 

  Podstawa agregatu ze zbiornikiem podciśnienia - pojemność 45 l
   Podstawa agregatu ze stalowym zbiornikiem podciśnienia.
  Pojemność 45 l.

   211101 Podstawa agregatu ze zbiornikiem podciśnienia pojemność 45 l 

  Podstawa agregatu ze zbiornikiem podciśnienia - pojemność 65 l
  Podstawa agregatu ze stalowym zbiornikiem podciśnienia.
  Pojemność 65 l.
   211102 Podstawa agregatu ze zbiornikiem podciśnienia pojemność 65 l 

  

Zawór odwadniający rurociągu – 3/8"
Zawór odwadniający rurociągu. Korpus wykonany z tworzywa o gwincie 3/8 ", 
stożek mosiężny wraz z silikonową uszczelką.

211121 Zawór odwadniający rurociągu  3/8" 

WAKUOMETR

Wakuometr Ø 63 mm
Wakuometr o średnicy tarczy Ø 63 mm, z mocowaniem dolnym. Gwint przyłączeniowy 
M12 x 1,5. Obudowa z tworzywa sztucznego.

203501 Wakuometr Ø 63 mm 

Wakuometr Ø 100 mm
Wakuometr o średnicy tarczy Ø 100 mm, z mocowaniem dolnym. 
Gwint przyłączeniowy M 20 x 1,5. Obudowa stalowa.

203512 Wakuometr  Ø 100 mm

Olej do pomp próżniowych 
Specjalistyczny olej do pomp próżniowych, w którego składzie oprócz olejów bazowych 
znajdują się specjalnie dobrane dodatki poprawiające odporność na starzenie oraz 
zwiększające ochronę. Posiada doskonałe właściwości smarne niezależnie od temperatury. 
Zapobiega rdzewieniu i osadzaniu się zanieczyszczeń w wirniku.

213291 Olej do pomp próżniowych 1 l 
213292 Olej do pomp próżniowych  5 l

4040



MYJNIA 
Wanienka myjni
Wanienka do mycia i dezynfekcji aparatu udojowego. 
Pojemność 25 l. 
Wymiary zewnętrzne: 38 szer. x 53 dł. x 23 wys. cm.
203701 Wanienka myjni 

Przewód odprowadzający myjni z kulą
Przewód do myjni Wa3.
203703 Przewód odprowadzający myjni z kulą 

Sprężyna membrany myjni
Sprężyna ocynkowana myjni WA3, odporna na korozję.
Długość 142 mm.
203705 Sprężyna membrany myjni 

Sprężyna zaworu myjni
Sprężyna ocynkowana myjni WA3, odporna na korozję.
Długość 110 mm.
203706 Sprężyna zaworu myjni 

SPRZĘGŁO 
Sprzęgło kpl.
Sprzęgło łączące silnik z pompą VP-170 ( VP-70).
Zamiennik (96122580).
203141 Sprzęgło kpl. 

Wkładka gumowa sprzęgła dojarki 
Elastyczna, gumowa wkładka do sprzęgła.
203142 Wkładka gumowa sprzęgła dojarki 

Tarcza bierna sprzęgła
Tarcza bierna sprzęgła - na pompę.
203143 Tarcza bierna sprzęgła 

Tarcza czynna sprzęgła
Tarcza czynna sprzęgła - na silnik.
203144 Tarcza czynna sprzęgła 

REGULATOR PODCIŚNIENIA
Regulator podciśnienia
Regulator podciśnienia do pompy o maksymalnej wydajności 450 l/min. 
Gwint przyłączeniowy 1 cal. 
203401 Regulator podciśnienia 

Regulator podciśnienia mały
Regulator podciśnienia do pomp o wydajności do 300 l/min. 
Bez gwintu montażowego, może być mocowany np. poprzez przewód gumowy.
203402 Regulator podciśnienia mały

Regulator podciśnienia duży
Regulator podciśnienia do pomp o wydajności od 450 do 3500 l/min. 
Gwint przyłączeniowy - 1”.
213451 Regulator podciśnienia duży 
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KUREK STANOWISKOWY

Kurek stanowiskowy
Kurek wykonany z tworzywa sztucznego, mocowany do rury podciśnienia - 1".

203601 Kurek stanowiskowy

Końcówka 
Końcówka kurka stanowiskowego plastikowego.

203602 Końcówka  

Tuleja 
Tuleja z gwintem kurka stanowiskowego plastikowego.

203603 Tuleja 

Uszczelka
Uszczelka kurka stanowiskowego plastikowego (dwustronna).

203604 Uszczelka  

Uszczelka pod kurek stanowiskowy 
Uszczelka pod kurek stanowiskowy plastikowy (na rurę).

203605 Uszczelka pod kurek stanowiskowy 

Korpus 
Korpus kurka stanowiskowego plastikowego.

203606 Korpus  

Obejma 
Obejma kurka stanowiskowego plastikowego.

203607 Obejma  

Wkład kompletny 
Wkład kompletny kurka stanowiskowego plastikowego.
W skład wchodzą: końcówka, tulejka, uszczelka.

203608 Wkład kompletny
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DOJARKI PRZEWODOWE - AKCESORIA

Zestaw naprawczy pompy mlecznej FMP 55 AL
214011 Zestaw naprawczy pompy mlecznej FMP 55 AL

Zestaw naprawczy pompy mlecznej FMP 110 AL 
214012 Zestaw naprawczy pompy mlecznej  FMP 110 AL 

Zestaw naprawczy pompy mlecznej WF
214013 Zestaw naprawczy do pompy mlecznej WF 

Skrzydełko – pompa mleczna FC
Skrzydełko wykonane z tworzywa.
214031 Skrzydełko - pompa mleczna FC 

Skrzydełko – pompa mleczna GM2
Skrzydełko wykonane z tworzywa.
214032 Skrzydełko - pompa mleczna GM2 

OSPRZĘT JEDNOSTKI CENTRALNEJ 

Wlot mleka 40/40
Wlot gumowy do jednostki końcowej Ø 40 mm, na rurę Ø 40 mm.
213401 Wlot mleka 40/40 

Wlot mleka 40/60 
Wlot gumowy do jednostki końcowej Ø 60 mm, na rurę Ø 40 mm.
213402 Wlot mleka  40/60 

Wlot mleka 52/60 
Wlot gumowy do jednostki końcowej Ø 60 mm, na rurę Ø 52 mm.
213403 Wlot mleka  52/60 

Wlot gąbki Ø 40
Korek gumowy rury Ø 40.
213411 Wlot gąbki  Ø 40 

Wlot gąbki Ø 52
Korek gumowy rury Ø 52.
213412 Wlot gąbki  Ø 52
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ZŁĄCZA PLASTIKOWE
Złącza plastikowe do rurociągów mlecznych. Wykonane z mocnego tworzywa.

Złącze plastikowe do rur Ø 40 mm 
213501 Złącze plastikowe do rur  Ø 40 mm 

  Uszczelka gumowa do złącza plastikowego Ø 40 mm
213502 Uszczelka gumowa do złącza plastikowego   Ø 40 mm 

Złącze plastikowe do rur Ø 52 mm
213503 Złącze plastikowe do rur  Ø 52 mm 

  Uszczelka gumowa do złącza plastikowego Ø 52 mm
213504 Uszczelka gumowa do złącza plastikowego   Ø 52 mm 

ZŁĄCZA STALOWE
Złącza ze stali nierdzewnej SS 304 do rurociągów mlecznych.
 

Złącze stalowe do rur – stal nierdzewna Ø 40
213511 Złącze stalowe do rur – stal nierdzewna  Ø 40 

  Uszczelka silikonowa do złącza stalowego Ø 40
213512 Uszczelka silikonowa do złącza stalowego  Ø 40 

Złącze stalowe do rur – stal nierdzewna Ø 52
213513 Złącze stalowe do rur – stal nierdzewna  Ø 52 

  Uszczelka silikonowa do złącza stalowego Ø 52
213514 Uszczelka silikonowa do złącza stalowego  Ø 52
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KOMBIKURKI 
Gwarantują jednoczesne, niezawodne i szybkie połączenie 
z rurociągiem mlecznym i instalacją podciśnienia.

Kombikurek kpl. Ø 40
Zamiennik 99759095. 
213610 Kombikurek kpl.  Ø 40

Kombikurek kpl. Ø 52 
Zamiennik  99759096.  
213600 Kombikurek kpl  Ø 52

Korpus kombikurka Ø 40
Zamiennik 96848401.
213611 Korpus kombikurka Ø 40  

Korpus kombikurka Ø 52
Zamiennik 98829701.
213601 Korpus kombikurka Ø 52 

Uszczelka dolna kombikurka Ø 40
Zamiennik 96542301.
213612 Uszczelka dolna kombikurka Ø 40 

Uszczelka dolna kombikurka Ø 52
Zamiennik 96890001.
213602 Uszczelka dolna kombikurka  Ø 52 

KOMBIKUREK - CZĘŚCI WSPÓLNE
Wtyczka (końcówka kurka) 
Pozwala na jednoczesne, szybkie i pewne podłączenie przewodu 
mlecznego i podciśnienia do kurka kombi. 
Zapięcie następuje po wciśnięciu końcówki i obróceniu o 90°.
Zamiennik 99752001.
213620 Wtyczka (końcówka kurka) 

Kula kombikurka 
Zawór otwierający. Zamiennik 99751901.
213621 Kula kombikurka

Kurek podciśnienia kombikurka
Zamiennik 98845080. 
213622 Kurek podciśnienia kombikurka

Uszczelka górna kombikurka
Zamiennik 96850101.
213624 Uszczelka górna kombikurka
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UCHWYTY I OBEJMY DO RUR
Wykonane ze stali galwanizowanej.

