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READER/ØREMÆRKEAFLÆSER

KVALITETS 
ØREMÆRKER 
FRA ALLFLEX

RING OG BESTIL: Tlf. 97 81 15 55 
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KVALITETS 
ØREMÆRKER  

MED HURTIG LEVERING

Allflex readere skaber let forbindelse til dine elektroniske øremærker. Letter hverdagen med enkelthed i  
registeringer samtidig gør du alt elektronisk, så alle registeringer kan gå direkte i dit styringsprogram. 

AWR250 Stick Reader
Let, handy og robust reader med øget 
rækkevidde som har: 24 timers batteri, 
farveskærm, Bluetooth og læserækkevidde  
på ca. 30 cm. (HDX). Vægt: 650 g.
Pris 4.000 kr.

AWR300 Stick Reader  
Let, handy og meget robust reader med øget 
rækkevidde som har: Wi-fi, 30 timers batteri, 
farveskærm, Bluetooth og læserækkevidde på 
ca. 40 cm. (HDX) Vægt: 720 g.
Pris 6.800 kr.

Bluetooth printer 
Printer til nem udskrift af lister direkte  
fra en af vores øremærke readere.
Pris 999 kr.

APR250 kompakt Reader
Let, handy og robust reader med; 24 timers 
batteri, farveskærm, Bluetooth og læserække- 
vidde på ca. 25 cm. (HDX). Vægt: 380 g.
Pris 3.200 kr.

Universal Total Tagger passer til alle ALLFLEX øremærker,  
også de elektroniske. Ved brug til ALLFLEX elektroniske  
øremærker skal den sorte kæbeindsats tages ud.  199 kr.

Allflex Easy Tagger passer til alle ALLFLEX øremærker, også de  
elektroniske. Tangen er robust, let og du bruger mindre kraft til 
at sætte øremærket i øret, med denne tang. Ved brug til ALLFLEX 
elektroniske øremærker skal den sorte kæbeindsats tages ud.  
Passer ikke til DagEt og DNA mærker. 

245 kr.

Total Tagger PLUS med flip nål, passer til alle ALLFLEX 
øremærker, også de elektroniske. Ved brug til ALLFLEX  
elektroniske øremærker skal det sorte kæbeindsats tages ud. 
Passer ikke til DagEt og DNA mærker. 

277 kr.

DAGET TANG  
ALLFLEX DagEt Tang passer til ALLFLEX DagEt-øremærkerne - 
både de visuelle og de elektroniske.
Ved brug til ALLFLEX elektroniske øremærker skal den blå  
kæbeindsats tages ud.

199 kr.

Retract-o-Matic, Blå og Ultra Matic, Orange
Halv-automatisk tang som selv trækker nålen tilbage når mærket 
er låst. Retract-o-matic til visuelle øremærker.  
Ultra Matic beregnet til de elektroniske øremærker. 

397 kr.

Tagfaster tang
Anvendes til LG5/tagfaster øremærker 368 kr.
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ALLFLEX DK APP/SHOP
Vi har samlet Allflex, Merko og OS ID øremærker ét sted så du og dine medarbejdere nemt og hurtigt kan  
bestille øremærker direkte fra mobilen. Opret dig nemt og gratis, og få adgang til shoppen, produkt- og servicevideoer,  
nyheder og meget mere. Download appen Allflex DK direkte fra App Store og Google Play allerede i dag. 

Fordele:  
• Få overblik, bestil/genbestil hurtigt og nemt
• Få faste leverancer af eksportøremærker via den smarte kalender funktion 
• Flere brugere på samme besætning

Hvordan finder jeg ALLFLEX DK app’en?

1. Gå på app Store                         eller Google play 
2. Søg på Allflex DK og download appen
3. Opret dig som kunde i appen
4. Nu kan du handle alle dine øremærker ét sted

SCAN OG 
DOWNLOAD

NYHED



ÅBNINGSTIDER:
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ØREMÆRKER TIL SØER OG POLTE

SMÅGRISE OG EKSPORTØREMÆRKER

LG5/TAGFASTER MÆRKER
Remse á 20 stk. 
Mærkerne fås i følgende farver: 

ANTAL PRIS

ALLFLEX OVINA
Mindre soøremærke i ren plast (UDEN metal spids)  
med CHR nr. og løbe nr. eller blank til selv at skrive 
på. 
Str. 45x38/ ø 27

1-199 
200-999
1000-

5,34 kr.
4,45 kr.
4,22 kr.

ALLFLEX OVINA DOBBELT
Mindre dobbelt soøremærke i ren plast (UDEN 
metal spids) med CHR nr. og løbe nr. eller blank  
til selv at skrive på.
Str. 45x38

1-199 
200-999
1000-

6,41 kr.
5,52 kr.
5,29 kr.

