
IPCam 360° HD   
De internetcamera met afstandsbediening en 
digitale zoomfunctie! Zogenoemde PTZ-camera‘s 
(Pan-Tilt-Zoom) kunnen via speciale software 
vanaf de pc, tablet of smartphone op afstand met 
een kijkhoek van 355° horizontaal en 85° verticaal 
worden bewogen.
Art.Nr. 08448/108116

SmartCam HD   
• uitgebreide mogelijkheden voor de bewaking 
tijdens het dierentransport, maar ook als internet-
camera voor huis, boerderij en stal • toegang via 
meerdere eindapparaten (smartphone, pc of tablet) 
• nieuwe ontwikkelde software optimaliseert de 
videostreaming conform de beschikbare netwerk- 
snelheid en -schommelingen • robuuste behui-
zing met beschermingsklasse IP65 voor een veilig 
gebruik in de aanhanger, buiten of in de stal 
• kosteloze app voor iOS of Android op smart-
phone of tablet • nachtzicht-functie (lichtsensor, 
beeldsensor en IR-led‘s) • omvang van de levering: 
camera, voeding, wifi-antenne, gebruikshandleiding
Art.Nr. 08448/108123
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Verloshulpmiddel VINK 
„Model Bayern“   
Met behulp van deze kalfmachine kan ook één 
persoon zelfstandig de koe assisteren bij moeilijke 
verlossingen, ook bij stuitligging. De opzetbeugel 
omsluit de achterhand van het dier en voorkomt 
het wegglijden. De beugel past zich op elk ras 
aan. De gebruiker heeft zo nodig beide handen 
vrij. • geschikt voor liggend en staand uitgevoerde 
verlossingen • 180 cm • met hendelwerk om aan 
wisselende zijden te trekken • slijtvast en gemaakt 
van niet-roestend staal
Art.Nr. 08448/341521 Verloshulpmiddel 
„Modell Bayern A 800“, wisselend trekkend
ArtNr. 08448/342351 Reservetouw, rood en 
blauw, per paar

Pootklem nylon
• Nylon • wasbaar • vergemakkelijkt het opstaan 
van de koe na het kalveren • beschermt tegen letsel 
Art.Nr. 08448/102824 verstelbaar

Optreksysteem voor koeien   
• bijzonder robuuste en stevige uitvoering - heeft 
zich al decennia lang bewezen • een onontbeerlijk 
toestel voor koeien, die niet meer op eigen kracht 
kunnen gaan staan (bijvoorbeeld door een zware 
kalving) • een zinvolle investering, die zich snel 
terugverdient • de met rubber beklede grijp-
klampen kunnen op de maat van de koe worden 
ingesteld • met behulp van een takel of een ander 
toestel kan elk dier op zijn benen worden gezet
Art.Nr. 0844/100684 voor grote rassen en 
vleesrunderen tot maximaal 1.500 kg 

Koelift   
• ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van 
zwakke koeien op korte en middellange termijn  
• instelbaar op verscheidene maten • wordt geleverd 
als een compleet pakket in een draagtas • aanbevo-
len voor dieren met een levendgewicht tot 1.000 kg
Art.Nr. 08448/100660

RONDOM KALVEN
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Lange handschoenen VETbasic   
• veelzijdige toepassing: geschikt voor gebruik door boeren en  
veeartsen • 90 cm lang • polyetheen • oranje • materiaaldikte 25 micron 
= 0,025 mm • één maat • 100 stuks in een dispenserdoos
Art.Nr. 08448/153642

MELK!