Obejmy do rur
  213531 Obejma do rur  1  1/4” x 40 mm
  213532 Obejma do rur  1  1/4” x 50 mm
  213533 Obejma do rur  1  1/2” x 50 mm 

Uchwyty instalacyjne rur
   213541 Uchwyt instalacyjny rur  1/2” x 1"
   213542 Uchwyt instalacyjny rur 1/2” x 1 1/4”
   213543 Uchwyt instalacyjny rur  1/2” x 1 1/2” 

Wspornik – stopa ścienno-sufitowa 1/2”
  213551 Wspornik – stopa ścienno-sufitowa  1/2”
 

GUMOWE ELEMENTY ŁĄCZĄCE RURY

Kolano gumowe Ø 40 / 30 mm   
213561 Kolano gumowe  Ø 40/30 mm

Kolano gumowe Ø 40 / 40 mm
213562 Kolano gumowe  Ø 40/40 mm

Kolano gumowe Ø 50 / 40 mm
213563 Kolano gumowe  Ø 50/40 mm

Kolano gumowe Ø 50 / 50 mm
213564 Kolano gumowe  Ø 50 / 50 mm

Trójnik gumowy Ø 50 / 50 / 50 mm
213570      Trójnik gumowy  50/50/50 mm
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JEDNOSTKA UDOJOWA

INDYKATOR

Indykator kpl.
Zamiennik 99795681.
213740 Indykator kpl.

Pływak 
Zamiennik 98715880.
213746 Pływak  

Uszczelka 
Zamiennik 9877030.
213744 Uszczelka 

Obudowa 
Zamiennik 96748503.
213745 Obudowa 

Membrana
Zamiennik 96542580.
213742 Membrana 

Pokrywa górna
Zamiennik 96450701.
213741 Pokrywa górna

Pokrywa – wylot pionowy
Zamiennik 96947301.
213743 Pokrywa - wylot pionowy 

Rurka odpływowa
Pozwala na swobodny przepływ mleka do 200 ml/min. 
Zamiennik 96045407.
213747 Rurka odpływowa 

Uchwyt czarny
Zamiennik 96853803.
213748 Uchwyt czarny 

Zatrzask jednostki
Zamiennik 96421302.
213749 Zatrzask jednostki

Mieszek mały 
Zamiennik 96548801.
213802 Mieszek mały 
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MYJNIA DOJARKI PRZEWODOWEJ

Świeca manifoldu
Zamiennik 90508601.
215001  Świeca manifoldu

Manifold gniazdo wysokie
215002  Manifold gniazdo wysokie

Manifold złączka nakrętno-wkrętna
215003 Manifold złączka nakrętno-wkrętna

Manifold  - obejma
215006 Obejma



GUMY STRZYKOWE I KUBKI UDOJOWE 
  

GUMY STRZYKOWE

Produkowane z wysokiej jakości mieszanki gumowej. Powierzchnia wewnętrzna jest 
wyjątkowo gładka i elastyczna. Odporne na pękanie, łatwe w montażu i utrzymaniu 
w czystości. 
Okres eksploatacji to około 2500 dojów – 6 miesięcy.
Komplet - 4 szt.

Gumy strzykowe „8” 
Zamiennik 92811980 (4 x 92811901). 

216101 Gumy strzykowe  „8”  

Gumy strzykowe „10” 
Zamiennik 92811980 (4 x 92811901). Przeznaczony do kolektorów o króćcach Ø 10 mm.

216111 Gumy strzykowe  „10” 

Gumy strzykowe, typ TF24M, Anatomic 
Typ TF24m, 96003682 (4 x 96003603) i Anatomic (średnia główka).

216121 Gumy strzykowe typ TF24M, Anatomic 

Gumy strzykowe, typ krótki kubek „8”
Zamiennik 92815280.

216102 Gumy strzykowe typ krótki kubek „8” 
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Gumy strzykowe, typ krótki kubek „10”
Zamiennik 92815280 z wylotem na kolektor o króćcach Ø10.
216112 Gumy strzykowe typ krótki kubek „10”

Gumy strzykowe, typ Harmony 20
Zamiennik 92817480 (4 x 92817401).
216131 Gumy strzykowe typ Harmony 20 

Gumy strzykowe, typ 22M 
Zamiennik 90683680 (4 x 90683601).
216141 Gumy strzykowe typ 22M 

Gumy strzykowe, typ BouMatic 561 „DK1X”
216151 Gumy strzykowe typ BouMatic „DK1X” 

Gumy strzykowe, typ WK 1
Zamiennik 7021.2725.110.
216161 Gumy strzykowe typ WK 1
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Gumy strzykowe, typ WK 2 
Zamiennik 7022.2725.150.

216165 Gumy strzykowe typ WK 2 

Gumy strzykowe typ WK1 „długie” 
Zamiennik 7021.2725.030.

216162 Gumy strzykowe typ WK1 „długie” 

Przewód gumy strzykowej WK 1, WK 2 – 180 mm
Służy do połączenia gumy strzykowej z kolektorem. Średnica zewnętrzna 17 mm, 
wewnętrzna 10/8 (wziernik/kolektor) mm, długość 180 mm.

216301 Przewód gumy strzykowej WK 1, WK 2 180 mm 

Wziernik plastikowy do gumy strzykowej 
Średnica Ø 10 mm.

216311 Wziernik plastikowy do gumy strzykowej 

Zaślepka na gumy
216320 Zaślepka na gumy 

Wieszak aparatu udojowego 
Wykonany ze stali nierdzewnej. 

213801 Wieszak aparatu udojowego   
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KOLEKTORY
 

KOLEKTOR 150 ML – TYP MC11
Zamiennik kolektora typ MC11. Średnica króćca - Ø 10 mm, 
wylot mleka - Ø 16 mm.
217121 Kolektor typ MC11

Korpus górny kolektora 150 ml - typ MC11 kpl.
Z zaworem odpowietrzającym. 
Średnica wewnętrzna króćca – Ø 10 mm.
217123 Korpus górny kolektora typ MC11 kpl.

Kolektor  150 ml 
Odpowiednik HCC150/8
Średnica wewnętrzna króćca - Ø 8 mm, wylot mleka - Ø 16 mm. 
217101 Kolektor 150 ml  

Zawór odpowietrzający
217108 Zawór odpowietrzający

Korpus górny, kpl.
Z zaworem odpowietrzającym. Średnica wewnętrzna króćca – Ø 8 mm.
217103 Korpus górny, kpl.

Zawór
217105 Zawór

Pierścień uszczelniający
217104 Pierścień uszczelniający 

Korpus dolny 
Wylot mleka – Ø 16 mm.
217102 Korpus dolny

Uszczelka zaworu 
217106 Uszczelka zaworu 

 
Uszczelka zaworu – stary typ (duża)
217106-1  Uszczelka zaworu – stary typ (duża)

Korek
217107 Korek 
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KOLEKTOR 240 ml plastik
 Średnica wewnętrzna króćca.
 Ø 8 mm, wylot mleka - Ø 16 mm.
   217201 Kolektor 240 ml plastik

 Rozdzielacz powietrza
   217207 Rozdzielacz powietrza

 Korpus górny
 Króćce - Ø 8 mm.
   217203 Korpus górny 

 Pierścień uszczelniający
   217204 Pierścień uszczelniający

 Zawór
   217205 Zawór

 Korpus dolny
 Wylot mleka - Ø 16 mm.
   217202 Korpus dolny

 Uszczelka zaworu
   217206 Uszczelka zaworu 

 Nakrętka
   217208  Nakrętka 
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KOLEKTOR  300 ML

Kolektor 300 ml – kpl. – do automatycznego ściągacza
Przeznaczony do stanowisk udojowych z automatycznym ściąganiem aparatu (bez zaworu 
stal – silikon). Średnica wewnętrzna króćca - Ø 10 mm, wylot mleka - Ø 16 mm.
217311 Kolektor 300 ml – kpl.  do automatycznego ściągacza

Korpus dolny przeźroczysty
Bez otworu na zawór stal – silikon. Wylot mleka Ø 16 mm.
217312 Korpus dolny przeźroczysty

 
Kolektor  300 ml –  kpl.
Średnica wewnętrzna króćca - Ø 10 mm, wylot mleka - Ø 16 mm.
217301 Kolektor PSU 300 ml – kpl. 

Nakrętka
217308 Nakrętka 

Wieszak
217309 Wieszak 
  

Rozdzielacz powietrza
217307 Rozdzielacz powietrza

Korpus górny stalowy
Króćce Ø 10 mm.
217303 Korpus górny stalowy

Zawór kolektora
217305 Zawór kolektora 

Pierścień uszczelniający
217304 Pierścień uszczelniający

Oring uszczelniający
 217324 Oring uszczelniający

Korpus dolny przeźroczysty 
Bez otworu na zawór stal – silikon. Wylot mleka Ø 16 mm.
217302 Korpus dolny przeźroczysty 

Uszczelka zaworu
217306 Uszczelka zaworu 

Korek
217321 Korek 

Blaszka
217322 Blaszka 

Blokada zaworu
217323 Blokada zaworu 
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KOLEKTOR  360 ml

Kolektor 360 ml 
Odpowiednik TF360/HCC. Wylot mleka - Ø 16 mm. 

217401 Kolektor 360 ml  

Sprężyna stalowa
217421 Sprężyna stalowa 

Zawór odpowietrzający
217108 Zawór odpowietrzający

Uszczelka zaworu
217405 Uszczelka zaworu

Korpus górny
Wylot mleka - Ø 16 mm. 
Zamiennik 90560901

217402 Korpus górny

Zawór  
Zamiennik  99833280.