ALLFLEX PENTAG 
Alm. soøremærker i højeste kvalitet med CHR nr. 
og løbe nr. eller blank til selv at skrive på. 
Str.  48x40/ ø 27

1-199 
200-999
1000-

5,34 kr.
4,45 kr.
4,22 kr.

ALLFLEX PENTAG DOBBELT
Mest solgte dobbelt soøremærker i højeste kvalitet  
med CHR nr. og løbe nr. eller blank til selv at skrive  
på. 
Str. 48x40

1-199 
200-999
1000-

6,41 kr.
5,52 kr.
5,29 kr.

ALLFLEX PENTAG, EKSTRA
Alm. soøremærker i højeste kvalitet med CHR nr.  
og løbe nr. på både for og bagsiden.  
Str. 48x40/ ø 27

1-199 
200-999
1000-

6,52 kr.
5,52 kr.
5,18 kr.

ALLFLEX PENTAG DOBBELT, EKSTRA
Dobbelt soøremærker i højeste kvalitet med  
CHR nr. og løbe nr. på både for og bagsiden af  
handelen.  
Str. 48x40

1-199 
200-999
1000-

7,59 kr.
6,59 kr.
6,25 kr.

ANTAL PRIS

ALLFLEX SENIOR
Stort soøremærker i højeste kvalitet med CHR nr.  
og løbe nr. eller blank til selv at skrive på. 
Str. 77x57/ ø27

1-199 
200-499
500-

7,48 kr.
6,59 kr.
6,36 kr.

ALLFLEX SENIOR DOBBELT
Stort dobbelt soøremærker i højeste kvalitet med  
CHR nr. og løbe nr. eller blank til selv at skrive på. 
Str. 77x57

1-199 
200-499
500-

8,55 kr.
7,66 kr.
7,43 kr.

ALLFLEX SENIOR, UDSKÅRET
Stort dobbelt soøremærker i højeste kvalitet med 
CHR nr. og løbe nr. udskåret i hundelen og printet 
for handelen. 
Str. 77x57

1-199 
200-999
1000-

10,59 kr.
9,52 kr.
8,56 kr.

ALLFLEX PENTAG, UDSKÅRET
Dobbelt soøremærker i højeste kvalitet med CHR 
nr. og løbe nr. udskåret i hundelen og printet for 
handelen. 
Str. 48x40

1-199 
200-999
1000-

9,08 kr. 
7,93 kr.
7,43 kr.

Bestil online på www.allflex.dk
Ring og bestil: Tlf. 97 81 15 55

Bestil online på www.allflex.dk
Ring og bestil: Tlf. 97 81 15 55

TRANSPONDER ØREMÆRKER
ANTAL PRIS/STK

HDX genbrugelig
15 cifre.
Str. ø 27

25 stk. 18,25 kr. 

HDX genbrugelig
8 cifre
Str. ø 27

1 stk. 44,00 kr.

FDX genbrugelig
15 cifre
Str. ø 27

25 stk. 13,25 kr. 

Small male, lang hals
Kan købes i grøn og lyserød 1 stk. 3,04 kr.

Allflex tilbyder dig øremærker af højeste kvalitet med største og mest læsbare tal, fleksible øremærker 
samt hurtigste levering. Hos Allflex ligger vi vægt på at leve op til kundernes forventninger og derfor  

har vi lige netop det produkt du skal bruge i din dagligdag. 

ANTAL PRIS

ALLFLEX SMALL KT
Smågrise øremærker med CHR.nr. i kvalitets plast  
med hård spids. Kan i sættes fra 4. dag og op  
til ca. 70 kg. 
Str. ø 27

1-999 
1000-9999
10000-

2,00 kr.
1,25 kr.
0,68 kr.

ALLFLEX SMALL TAG
Kvalitets CHR mærke med metal spids til sl. svin,  
søer, gylte og orner. 
Str. ø 27

1-299
300-1999
2000-

4,41 kr.
3,38 kr.
3,17 kr.

ALLFLEX DAGET
Smågrise øremærker med CHR nr. i kvalitets plast 
med tynd spids som kan i sættes fra fødsel og op  
til max 15 kg.
Str. ø 27

1-999
1000-9999
10000-

2,00 kr.
1,25 kr.
0,68 kr.

ANTAL PRIS

ALLFLEX SMALL KT
Smågrise øremærker i kvalitets plast  
med hård spids.  
Kan købes i blå, grøn, orange. 
Str. ø 27

Blanke
med print

1,90 kr. 
2,90 kr.

ALLFLEX SMALL TAG
Kvalitets mærke med metal spids  
til sl. svin, søer, gylte og orner. 
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. ø 27

Blanke
med print

3,90 kr.
4,90 kr.

ALLFLEX DAGET
Smågrise øremærker i kvalitets plast  
med tynd spids. Sættes i fra fødsel til 
max 15 kg. Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. ø 27

Blanke
med print 

2,30 kr. 
2,90 kr. 

KERNESTYRRING

Blanke
med print

1,15 kr. 
1,40 kr.


