KOMFORTVOGN MED VÆGT
Komfortvogn

• Robust vogn i rustfri materialer
• Roterbar plade med aftagelig kurv og holder
som tåler højtrykrens
• Giver ergonomisk korrekt arbejdshøjde
• 25 meter kabelrulle med optræk
• Højde fra 85 - 95 cm, 50 cm bred, 100 cm
lang (uden kurv)
• Total længde med 1 kurv og håndtag 175 cm

Stationær sprøjte
• Let betjenelig håndfri sprøjte
• Kanylen er sikkert afskærmet
• Hygiejnisk og let at rengøre
• Fås i 2 størrelser: 0,1-1,0 ml / 1,1 - 2,0 ml

READER/ØREMÆRKEAFLÆSER

Halebrænder
• Kraftig model til sikker kupering
• Skærer og brænder samtidig, hvilket
reducerer blødninger og risikoen for
infektioner
• Variabel kuperingslængde

Kasterationsbænk
• Enkel og nem at betjene
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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 dirkete i dit styringsprogram.
APR250 kompakt Reader
Let, handy og robust reader med; 24 timers
batteri, farveskærm, Bluetooth og læserækkevidde på ca. 25 cm. (HDX). Vægt: 380 g.
Pris 3.200 kr.

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.

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

Vejecelle
• Registrering af grisens vægt sammen med
elektronisk ID
• Individuel data registrering
• Let overførsel af data til din software

MerkoMatic
• MerkoMatic fås til Elektroniske mærker
(polte) eller alm. mærker (galt grise)
• Spar tid ved øremærkningen
• Bruger og dyrevenlig
• Vedligeholdelsesfri

Oral dispenser
• Let og skånsom tildeling af Baycox el. lign.
• Præcis dosering fra 0,1 - 1,0 ml
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OG SE VIDEO
OM VOGNEN
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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

KVALITETS
KVALITETS
ØREMÆRKER
ØREMÆRKER
FRA ALLFLEX

MED HURTIG LEVERING

OFFICIELLE ELEKTRONISKE DANBRED ØREMÆRKER
ANTAL
M2 + M21 Avl for + bagside (FDX)
Kan isættes fra fødsel og op til grisen vejer
max 15 kg. Leveres med CHR nr.
Str. 24x24/ ø 26,4 (3,97g).

OFFICIELLE DANBRED ØREMÆRKER
PRIS

ANTAL

1-499
>500

6,56 kr.
5,96 kr.

Rund Avl Forside
Rund Avls forside med hård plast spids.
Anvendes med Rund avl bagside.
Str. ø 27

1-499
>500

0,54 kr.
0,46 kr.

1-499
>500

6,56 kr.
5,96 kr.

Rund Avl Bagside
Rund Avl’s bagside. Leveres med CHR nr.
Str. ø 27

1-499
>500

0,54 kr.
0,46 kr.

Rund + M12 Avl For + bagside (FDX)
Leveres med CHR nr.
Str. ø 27/ ø 27 (3,77g).

1-499
>500

6,56 kr.
5,96 kr.

Medium Avl Forside
Medium Avl’s forside med skarp metal spids.
anvendes med rund avl bagside.
Str. 50x43

Medium + M12 Avl For + bagside (FDX)
Leveres med CHR nr.
Str. 50x43/ ø 27 (3,77g).

1-499
>500

7,96 kr.
6,96 kr.

M2 Avl For + bagside
Kan isættes fra fødsel op til grisen vejer
max 15 kg. Leveres med CHR nr.
Str. 24x24.

M3 + M21 Avl For + bagside (FDX)
Kan isættes fra fødsel og op til grisen vejer
max 15 kg. Leveres med CHR nr.
Str. 30x30/ ø 26,4 (3,97 g).

M2 + M21 FARVET Avl For + bagside (FDX)
Kan bruges til egne renracede dyr. Kan isættes
fra fødsel og op til grisen vejer max 15 kg.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. 24x24/ ø 26,4 (3,97g).
M3 + M21 FARVET Avl For + bagside (FDX)
Kan bruges til egne renracede dyr. Kan isættes
fra fødsel og op til grisen vejer max 15 kg.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. 30x30/ ø 26,4 (3,97g)

Rund + M21 FARVET Avl For + bagside (FDX)
Kan bruges til egne renracede dyr.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. ø 27/ ø 27 (3,97g).

Medium + M12 FARVET Avl For + bagside (FDX)
Kan bruges til egne renracede dyr.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. 50x43/ ø 27 (3,97g).

1-499
>500

1-499
>500

1-499
>500

1-499
>500

Danbred mærker kan kun bestilles på
www.partner.danavl.dk

1-499
>500

1,81 kr.
1,23 kr.

1-499
>500

1,73 kr.
1,56 kr.

6,56 kr.
5,96 kr.

M3 Avl For + bagside
Kan isættes fra fødsel og op til grisen vejer
max 15 kg. Leveres med CHR.nr.
Str. 30x30/ 24x24

6,56 kr.
5,96 kr.

M33 Avl For + bagside
Kan isættes fra dag 4 op til grisen vejer
max 15 kg. Leveres med CHR nr.
Str. 30x30.

6,56 kr.
5,96 kr.

M2 Avl Forside
Firkantet Avl’s forside, som kan isættes fra
fødsel op til grisen vejer max 15 kg.
Anvendes med M2 Avl bagside.
Str. 24x24

1

0,90 kr.

7,96 kr.
6,96 kr.

M3 Avl Forside
Firkantet Avl’s forside, som kan isættes fra
fødsel op til grisen vejer max 15 kg.
Anvendes med enten M2 eller M3 Avl bagside.
Str. 30x30

1

1,07 kr.

1-499
>500

1-499
>500

ANTAL

PRIS

2,05 kr.
1,80 kr.

2,64 kr.
2,32 kr.

ÅBNINGSTIDER:
Man. - tors. kl. 8.00 - 16.00 • Fredag kl. 8.00 - 15.00

M2 Avl Bagside
Firkantet avl’s bagside, som passer
sammen med M2 og M3 Avl forside.
Leveres med CHR.nr.
Str. 24x24

PRIS

1

0,87 kr.

M3 Avl Bagside
Firkantet avl’s bagside, som passer
sammen med M3 Avl forside.
Leveres med CHR nr.
Str. 30x30

1

1,32 kr.

M2 Matic Avl For & bagside
Avls for og bagsider til MerkoMatic
øremærkemaskine 25 stk./bælte til
hurtig og effektiv mærkning, der sparer
jer for masser af tid og hårdt arbejde.
Leveres med CHR nr.

>500

2,11 kr.

M2 Matic + M21 Matic FDX Avl for og
bagside
Minimum køb af 100 stk.

1 stk.

7,46 kr.

1

2,24 kr.

1

2,46 kr.

M2 FARVET Avl For & bagside
Kan bruges til egne renracede dyr.
Kan isættes fra fødsel og op til grisen vejer
max 15 kg.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. 24x24.
M3 FARVET Avl For & bagside
Kan bruges til egne renracede dyr.
kan isættes fra fødsel og op til grisen vejer
max 15 kg.
Kan købes i blå, grøn, orange.
Str. 30x30/ 24x24
LG5/TAGFASTER MÆRKER
Remse á 20 stk. Pris 1,30 kr. stk
Mærkerne fås i følgende farver:

Uden print
Med print

LG5/Tagfaster tang

Danbred mærker kan kun bestilles på
www.partner.danavl.dk

22,47 kr.
27,82 kr.

368 kr.