217406 Zawór

Uszczelka wewnętrzna
217404 Uszczelka wewnętrzna 

Uszczelka zewnętrzna
217424 Uszczelka zewnętrzna 

                        

Tuleja zaworu 
217423 Tuleja zaworu 

Korpus dolny (stal)
217403 Korpus dolny (stal) 
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KOLEKTOR 380 ml - stal 
Średnica wewnętrzna króćca - Ø 10 mm, wylot mleka - Ø 16 mm.
217501 Kolektor 380 ml  stal 

Rozdzielacz powietrza
217507 Rozdzielacz powietrza 

Korpus górny
Wykonany ze stali nierdzewnej, króćce  Ø 10 mm.
217503 Korpus górny

Pierścień uszczelniający
217504 Pierścień uszczelniający 

Zawór
217505 Zawór 

Korpus dolny 
Wylot mleka -  Ø 16 mm.
217502 Korpus dolny

Uszczelka zaworu
217506 Uszczelka zaworu
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PULSATORY

PULSATORY PNEUMATYCZNE O PULSACJI 60/40

Pulsator pneumatyczny AP02
Precyzyjny , solidny i niezawodny pulsator. Wykonany z dbałością o szczegóły, tak aby 
zapewnić pełna funkcjonalność i efektywność. W pełni regulowany, dokładny pomiar 
pulsacji z optymalna fazą masażu.
   218120 Pulsator pneumatyczny AP02

Pulsator pneumatyczny stalowy
Z pokrywą ze stali nierdzewnej. Membrany wykonane z silikonu.
   218101 Pulsator pneumatyczny stalowy 

 Pulsator pneumatyczny – zestaw naprawczy 
 Pulsator pneumatyczny – zestaw naprawczy. 
 W skład zestawu wchodzi  membrana duża 2 szt., 
 membrana mała 2 szt., suwak duży 1 szt., oring 4 szt.
   218110 Pulsator pneumatyczny - zestaw naprawczy

Membrana duża silikon
   218111 Membrana duża silikon 

Membrana mała silikon
   218112 Membrana mała silikon 

Suwak duży 60/40 
   218113 Suwak duży 60/40 

Suwak duży – osłona
   218114 Suwak duży osłona

NOWOŚĆ
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PULSATORY HYDRAULICZNE

Pulsator H-02 
Możliwość regulacji tempa i współczynnika pulsacji pozwala na jego wykorzystanie 
w różnych systemach udojowych. 
Zamiennik 98927196.
218201 Pulsator H-02 

Pulsator H02 – zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy pulsatora H02 . W skład zestawu wchodzą: ślizgacz przerzucający, 
membrana 2 szt., zawleczka 2 szt., pierścień tłoczyska 2 szt., sprężyna przerzucająca, 
uchwyt sprężyny oraz gumowa podkładka uszczelniająca 0,8 mm.
218210 Pulsator H02 zestaw naprawczy 

Pulsator H02 - pokrywa pulsatora kpl.
Kompletna pokrywa pulsatora H-02 z zatrzaskiem i filtrem. 
218211 Pulsator H02  pokrywa pulsatora kpl.

Pulsator H02 - pokrywa pulsatora
Zamiennik – 91706201.
218212 Pulsator H02 pokrywa pulsatora 

Pulsator H02 – zatrzask pokrywy 
Zamiennik – 99620401.
218213 Pulsator H02 zatrzask pokrywy 

Pulsator H02 – korpus pulsatora
Korpus w zestawie z tulejkami ośki.
218220 Pulsator H02 korpus pulsatora 

Pulsator H02 – wspornik korpusu
Zamiennik – 99529001.
218221 Pulsator H02 wspornik korpusu 

Pulsator H02 – suwak sterujący
Zamiennik: 99824901.
218231 Pulsator H02 suwak sterujący 

Pulsator H02 – uchwyt ślizgacza
Zamiennik: 99621887.
218232 Pulsator H02 uchwyt ślizgacza 

NOWOŚĆ
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Pulsator H02 – ślizgacz przerzucający
Zamiennik: 94768601.
    218233 Pulsator H02 ślizgacz przerzucający 

Pulsator H02 – ramię przerzucające 
    218234 Pulsator H02 ramię przerzucające 

Pulsator H02 – ślizgacz płytka
    218235 Pulsator H02 ślizgacz płytka 

Pulsator H02 – spinka ośki 
    218222 Pulsator H02 spinka ośki 

Pulsator H02 - zespół łączący membrany
Kompletny zespół łączący membrany. 
W skłąd zestawu wchodzi ośka oraz dwie tuleje tłoczyska.
   218225 Pulsator H02  zespół łączący membrany kpl.

Pulsator H02 - zespół łączący membrany (ośka)
Ośka pulsatora H-02 o nominalnym wymiarze.
   218224 Pulsator H02  zespół łączący membrany (ośka)

 
Pulsator H02 – tuleja tłoczyska 
    218223 Pulsator H02 tuleja tłoczyska

Pulsator H02 - sprężyna przerzucająca pulsatora
Zamiennik 96006801. 
   218236 Pulsator H02 sprężyna przerzucająca pulsatora

 
Pulsator H – pierścień boczny (zamykający)
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik – 99529102.
   218241 Pulsator H  pierścień boczny (zamykający) 

Pulsator H – membrana pulsatora
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik – 99529803.
   218242 Pulsator H   membrana pulsatora
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Pulsator H - uszczelka mała 
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik – 99576402.

 218243 Pulsator H uszczelka mała

Pulsator H - uszczelka duża 
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik: 99576401.
218245 Pulsator H uszczelka duża

Pulsator H – uchwyt sprężyny
Pasuje do pulsatora  H-00, H-02.

 218244 Pulsator H  uchwyt sprężyny

Pulsator H – pierścień tłoczyska
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik 95776601
218246 Pulsator H pierścień tłoczyska 

Pulsator H – podkładki uszczelniające
Podkładki do uszczelnienia ślizgacza z korpusem pulsatora H-00, H-02.
218247 Pulsator H podkładka uszczelniająca  0,4 mm 
218247-1 Pulsator H  podkładka uszczelniająca   0,6 mm 
218247-2 Pulsator H podkładka uszczelniająca gumowa 0,8 mm 

Pulsator H – zawleczka
Pasuje do pulsatora H-00, H-02. 
Zamiennik 95267601.
218250 Pulsator H zawleczka 

Pulsator H00 - pokrywa pulsatora 
Zamiennik 95856701.
218263 Pulsator H00 pokrywa pulsatora 

Pulsator H00 - sprężyna przerzucająca pulsatora 
Zamiennik 95981901. 
218264 Pulsator H00 sprężyna przerzucająca pulsatora 
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ADAPTERY 

Adapter pulsatora  na bańkę
Adapter łączący pulsator hydrauliczny z pokrywą bańki udojowej.
   218300  Adapter pulsatora hydraulicznego na bańkę

Osłona zaworu zwrotnego – osłona pokrywy bańki
Pasuje do H-00, H-02.
   218301 Osłona zaworu zwrotnego - osłona pokrywy bańki

 
Uszczelka osłony
Pasuje do H-00, H-02.
     218302 Uszczelka osłony

 
Zawór zwrotny pulsatora 
Pasuje do H-00, H-02.
    218303 Zawór zwrotny pulsatora

 
Adapter pulsatora – dojarka  bańkowa
Adapter łączący pulsator pneumatyczny z pokrywą bańki udojowej.
    218311 Adapter pulsatora dojarka bańkowa
 

Uszczelka osłony
Uszczelka osłony adaptera pulsatora pneumatycznego.
     218312 Uszczelka osłony 

Zawór zwrotny adaptera
Zawór zwrotny adaptera pulsatora pneumatycznego.
     218313 Zawór zwrotny adaptera
 

Oring
     218314 Oring adaptera

Adapter dojarka przewodowa
Adapter pulsatora pneumatycznego - na wieszak.
     218321 Adapter dojarka przewodowa 

Adapter dojarka do DUOVACA 
Adapter pulsatora pneumatycznego - do duovaca.
     218331 Adapter dojarka do duovaca 
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PRZEWODY MLECZNE I POWIETRZNE
 

PRZEWODY MLECZNE PCV
Przewody wykonane z PCV, stabilne w niskich i wysokich temperaturach.
220102 Przewód mleczny PCV 0,8 m Ø  14 mm 
220101 Przewód mleczny PCV  25 m Ø 14 mm 
220202 Przewód mleczny PCV  0,8 m Ø 16 mm 
220201 Przewód mleczny PCV  25 m Ø 16 mm 
220401 Przewód mleczny PCV  10 m Ø 25 mm 

PRZEWODY POWIETRZNE PCV
Przewody wykonane z PCV, stabilne w niskich i wysokich temperaturach.
224002 Przewód powietrzny podwójny PCV 0,8 m 
224001 Przewód powietrzny podwójny PCV  25 m 
224101 Przewód powietrzny krótki pulsatora  PCV 25 m 
224102 Przewód powietrzny krótki pulsatora  PCV 0,2 m 

PRZEWODY POWIETRZNE GUMOWE
Przewody powietrzne charakteryzują się wysoką giętkością i odpornością na niskie 
i wysokie temperatury.
225002 Przewód powietrzny podwójny gumowy  0,8 m 
225000 Przewód powietrzny podwójny gumowy  20 m  
225112 Przewód powietrzny krótki pulsatora gumowy  0,2 m 
225111 Przewód powietrzny krótki pulsatora gumowy 25 m 
225211 Przewód powietrzny główny   25 m 
 

Nożyce do cięcia przewodów
Specjalnie zaprojektowane nożyce do cięcia przewodów gumowych, PCV, silikonowych 
i innych. Ostry nóż z dwoma płaszczyznami tnącymi, pozwala na lekkie i precyzyjne cięcie 
przewodów do średnicy zewnętrznej Ø 32 mm.
229001 Nożyce do cięcia przewodów 
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SEPARATOR

Separator do mleka kpl.
Urządzenie pozwala na jednoczesny udój mleka ze zdrowych i z chorej ćwiartki. 
Prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz utrzymanie urządzenia 
w należytej czystości. 

W zestawie bańka, nakrętka, łącznik oraz 2 przewody, dł. 0, 5 m. 
Pojemność – 8 l.
  
   213460 Separator do mleka kpl. 
   213463 Przewód do separatora 0,5 m
   213464 Przewód do separatora 25 m 
   213462 Nakrętka do separatora kpl.
   213465 Łącznik do separatora     
   213467 Uszczelka do separatora 
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identyfikacja
i poskramianie
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OBROŻE IDENTYFIKACYJNE
Obroże o szerokości 40 mm. 

Obroże identyfikacyjne z przewleczką 
  310103 Obroża identyfikacyjna 90 P niebieska
  310104 Obroża identyfikacyjna 100 P niebieska
  310105 Obroża identyfikacyjna 120 P niebieska 
  310106 Obroża identyfikacyjna 130 P niebieska 

Obroże identyfikacyjne z klamrą 
  310203 Obroża identyfikacyjna  90 KS  niebieska 
  310205 Obroża identyfikacyjna  120 KS  niebieska 
  310206 Obroża identyfikacyjna  130 KS  niebieska
 

  311205 Obroża identyfikacyjna PREMIUM 120 KS  zielona
  311206 Obroża identyfikacyjna PREMIUM  135 KS  zielona

NUMERY IDENTYFIKACYJNE 

Numer identyfikacyjny czerwony
Wymiary 48 mm x 59 mm. Biała cyfra na czerwonym tle. 
  316100 Numer identyfikacyjny  czerwony  0 
  316101 Numer identyfikacyjny  czerwony  1 
  316102 Numer identyfikacyjny  czerwony  2 
  316103 Numer identyfikacyjny  czerwony  3 
  316104 Numer identyfikacyjny  czerwony  4 
  316105 Numer identyfikacyjny  czerwony  5 
  316106 Numer identyfikacyjny  czerwony  6 i 9 
  316107 Numer identyfikacyjny  czerwony  7 
  316108 Numer identyfikacyjny  czerwony  8

Numer identyfikacyjny żółty
Wymiary 48 mm x 59 mm. Czarna cyfra na żółtym tle. 
  316110 Numer identyfikacyjny  żółty  0 
  316111 Numer identyfikacyjny  żółty  1 
  316112 Numer identyfikacyjny  żółty  2 
  316113 Numer identyfikacyjny  żółty  3 
  316114 Numer identyfikacyjny  żółty  4 
  316115 Numer identyfikacyjny  żółty  5 
  316116 Numer identyfikacyjny  żółty  6 i 9 
  316117 Numer identyfikacyjny  żółty  7 
  316118 Numer identyfikacyjny  żółty  8
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Numer identyfikacyjny czerwony - mały
Wymiary 48 mm x 46 mm. Biała cyfra na czerwonym tle. 
Komplet - 10 szt.
316120 Numer identyfikacyjny  czerwony  0 
316121 Numer identyfikacyjny  czerwony  1 
316122 Numer identyfikacyjny  czerwony  2 
316123 Numer identyfikacyjny  czerwony  3 
316124 Numer identyfikacyjny  czerwony  4 
316125 Numer identyfikacyjny  czerwony  5 
316126 Numer identyfikacyjny  czerwony  6 i 9 
316127 Numer identyfikacyjny  czerwony  7 
316128 Numer identyfikacyjny  czerwony  8

Numer identyfikacyjny żółty - mały
Wymiary 48 mm x 46 mm. Czarna cyfra na żółtym tle.
Komplet - 10 szt. 
316130 Numer identyfikacyjny  żółty  0 
316131 Numer identyfikacyjny  żółty  1 
316132 Numer identyfikacyjny  żółty  2 
316133 Numer identyfikacyjny  żółty  3 
316134 Numer identyfikacyjny  żółty  4 
316135 Numer identyfikacyjny  żółty  5 
316136 Numer identyfikacyjny  żółty  6 i 9 
316137 Numer identyfikacyjny  żółty  7 
316138 Numer identyfikacyjny  żółty  8 
 

Kolczykownica 
Kolczykownica służy do zakładania kolczyków przez hodowców.  
Dostosowana  do rożnych rodzajów igieł. 
316201 Kolczykownica plastikowa  
316202 Kolczykownica aluminiowa  
316210 Igła do kolczykownicy

OPASKI 
  

OPASKI IDENTYFIKACYJNE
Opaski są wygodną i tanią formą oznaczania zwierzęcia. 

Opaska identyfikacyjna rzep
Opaska tekstylna. 
Opakowanie 10 szt.
317101 Opaska identyfikacyjna rzep czerwona 
317102 Opaska identyfikacyjna rzep żółta 
317103 Opaska identyfikacyjna rzep zielona 
317104 Opaska identyfikacyjna rzep niebieska 
317105 Opaska identyfikacyjna rzep pomarańczowa

Opaska plastikowa z zapinką
Wymiary: 36 x 3 cm. 
317201 Opaska identyfikacyjna plastikowa czerwona 
317202 Opaska identyfikacyjna plastikowa żółta 
317203 Opaska identyfikacyjna plastikowa zielona 
317204 Opaska identyfikacyjna plastikowa niebieska
317205 Opaska identyfikacyjna plastikowa pomarańczowa
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KONTROLA I POSKRAMIANIE 

Kantary 
Posiadają wzmocnienia ze skóry, okucia metalowe oraz możliwość regulowania długości.
    325001 Kantar dla cieląt 
    325010 Kantar dla krów 

 
Poskrom
Urządzenie pozwalające poskromić lub unieruchomić zwierzę podczas zabiegów 
pielęgnacyjnych lub weterynaryjnych. 
    325201 Poskrom 
    325202 Sprężyna poskromu 
    325203 Nasadka poskromu – gumowa 

Poskrom na nogi
    325301 Poskrom na nogi
    325310 Poskrom na nogi regulowany 

OBROŻE
Obroże o szerokości 40 mm. Posiadają możliwość regulacji długości.

Obroże z pojedynczą klamrą, D-ringiem i przewleczką
  320201 Obroża dla młodych cieląt  65 KPD 
  320202 Obroża dla cieląt 85 KPD 
  320204 Obroża dla cieląt i młodych krów  100 KPD 
  320205 Obroża dla cieląt i młodych krów  120 KPD 
  320206 Obrożą dla cieląt i młodych krów  130 KPD 

Obroże wzmocnione skórą
Obroże o szerokości 40 mm. Posiadają możliwość regulacji długości.
  321202 Obroża dla cieląt PREMIUM  85 KPD
  321204 Obroża dla cieląt PREMIUM  100 KPD 
  321206 Obroża dla krów PREMIUM 130 KPD 
  321208   Obroża dla krów PREMIUM  150 KPD

Obroże SWISS z karabińczykiem szwajcarskim
  322302 Obroża SWISS dla cieląt PREMIUM z karabińczykiem typ szwajcarski 85 KSPD 
  322304 Obroża SWISS dla cieląt PREMIUM z karabińczykiem typ szwajcarski  100 KSPD 
  322306 Obroża SWISS dla bydła PREMIUM z karabińczykiem typ szwajcarski   130 KSPD

NOWOŚĆ
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Karabińczyki  
326121 Karabińczyk typ szwajcarski
326131 Karabińczyk z okrętką  typ szwajcarski 

Szekle
326205 Szekla 5 mm wytrzymałość 80 kg
326206 Szekla 6 mm wytrzymałość 100 kg 
326208 Szekla 8 mm wytrzymałość 200 kg
326210 Szekla 10 mm wytrzymałość 320 kg
326212 Szekla 12 mm  wytrzymałość  520 kg
326214 Szekla 14 mm wytrzymałość  680 kg
326216 Szekla 16 mm wytrzymałość  800 kg 

Kółko przeciw zdajaniu mleka z motylkiem plastikowe
Kółko jest zakładane na nos krowy, aby nie dopuścić do zdajania mleka. 
Nie przeszkadza bydłu w jedzeniu i piciu.
330121 Kółko przeciw zdajaniu mleka z motylkiem plastikowe  duże 
330111 Kółko przeciw zdajaniu mleka z motylkiem plastikowe  średnie 
330101 Kółko przeciw zdajaniu mleka z motylkiem plastikowe  małe 



żywienie
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PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE

AVITAMILK 

Mieszanka paszowa uzupełniająca (preparat mlekozastępczy) dla cieląt Avitamilk. 
Wysokiej klasy preparat mlekozastępczy dla cieląt od 6 dnia życia.
Skład: Serwatka w proszku, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), koncentrat białka 
sojowego GMO, odtłuszczone mleko w proszku, aminokwasy syntetyczne, witaminy 
i mikroelementy, zakwaszacz, bakterie kwasu mlekowego, zapach. 
Składniki analityczne
białko 22,00 %
tłuszcz 15,00 %
popiół 7,00 % 
włókno surowe 0,5%
lizyna 1,7%
wapń 1 %
fosfor 0,7%
metionina  0,6 %
treonina 0,6%

Dodatki, 1 kg zawiera:
witamina A (octan retinolu) 50000 I.U.
witamina D3 (cholekalcyferol) 10000 I.U.
witamina C (kwas askorbinowy)  100 mg
witamina E (alfa-tokoferol)  100 mg

Stosowanie: 
0preparat mieszać z wodą o temp. 55 - 60 C w proporcji 1:10 (1kg preparatu + 10 l wody). 

500101 Avitamilk 20 kg 
500102 Avitamilk 25 kg

AVITAMILK 12S

Mieszanka paszowa uzupełniająca (preparat mlekozastępczy) dla cieląt AVITAMILK 12S. 
Zawiera siemię lniane - naturalny produkt hamujący powstawanie biegunki. 
Można podawać cielakom od 15 dnia życia.
Składniki analityczne:
białko surowe  210 g
olej i tłuszcz surowy 120 g
popiół surowy  70 g
lizyna  17 g
włókno surowe  17 g 
wapń  10 g 
fosfor  7 g 
metionina  6 g 
treonina  6 g

Dodatki w 1 kg :
witamina A (octan retinolu}  50000 I.U.
witamina D3 (cholekalcyferol) 10000 I.U.
witamina C (kwas askorbinowy)  100 mg
witamina E (alfa-tokoferol)   100 mg
probiotyk   +
zapach   +

Skład: 
serwatka, tłuszcz roślinny (palmowy, kokosowy), mąka sojowa (GMO), siemię lniane, 
aminokwasy syntetyczne. 
Stosowanie:

0preparat mieszać z wodą o temp. 40 - 45 C w proporcji 1:10 (1 kg preparatu +10 L wody).
500111 Avitamilk 12S 20 kg 
500112 Avitamilk 12S 25 kg  
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EKOMLEKO

Mieszanka paszowa uzupełniająca (preparat mlekozastępczy) dla cieląt EKOMLEKO. Najtańsze 
pójło, a jednocześnie pełnowartościowa pasza. Dzięki frakcji nierozpuszczalnej przyspiesza 
rozwój przedżołądków, a tym samym przyspiesza wykorzystanie pasz stałych. Można 
podawać cielakom od 4 tygodnia życia.
Składniki pokarmowe. 1 kg zawiera:
Białko surowe  24 %
olej i tłuszcz surowy  8,00 %
popiół surowy  5,5 %
włókno surowe  2,7 %
lizyna   1,90 %
wapń   1,00 %
treonina   0,6 %
fosfor   0,70 %
metionina   0,60 %
Dodatki paszowe, materiały paszowe:
witamina A (octan retinolu)  25000 I.U.
witamina D3 (cholekalcyferol)  5000 I.U.
Pierwiastki śladowe (3b):
żelazo (siarczan żelaza)  100 mg.
Skład: 
serwatka, kwasy tłuszczowe (palmowy i kokosowy), mąka sojowa, mąka pszenna, glukoza, 
mikroelementy. 
Produkty mleczne, produkty frakcyjne i uboczne z nasion roślin oleistych, mączka sojowa 
(wyprodukowana z soi genetycznie modyfikowanej, glicine max. L CV A 5403, Linii 40-3-2), 
mąka pszenna, tłuszcze roślinne.
Stosowanie: 

0preparat mieszać z wodą o temp. 40 C w proporcji 1:10 (1 kg preparatu+10 l wody).
przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu. 
    500201 Ekomleko 20 kg
    500202 Ekomleko  25 kg

LIZAWKI MINERALNO-WITAMINOWE     

CALCIBLOCK

Lizawka o wysokiej zawartości wapnia, witamin A, D3 i E. Przystosowana dla wszystkich 
zwierząt ciężarnych lub o wysokim zapotrzebowaniu na wapń (w czasie ciąży i do wyższej 
produkcji mleka), a także jako niezbędny produkt dla cieląt w celu stworzenia silnej i zdrowej 
struktury kości.
Witamina A   15000 I.U.
Witamina D3   2500 I.U.
Sód (Na) min.   30,6 %
Wapń (Ca)   7,49 %
Magnez (Mg)   0,35 %
Fosfor (P)   0,25 %
Żelazo (Fe)   930 mg
Mangan (Mn)   273 mg
Cynk (Zn)   145 mg
Jod (I)   60 mg
Kobalt (Co)   25 mg
Witamina E   21,3 mg
Selen (Se)   7,5 mg
Melasa   +
Substancje aromatyczne  + 
    502101 Calciblock  5 kg 
    502102 Calciblock  10 kg
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ENERGOBLOCK
Wysokoenergetyczna lizawka o właściwościach odżywczych. Specjalna formuła bogata 
w dekstrozę, tłuszcz roślinny, mleko, minerały i witaminy. Wyprodukowana z naturalnej soli 
środziemnomorskiej. Nadaje się dla wszystkich przeżuwaczy na wszystkich etapach ich życia 
(większa wydajność, zdrowsze zwierzęta). Niezbędna przy wypasie owiec, kóz i bydła (wzrost 
wagi i przyrost mleka, przywrócenie energii).
Pomocna u zwierząt młodych, w ciąży, chorych lub słabych.
Witamina A    15000 I.U.
Witamina D3    2500 I.U.
Witamina E    21,3 mg
Dextroza    2 %
Sód (Na)    29,4 %
Wapn (Ca)    6,87 %
Fosfor (P)    0,54 %
Magnez (Mg)    0,32 %
Tłuszcz roślinny   1 %
Mleko w proszku  1 %
Żelazo (Fe)    930 mg
Mangan (Mn)    73 mg
Cynk (Zn)    145 mg
Jod (I)    60 mg
Kobalt (Co)    25 mg
Selen (Se)    7,5 mg
Melasa    +
Substancje aromatyczne   +
502202 Energoblock  10 kg

MELBLOCK
Specjalna formuła z melasą, bogata w fosfor i wapń. Zapewnia więcej zdrowia i lepszą wagę 
w czasie ciąży, silne i zdrowe młode. Nadaje się do wszystkich przeżuwaczy na wszystkich 
etapach ich życia. Niezbędna przy wypasie owiec, kóz i bydła, szybko przywraca energię. 
Pomocna u zwierząt młodych, w ciąży, chorych lub słabych.
Witamina A    15000 I.U.
Witamina D3    2500 I.U.
Sód (Na)    37,8 %
Wapń (Ca)    0,79 %
Magnez (Mg)    0,35 %
Fosfor (P)    0,25 %
Żelazo (Fe)    930 mg
Mangan (Mn)    273 mg
Cynk (Zn)    145 mg
Jod (I)    60 mg
Kobalt (Co)    25 mg
Witamina E    21,3 mg
Selen (Se)    7,5 mg
Melasa    +
Substancje aromatyczne   +
502302  Melblock 5 kg

NUTRIBLOCK
Pobierając z Nutriblocku, fosfor, wapń, magnez i pierwiastki śladowe, przeżuwacze 
zaspokajają swoje potrzeby, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności 
mlecznej i mięsnej, a także poprawy ich stanu zdrowia.
Skład: chlorek sodu, fosforan dwuwapniowy, węglan wapnia, tlenek magnezu, melasa. 
Składniki analityczne:
Sód (Na)    37,8 %
Wapń (Ca)    0,49 %
Magnez (Mg)   0,35 %
Fosfor (P)    0,25 %
Dodatki na 1 kg: 
Żelazo (Fe)    930 mg
Mangan (Mn)    273 mg
Cynk (Zn)                    145 mg
Jod (I)                      60 mg
Kobalt (Co)    25 mg
Selen (Se)    7,5 mg
Przeciwutleniacze: 
Butylowany hydroksytoluen (BHT) (E321)  2,30 mg
Galusan propylu (Ε310)   0,20 mg           
502401 Nutriblock  5 kg      
502402 Nutriblock 10 kg 
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PREMIUMBLOCK 
Wzmacnia apetyt, powoduje wzrost masy ciała, reguluje płyny ustrojowe. 
Wzbogaca codzienną dietę w pierwiastki śladowe, które przyczyniają się znacząco 
do wzrostu produktywności u zwierząt, a także poprawy ich zdrowia.
Skład: minerały, pierwiastki śladowe i witaminy.
Sód (Na)  38,8 %
Magnez (Mg)  0,035 %
Żelazo (Fe)  93 mg
Mangan (Mn)  27,3 mg
Cynk (Zn)  14,5 mg
Jod (I)  6 mg
Kobalt (Co)  2,5 mg
Selen (Se)  0,75 mg
Melasa  +
Substancje aromatyczne  +
   502501 Premiumblock  5 kg 
   502502 Premiumblock  10 kg

VITBLOCK
Specjalna kompozycja witamin A, D3, i E w połączeniu z fosforem, magnezem, wapniem 
i minerałami. Posiada jedną z najbardziej złożonych kompozycji o wysokiej wartości 
odżywczej. W znacznym stopniu przyczynia się do wzbogacenia pokarmu w minerały 
i witaminy, których nie można łatwo znaleźć w codziennej diecie. 
Doskonałe dla zwierząt we wszystkich okresach życia.
Witamina A 15000 I.U.
Witamina D3  2500 I.U.
Sód (Na)  37,5 % 
Wapń (Ca)  0,79 % 
Magnez (Mg)  0,35 %
Fosfor (P)  0,25 %
Żelazo (Fe)  930 mg
Mangan (Mn)  273 mg
Cynk (Zn)  145 mg
Jod (I)  60 mg
Kobalt (Co)  25 mg
Witamina E  21,3 mg
Selen (Se)  7,5 mg
Melasa  +
Substancje aromatyczne  + 
   502701 Vitblock  5 kg 
   502702 Vitblock  10 kg

ZINCBLOCK
Ze względu na specjalny skład z wysoką zawartością cynku, kobaltu i selenu, lizawka ta jest 
niezbędna dla wszystkich zwierząt gospodarskich w rozwoju mięśni, skóry i wymion. 
Poza tym pomaga w produkcji witaminy B12, co pozwala uniknąć ogólnego wyczerpania 
u krów, cieląt i owiec, wzmacnia kopyta i pomaga w uniknięciu problemów związanych 
z brakiem cynku, kobaltu i selenu.
Cynk (Zn)  9000 mg 
Żelazo (Fe)  1 400 mg
Kobalt (Co)  400 mg
Selen (Se)  20 mg
Sodium (Na)  38,8 %
Wapn (Ca)  0,3 %
Melasa  +
Aromat  +
   502801 Zincblock  5 kg 
   502802 Zincblock  10 kg

ANTI-INSECT     
   
Nowatorska formuła z solą morską i olejkami:
- odstrasza insekty, muchy, komary i inne
- poprawia krążenie i przeciwdziała zakrzepicy
- wzmacnia system odpornościowy
- przywraca równowagę pH w żołądku
- działa jak przeciwutleniacz
- wspomaga trawienie i metabolizm
- pomaga w walce z komórkami nowotworowymi.
   502902 Anti-Insect  5 kg
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WLEWKI MINERALNO-WITAMINOWE

HYPOCALCIK
Doustny preparat pozwalający na szybkie uzupełnianie dawki Ca, w okresach szczególnego 
zapotrzebowania. 
Opakowanie w specjalnej butelce, umożliwia wlanie płynu bezpośrednio do pyska.
504001 Hypocalcik 500 g 
504002 Hypocalcik  5 kg

 
KETONIK
Doustny preparat w szybki sposób uzupełniający niedobory energii, zwłaszcza w okresach 
wzmożonego zapotrzebowania (okres okołoporodowy, pierwsze dni laktacji). 
Opakowanie w specjalnej butelce, umożliwia wlanie płynu bezpośrednio do pyska. 
504101 Ketonik  500 g 
504102 Ketonik  5 kg

MAGNEZIK 
Dodatek mineralno-witaminowy stosowany w przypadku niedoboru magnezu 
w okresie pastwiskowym. Odpowiednio dobrane proporcje witamin
 rozpuszczalnych w formie jonowej sprawiają, że jest to preparat bardzo dobrze 
przyswajalny przez organizm.
Opakowanie w specjalnej butelce, umożliwia wlanie płynu bezpośrednio do pyska. 
504201 Magnezik  500 g 
504202 Magnezik  5 kg

OWULIK
Dodatek paszowy dla krów w fazie reprodukcji. Odpowiednia dawka witamin 
i β- karotenu, wzmacnia objawy rui, wzmaga aktywność płciową. 
Opakowanie w specjalnej butelce, umożliwia wlanie płynu bezpośrednio do pyska.
504301 Owulik  500 g 
504302 Owulik  5 kg
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DODATKI ENERGETYCZNE
Lacto-Energia
Preparat energetyczno-witaminowy w płynie. Stymuluje przemiany energetyczne. 
Zwiększa zawartość białka w mleku. Poprawia bilans energetyczny dawki. 
Ma słodki smak, poprawia smakowitość paszy i zwiększa jej pobieranie. 
Zmniejsza pylenie paszy. Zwiększa wydajność mleka.  
    505001 Lacto-Energia  1,2 kg 
    505002 Lacto-Energia  6 kg 
    505003 Lacto-Energia  25 kg 
    505004 Lacto-Energia 1000 kg

DODATKI ŻYWIENIOWE

Lacto-Stop 
Szybkodziałający preparat przeciw biegunkom dla cieląt, jagniąt i koźląt. 
Kompleks elektrolitowo-pektynowy zapobiega odwodnieniu organizmu. 
Zawarte w preparacie związki mineralno-witaminowe oraz glukoza dostarczają energii oraz 
pobudzają układ odpornościowy. Zawarte w preparacie włókno sprzyja formowaniu stolca. 
Systematyczne stosowanie zwiększa odporność i utrzymuje zwierzęta w dobrej kondycji.
    506001 Lacto-Stop  100 g 
    506002 Lacto-Stop  1000 g 

Lacto-Stoper 
Preparat przeciw biegunkom dla krów dorosłych i jałówek. Zawarte w korze dębowej 
i kłączu tataraku garbniki wykazują działanie ściągające i uszczelniające błonę śluzową 
przewodu pokarmowego. Zawarty rumianek wykazuje łagodne działanie rozkurczające.
Sorbitol wpływa na poprawę smaku.
    506101 Lacto-Stoper  100 g 
    506102 Lacto-Stoper  800 g 

Lacto-Elektrolit 
Mieszanka paszowa dietetyczna do uzupełniania elektrolitów i energii w trakcie i po 
biegunce. Preparat szybko niweluje niedobory sodu, potasu i energii, doprowadzając 
do właściwego poziomu gospodarkę wodno-elektrolitową oraz kwasowość organizmu. 
Zawarta w preparacie glicyna znacząco poprawia transport elektrolitów przez ścianę jelita 
do krwiobiegu.
    506201 Lacto-Elektrolit  100 g 
    506202 Lacto-Elektrolit  1000 g

 
Lacto-Bufor
Mieszanka paszowa dla krów stabilizująca pH żwacza. Preparat przywraca prawidłowe pH 
żwacza do 6.2 - 6.8. Żywe drożdże stanowią doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów 
bytujących w żwaczu umożliwiając im szybką odbudowę i ponowne zasiedlenie.
    506301 Lacto-Bufor  100 g 
    506302 Lacto-Bufor  1000 g 

Lacto-Start
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona dla krów po porodzie.
Pójło, które pobudza organizm do aktywności metabolicznej. 
Dostarcza łatwo przyswajalnej energii krowom zmęczonym długotrwałą akcją porodową. 
Przyśpiesza wejście krowy w prawidłową laktację. 
Przywraca równowagę gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu 
i pobudza apetyt po wycieleniu. 
    506402 Lacto-Start  1000 g
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ZAKISZACZE
 
Avitasil 
Enzymatyczno-biologiczny preparat do zakiszania zielonek o niskiej zawartości suchej masy 
z traw, koniczyn, lucerny i ich mieszanin oraz wszystkich rodzajów energetycznych pasz 
objętościowych zboża (gps), kukurydzy (LKs) lub (ccm). 

Zawiera: 1; k; 2 Lactobacillus plantarum DSMZ 166271; k; 2 pediococcus acidilactici NCIMB 
30086. Razem zawartość: 1.1 x 1010 cfu/g1; k; 1 alpha-amylase 3.2.1.1 a. oryzae1; k; 1 Beta-
glucanase 3.2.1.6 a. niger1; k; 1 Xylanase 3.2.1.8 t. longibrachiatum. 
Instrukcja stosowania: dawka 100 g na 10 ton kiszonki ze świeżej trawy.
Rozpuścić w 20 l czystej wody i stosować w dawce 2 l na tonę. 
Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, najlepiej lodówce 
lub zamrażarce. 
507001 Avitasil  100 g 
507002 Avitasil  500 g

Avitasil Plus 
Enzymatyczno biologiczny preparat do zakiszania zielonek o wyższej zawartości suchej masy 
z traw, koniczyn, lucerny i ich mieszanin oraz wszystkich rodzajów energetycznych pasz 
objętościowych zboża (gps), kukurydzy (LKs) lub (ccm).

Zawiera:1; k; 2 Lactobacillus buchneri ccm 18191; k; 2 pediococcus acidilactici ncimB 30086. 
Razem zawartość : 1.5 x 1010 cfu/g1; k; 1 alpha-amylase 3.2.1.1 a.oryzae1; k; 1 Beta-glucanase 
3.2.1.6 a. niger1; k; 1 Xylanase 3.2.1.8 t. longibrachiatum.
Instrukcja stosowania: dawka 100 g na 10 ton kiszonki ze świeżej trawy.
Rozpuścić w 20 L czystej wody i stosować w dawce 2 L na tonę.
Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, najlepiej lodówce 
lub zamrażarce. 
507101 Avitasil Plus  100 g 
507102 Avitasil Plus  500 g 77
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POJENIE I KARMIENIE 
POIDŁA

Zawór mosiężny do poidła PM 5
300102 Zawór mosiężny do poidła PM 5 

Sprężyna zaworu poidła - nowy typ
Stal kwasoodporna, długość 19 mm
300103 Sprężyna zaworu poidła nowy typ 

Zawór mosiężny do poidła PM 6
300201 Zawór mosiężny do poidła PM 6 

Sprężyna zaworu poidła - stary typ
Stal kwasoodporna, długość 37 mm
300301 Sprężyna zaworu poidła stary typ 

Wiaderko ze smoczkiem
Wiaderko do odpajania cieląt - wykonane z tworzywa sztucznego.  
W zestawie smoczek z zaworem. Wiaderko przystosowane do mocowania na stanowisku. 
Pojemność 10 litrów.
302001 Wiaderko ze smoczkiem 

Pokrywka do wiaderka ze smoczkiem
302010 Pokrywka do wiaderka ze smoczkiem

Smoczek do wiaderka gumowy 
Długość 10 cm. 
Nacięcie x.
302102 Smoczek do wiaderka  gumowy biały 
302101 Smoczek do wiaderka  gumowy czerwony
302104 Smoczek do wiaderka  gumowy czarny

Smoczek do wiaderka gumowy 
Nacięcie okrągłe.
302111 Smoczek do wiaderka  gumowy czerwony
302114 Smoczek do wiaderka  gumowy czarny
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Zawór do wiaderka ze smoczkiem 
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
   302201 Zawór do wiaderka ze smoczkiem

Zawór do wiaderka - uszczelka zaworu
   302202 Zawór do wiaderka uszczelka zaworu

Uchwyt mocujący do wiaderka dla cieląt
Stalowy (ocynkowany) uchwyt umożliwiający zamocowanie wiaderka na stanowisku.
   302901 Uchwyt mocujący do wiaderka dla cieląt 

Butelka ze smoczkiem dla cieląt bez uchwytu 1,9 L 
  303101 Butelka ze smoczkiem dla cieląt bez uchwytu 1,9 L 

Butelka ze smoczkiem dla cieląt z uchwytem 3L 
  303102 Butelka ze smoczkiem dla cieląt z uchwytem 3 L 

Smoczek silikonowy do butelki dla cieląt 1,9 L i 3,0 L
  303105 Smoczek silikonowy do butelki dla cieląt 1,9 L i 3,0 L 

Butelka ze smoczkiem nakładanym z uchwytem 1,5 L 
  303201 Butelka ze smoczkiem nakładanym z uchwytem 1,5 L 

Butelka ze smoczkiem nakładanym 2 L
  303203 Butelka ze smoczkiem nakładanym 2 L 

Smoczek nakładany do butelek 1,5 L i 2 L
  303205 Smoczek nakładany do butelek 1,5 L i 2 L 
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ZADAWANIE PASZ

Pojemnik na lizawkę solną
Wymiar 23 x 23 x 22 cm.
    304001 Pojemnik na lizawkę solną 

Miarka do paszy
Miarka do paszy w wygodny sposób umożliwia nabieranie paszy lub innych sypkich 
produktów. Pojemność około 2,5 litra.
    304103 Miarka do paszy 
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CZOCHRADŁA
CZOCHRADŁO ELEKTRYCZNE
Czochradło elektryczne obracające się z optymalną dla zwierząt prędkością, wychyla się 
swobodnie we wszystkich kierunkach, szczotkuje we wszystkich płaszczyznach. 
Aktywne czochradło załącza się w momencie kontaktu z krową.
Stworzone, aby poprawiać zdrowie, komfort i dobrostan hodowanego bydła.
Zalety produktu :
-  prędkość obrotowa przyjazna dla zwierząt (31 obrotów/min.)
-  wychyla się we wszystkich kierunkach (360°)
-  oszczędność energii
-  włącza się automatycznie w momencie kontaktu z krową (włącznik on/off )
- wskutek poprawy samopoczucia krowy zwiększa się wydajność nawet do 1 kg dziennie/szt.
- poprawa higieny, zdrowia i komfortu krów
- utrzymuje krowy czyste i spokojne
-  łatwe do utrzymania w czystości
-  cztery wymienne szczotki powodują, że wymieniamy tylko zużyte części, a nie całość  
 (oszczędności).
- przeznaczone dla 40 - 50 sztuk.  
350101 Czochradło elektryczne
 
Wymienna szczotka
Wymienna szczotka do czochradła - składa się z 4 łączonych razem segmentów. 
Wymiary (całkowite): średnica - 440 mm, wysokość - 730 mm.
Wymiary pojedynczego segmentu: średnica - 440 mm, wysokość - 182,5 mm.
Szczotka wykonana jest z polipropylenu i nylonu, „włosie” o długości 150 mm 
i średnicy 27 cm.  
350110 Wymienna szczotka

Karta elektroniczna 
350111 Karta elektroniczna

Czujnik
350112 Czujnik  

Przewód elektryczny
350113 Przewód elektryczny 

CZOCHRADŁO STACJONARNE

Główne zalety czochradła stacjonarnego:
- trwała konstrukcja
- wytrzymałe, wymienne szczotki.
350201 Czochradło stacjonarne 

Szczotka 
350210 Szczotka 

Sprężyna 
350211 Sprężyna
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ZGRZEBŁA 

Zgrzebło półokrągłe 
Zgrzebło wykonane jest z nierdzewnej stali, z plastikową rączką. 
Przeznaczone do czyszczenia szczotek z włosia zwierząt.
352001 Zgrzebło półokrągłe 

Zgrzebła spiralne
Zgrzebła spiralne dwustronne wykonane są z nierdzewnej stali z plastikową rączką. 
Zatrzask sprężynowy umożliwia obracanie pierścieniami. Drobne ząbkowanie grzebieni 
idealne do pielęgnacji koni i bydła.
352101 Zgrzebło spiralne 4 warstwowe 
352102 Zgrzebło spiralne 5 warstwowe 
352103 Zgrzebło spiralne  6 warstwowe 

Zgrzebło 8 rzędowe
Zgrzebło wykonane jest z nierdzewnej stali, z plastikową rączką. 
Przeznaczone do czyszczenia szczotek z włosia zwierząt.
352201 Zgrzebło 8 rzędowe 84
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SPRZĘT WETERYNARYJNY

Przyrząd do podnoszenia bydła 
Przyrząd jest urządzeniem dla krów, które nie mogą stanąć na nogi o własnych siłach, 
np. po skomplikowanym porodzie. 
Zaciski dopasowane są do rozmiaru jej zadu.
    360101 Przyrząd do podnoszenia bydła 
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AvitaPed
Koncentrat do sporządzenia roztworu do sanityzacji racic u bydła. 
Wpływa regenerująco na róg racicy, hamuje rozwój bakterii, grzybów. 
Zapobiega stanom zapalnym.

              
660101 AvitaPed 1 kg 
660102 AvitaPed 6 kg 
660103 AvitaPed 10 kg     
660104 AvitaPed 20 kg 

Noże do racic  
Wykonane z nierdzewnej stali dla narzędzi skrawających.  
   660301 Nóż do racic obustronny lewy 
   660302 Nóż do racic obustronny prawy
   660304 Nóż do racic szeroki lewy 
   660305 Nóż do racic szeroki prawy 
   660306 Nóż do racic wąski lewy 
   660307 Nóż do racic wąski prawy 

Bandaż dla zwierząt 
Samoprzylepny, elastyczny, mocny bandaż. 
Nie ześlizguje się. 
Pozwala skórze oddychać w trakcie gojenia rany. 
Nie przykleja się do sierści.  
  
 660401 Bandaż dla zwierząt 7,5 cm x 4,5 m czerwony   
 660402 Bandaż dla zwierząt 7,5 cm x 4,5 m niebieski 
 660403 Bandaż dla zwierząt 7,5 cm x 4,5 m zielony 
 660411 Bandaż dla zwierząt 10 cm x 4,5 m czerwony 
 660412 Bandaż dla zwierząt 10 cm x 4,5 m niebieski 
 660413 Bandaż dla zwierząt 10 cm x 4,5 m zielony
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IZOLATOR OKRĄGŁY

Uniwersalny izolator ogrodzenia elektrycznego. Wykonany z tworzywa sztucznego 
zapewniającego wysokie parametry izolacji. Przeznaczony jest do mocowania drutu lub 
plecionki. Między metalowym trzpieniem a uchwytem izolatora znajduje się plastikowy 
kołnierz zabezpieczający przed przebiciem na skutek działania wilgoci. 
Zastosowanie kołka rozporowego pozwala zamontować izolator w betonie.
   400101 Izolator okrągły czarny   1 szt.
   400103 Izolator okrągły czarny  20 szt. w wiaderku
   400105 Izolator okrągły czarny 250 szt. w wiaderku 
   400111 Izolator okrągły czarny mały  1 szt.  
 

PALIKI 
Palik  polipropylenowy, biały odporny na promieniowanie UV. Posiada wiele uniwersalnych 
mocowań co ułatwia bezproblemowy montaż plecionek, drutu i taśm. 
  401001 Palik  105 cm  z pojedynczą stopką 
  401002 Palik Super  105 cm  z pojedynczą stopką wzmocniony 
  401003 Palik D  105 cm  z podwójną stopką

Uchwyt bramowy z hakiem 
     407111    Uchwyt bramowy z hakiem 
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MATY DEZYNFEKCYJNE 

Zapobiegają przenoszeniu i wnoszeniu bakterii, wirusów i grzybów. Warstwa wierzchnia 
wykonana jest ze specjalnej jednostronnie przepuszczalnej siatki, wymienny wkład - z pianki 
poliuretanowej. Spód maty wykonany jest z materiału olejo- i wodoodpornego dzięki czemu 
roztwór płynu dezynfekującego nie przedostaje się na zewnątrz maty.

Mata dezynfekcyjna
    770101 Mata dezynfekcyjna 45 x 45 x 3 cm
    770102 Mata dezynfekcyjna  60 x 45 x 3 cm
    770103 Mata dezynfekcyjna  85 x 60 x 3 cm
    770111 Mata dezynfekcyjna  100 x 60 x 3 cm
    770112 Mata dezynfekcyjna  100 x 70 x 3 cm
    770113 Mata dezynfekcyjna  100 x 80 x 3 cm
    770114 Mata dezynfekcyjna  100 x 90 x 3 cm
    770104 Mata dezynfekcyjna 180 x 90 x 4 cm 

Podchloryn sodu
Płyn do dezynfekcji używany do napełniania mat.
     030201 Podchloryn sodu  2,4 kg
     030202 Podchloryn sodu  6 kg
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ZGARNIACZE
Zgarniacze obornika i gnojowicy stosowane do oczyszczenia powierzchni podłóg 
w budynkach inwentarskich, stajniach i halach udojowych. 

Zgarniacze obornika - plastikowe
340101 Zgarniacz obornika niebieski 
340102 Zgarniacz obornika zielony

Zgarniacze proste
Wykonane ze stali z wymienną listwą gumową. 
341212  Zgarniacz prosty 40 cm
341213   Zgarniacz prosty 55 cm

Zgarniacze półokrągłe
Wykonane ze stali z wymienną listwą gumową. 
341223   Zgarniacz półokrągły 55 cm
341225   Zgarniacz półokrągły 65 cm

Listwy gumowe do zgarniaczy
341312 Listwa gumowa zgarniacza prostego  40 cm
341313 Listwa gumowa zgarniacza prostego 55 cm
341323 Listwa gumowa zgarniacza półokrągłego 55 cm
341325 Listwa gumowa zgarniacza półokrągłego  65 cm

Ściągaczki do wody 
Przydatne w każdym gospodarstwie ściągaczki do wody. Idealne do ściągania wody z podłóg. 
Wykonane z ocynkowanej blachy i czarnej elastycznej gumy.
341001 Ściągaczka do wody 30 cm 
341002 Ściągaczka do wody 40 cm 
341003 Ściągaczka do wody 50 cm 
341004 Ściągaczka do wody 60 cm
341005 Ściągaczka do wody 75 cm  
341006 Ściągaczka do wody 100 cm 

Zgarniacz do podłóg 
Przydatne w każdym gospodarstwie zgarniacze do podłóg. Idealne do ściągania 
zanieczyszczeń z płytek. Wykonane z ocynkowanej blachy i litej czarnej gumy.
341203 Zgarniacz do podłóg  50 cm 
341205 Zgarniacz do podłóg  75 cm 
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Trzonki aluminiowe 
  037101 Trzonek aluminiowy  0,7 mm 130 cm 
  037102 Trzonek aluminiowy  0,7 mm 150 cm 
  037111 Trzonek aluminiowy PREMIUM  1,7 mm 130 cm  
  037112 Trzonek aluminiowy PREMIUM  1,7 mm 150 cm 

TRZONKI DREWNIANE 
Trzonki wykonane z drewna bukowego o średnicy 22 mm.

Trzonki z gwintem
     345002 Trzonek drewniany z gwintem 120 cm
     345012 Trzonek drewniany z gwintem  150 cm

Trzonki bez gwintu
     345001 Trzonek drewniany bez gwintu  120 cm
     345011 Trzonek drewniany bez gwintu  150 cm

Trzonek drewniany do zgarniacza
Trzonek wykonany z drewna bukowego o średnicy 30 mm i długości 150 cm dedykowany do 
zgarniacza prostego i półokrągłego.
      345014 Trzonek drewniany do zgarniacza

Trzonek drewniany do grabi
Trzonek wykonany z drewna bukowego o średnicy 22 mm.
      345013 Trzonek do grabek 150 cm

MIOTŁY
Ulicówka z oprawą bukową o wymiarach 68 x 21mm (szerokość x wysokość).

Ulicówki z otworem
W oprawie został wykonany skośny otwór na kij o średnicy 22mm.
      761001 Ulicówka  25 cm  z otworem 
      761002 Ulicówka  30 cm  z otworem 

Ulicówki z uchwytem
W oprawie został zamontowany metalowy uchwyt o średnicy 22 mm. 
    761014  Ulicówka  40 cm  z uchwytem metalowym 
    761015  Ulicówka  50 cm  z uchwytem metalowym  
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ŚRODKI CZYSTOŚCI

Cleaner - pasta BHP ze ścierniwem  
Dzięki zawartości naturalnego ścierniwa bardzo skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń 
z mocno zabrudzonych rąk. Usuwa zabrudzenia typu smary, oleje itp.
Zawiera substancje pielęgnujące skórę.

760104 Cleaner pasta BHP  ze ścierniwem  0,8 kg 
760105 Cleaner pasta BHP  ze ścierniwem  1,8 kg 
760106 Cleaner pasta BHP  ze ścierniwem  8 kg

Cleaner - pasta BHP bez ścierniwa
Bardzo skuteczna w usuwaniu zabrudzeń typu smary, oleje, sadze z brudnych rąk. 
Może być również stosowana do mycia podłóg, tak z tworzyw sztucznych jak i płytek 
ceramicznych oraz do prania odzieży roboczej. Zawiera substancje pielęgnujące skórę.

760111 Cleaner Pasta BHP  bez ścierniwa  0,5 kg
760112 Cleaner Pasta BHP  bez ścierniwa  1 kg 
760113 Cleaner Pasta BHP  bez ścierniwa  5 kg

Stołek dojarza 
Wysokość 42 cm.
46001 Stołek dojarza
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ODZIEŻ OCHRONNA  

Fartuch dojarza PREMIUM

Wodoodporny i lekki. Materiał odporny na zniszczenia, rozdarcia i pęknięcia . 
Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

710201 Fartuch dojarza  Premium PCV 120/80 niebieski  
710202 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80 zielony  
712101 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100 niebieski 
712102 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100 zielony  
712201 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125 niebieski 
712202 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125 zielony

Fartuch dojarza Premium PCV z rozcięciem

710231 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80 niebieski z rozcięciem
710232 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80 zielony z rozcięciem
712131 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100 niebieski z rozcięciem
712132 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100  zielony z rozcięciem
712231 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125 niebieski z rozcięciem
712232 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125  zielony z rozcięciem

Fartuch dojarza Premium PCV z kieszenią

710211 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80 niebieski z kieszenią
710212 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80  zielony z kieszenią
712111 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100  niebieski z kieszenią
712112 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100  zielony z kieszenią
712211 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125  niebieski z kieszenią
712212 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125  zielony z kieszenią

Fartuch dojarza Premium PCV z 2  kieszeniami

710221 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80  niebieski z 2  kieszeniami
710222 Fartuch dojarza  Premium PCV  120/80  zielony z 2  kieszeniami
712121 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100  niebieski z 2  kieszeniami 
712122 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/100  zielony z 2  kieszeniami
712221 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125  niebieski z 2  kieszeniami
712222 Fartuch dojarza  Premium PCV  125/125  zielony z 2  kieszeniami
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Zarękawki Premium
Wodoodporne, lekkie i elastyczne, używane podczas doju w celu zachowania 
odpowiedniego poziomu sanitarnego.
  720201 Zarękawki  Premium - kpl. gumka  niebieskie  małe 
  720202 Zarękawki  Premium - kpl.  gumka  zielone  małe 
  721201 Zarękawki  Premium - kpl.  gumka  niebieskie  duże 
  721202 Zarękawki  Premium - kpl.  gumka  zielone  duże
  
  720211 Zarękawki  Premium - kpl.  rzep niebieskie  małe 
  720212 Zarękawki  Premium - kpl.  rzep zielone  małe
  721211 Zarękawki  Premium - kpl. rzep  niebieskie  duże 
  721212 Zarękawki  Premium - kpl.  rzep zielone  duże

Zarękawki
   720101 Zarękawki - kpl. gumka niebieskie małe 
   720102 Zarękawki - kpl. gumka zielone  małe
   720103 Zarękawki - kpl. gumka białe  małe
   721101 Zarękawki - kpl.  gumka niebieskie  duże 
   721102 Zarękawki - kpl. gumka zielone  duże 
   721103 Zarękawki - kpl. gumka białe  duże
  
   720111 Zarękawki - kpl. rzep niebieskie  małe 
   720112 Zarękawki - kpl.  rzep zielone  małe
   720113 Zarękawki - kpl.  rzep białe  małe 
   721111 Zarękawki - kpl.  rzep niebieskie  duże 
   721112 Zarękawki - kpl. rzep zielone  duże 
   721113 Zarękawki - kpl.  rzep białe  duże

Rękawice winylowe
Opakowanie - 100 szt.
   740401 Rękawice winylowe  bezpudrowe  XS (5-6)
   740402 Rękawice winylowe  bezpudrowe  S (6-7)
   740403 Rękawice winylowe  bezpudrowe  M. (7-8)
   740404 Rękawice winylowe  bezpudrowe  L (8-9)
   740405 Rękawice winylowe  bezpudrowe  XL (9-10) 

Rękawice lateksowe
Opakowanie - 100 szt.  
   740201 Rękawice lateks  bezpudrowe białe   XS (5-6)
   740202 Rękawice lateks  bezpudrowe białe   S (6-7)
   740203 Rękawice lateks bezpudrowe  białe  M. (7-8)
   740204 Rękawice lateks  bezpudrowe  białe L (8-9)
   740205 Rękawice lateks  bezpudrowe  białe  XL (9-10)

Rękawice nitrylowe
Rękawiczki nitrylowe odznaczają się lepszą wytrzymałością i są bardziej odporne 
na przebicia i przecięcia od rękawiczek lateksowych oraz winylowych, są bardzo wytrzymałe 
na rozciąganie.
Opakowanie - 100 szt.
   740301 Rękawice nitrylowe  niebieskie XS (5-6)
   740302 Rękawice nitrylowe  niebieskie  S (6-7)
   740303 Rękawice nitrylowe  niebieskie M. (7-8)
   740304 Rękawice nitrylowe  niebieskie L (8-9)
   740305 Rękawice nitrylowe  niebieskie XL (9-10)
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ZWALCZANIE OWADÓW I SZKODNIKÓW

Rat Killer Perfect 
Preparat w formie granulatu, wykładać w pobliżu kryjówek i na drogach przebiegu gryzoni.  
Na szczury porcjować 30-60 g co 5-10 m, na myszy 15 - 20 g co 2 - 5 m.
    700101 Rat Killer Perfect 250 g 

Pułapki na myszy i szczury
    700201 Drewniana pułapka na myszy
    700202 Metalowa pułapka na myszy
    700203 Plastikowa pułapka na myszy
    700212 Drewniana pułapka na szczury

Agita 
Granulowany preparat do zwalczania much. Substancja czynna zawarta w preparacie ma 
działanie pokarmowe i kontaktowe. 
     700301 Agita  100 g 
     700302 Agita  400 g

Finish 26 PA
Preparat owadobójczy w postaci gotowej pasty, zawierający wabiące feromony. 
Produkt bezzapachowy - nie pozostawia śladów. 
     700341 Finish 26 PA 0,5 l

Lep na muchy rolkowy 
    700421 Lep na muchy rolkowy 100 szt.

Lep na muchy rolkowy – kurtyna
Rozmiar - 0,3 m x 10 m.
 700421  Lep na muchy rolkowy kurtyna 0,3 m x 10 m
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Poganiacz dla świń 
Poganiacz klepakowy dla świń wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 50,8 x 4,6 x 6,5 cm.   
    600401 Poganiacz dla świń 

Poganiacz duży dla świń
Praktyczny poganiacz klepkowy dla trzody. Mocna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania 
poganiacza sprawia, że jest on trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. 
   600402 Poganiacz duży dla świń 

Płyty przepędowe
Wykonane z mocnego tworzywa płyty przepędowe dla trzody.
  600901 Płyta przepędowa 460 x 770 x 30 mm
  600902 Płyta przepędowa  970 x 770 x 30 mm
  600903 Płyta przepędowa  1200 x 770 x 30 mm

Filtry do cedzenia ejakulatu Ø 240
Filtry do cedzenia ejakulatu, Ø 240.
Wykonane z włókniny.
  600701 Filtry do cedzenia ejakulatu Ø 240 

 Mokry papier do higieny sromu loch 
 Mokry papier do higieny sromu u loch przy inseminacji.
  600801 Mokry papier do higieny sromu loch
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Wiaderka do odpajania jagniąt

Umożliwiają odpajanie kilku jagniąt jednocześnie. 
Wiaderko przystosowane do mocowania na stanowisku. 
Pojemność 10 litrów.

  610101 Wiaderko z trzema smoczkami z zaworami

 
  610102 Wiaderko z pięcioma smoczkami z zaworami

 
  610110 Smoczek do wiaderka mały

                    

  302201 Zawór do wiaderka ze smoczkiem

 
  302901 Uchwyt mocujący do wiaderka
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