Kalverdrinkemmer - kunststof doorzichtig
• compleet met rode speen en ventiel • 8 liter • met dubbelzijdig 
schaalverdeling • met metalen beugel • zuurbestendig • gemakkelijk 
schoon te maken 
Art.Nr. 08448/142608 Kalverdrinkemmer, transparant
Art.Nr. 08448/080467 Ventiel, compleet, per 2
Art.Nr. 08448/080443 Afdichtring - rood, 3,0 mm, per 5
Art.Nr. 08448/080382 Ophangplaat voor drinkemmer, per 2
Art.Nr. 08448/240150 Deksel, grijs

Kalverspenen   
 • met kruisperforatie • voor 
kalverdrinkemmers
Art.Nr. 08448/080405
Zuiger Standaard, 
100 mm, wit, per 3
Art.Nr. 08448/080429 
Zuiger Super, 100 mm, 
rood, per 3

Flesspeen - rubber
• natuurlijk
Art.Nr. 08448/141915

Melkklopper Nirosta
• ideaal geschikt voor het omroeren van kalvermelk 
in de emmer • ca. 40 cm lang • met zes draadbogen
Art.Nr. 08448/141359

Vlotterspeen
• simpel uit elkaar te nemen en 
schoon te maken • door het extra 
grote drijflichaam kan de speen 
niet meer kantelen • met breukvast 
bevestigingsoog
Art.Nr. 08448/140161 
Vlotterspeen 
compleet
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MELKWARMERS

MELK!
Kalverfles Speedy 
Feeder
• Drinkfles met drieweg-doseer-
kraan • ergonomische handgreep 
• fleshals met grote (70 mm) 
diameter • schroefsluiting met grote 
flesopening • revolutionaire ‚pomp‘-
speen • groot basisvlak zorgt voor 
hoge stabiliteit
Art.Nr. 08273/034283 2,5 l

Melkflessen
• met vulschaalverdeling 
• compleet met speen
Art.Nr. 08273/140260 
hoekig 2,0 l

Speedy Drencher
• Drenkfles met drieweg-doseerkraan • ergonomische handgreep • schroefslui-
ting met grote flesopening • groot basisvlak zorgt voor hoge standstabiliteit
Art.Nr. 08448/200961 4,0 l

Kalvermelkverwarmer met PTFE-bekleding  
en beugelgreep
• Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minuten (emmer met 8 liter water) 
• met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen 
• traploos instelbare thermostaat • uiterst stabiel • groot verwarmend 
vermogen • al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed voor gebruik 
Voordelen van PTFE-bekleding (polytetrafluoretheen): • zeer gemakkelijk 
schoon te maken dankzij het vuilwerende karakter van de PTFE-bekleding 
• absoluut zuurbestendig • de verwarmingring kan niet aanbranden dankzij 
de hoge temperatuurvastheid van de bekleding • 3 m aansluitkabel
Art.Nr. 08448/140208

Kalvermelkverwarmer met beugelgreep
• Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minuten (emmer met 8 liter water) 
• met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide 
handen • traploos instelbare thermostaat • uiterst stabiel • groot 
verwarmend vermogen • al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed 
voor gebruik • 3 m aansluitkabel
Art.Nr. 08448/140185

08448/140208
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LAMPARMATUREN / LAMPEN

MELKHYGIENE

Warmtestraler
• aluminium scherm ø 21 cm • met 6 ventilatiesleuven voor
 betere luchtcirculatie, daardoor langere levensduur van de 
infrarood lamp • bevestigingsketting (max. 20 kg draagvermogen) 
• max. 175 W lampen voor apparaten met spaarschakelaar!
Art.Nr. 08273/013800 met 2,5 m kabel
Art.Nr. 08273/008500 met 5,0 m kabel
Art.Nr. 08448/222812 met 2,5 m kabel 
+ spaarstandschakelaar
Art.Nr. 08273/008609 met 5,0 m kabel 
+ spaarstandschakelaar

Energiezuinig infraroodlicht
• PAR 38 • robuuste uitvoering • uitstekende 
warmteoverdracht • spatwaterdicht 
• ca. 5000 bedrijfsuren bij 240 V
Art.Nr. 08273/013793 100 W – rood
Art.Nr. 08273/013794 100 W – helder

Uierdoekjes - vochtig
• afmetingen per vel: 20 x 20 cm • uitsluitend
 voor uitwendig gebruik • maakt de uier schoon 
• stimuleert de melkproductie • verkort de melk-
duur • maakt de handen van melkers schoon
Art.Nr. 08273/020601 1000 vel / emmer

Ophanghouder voor 
uierdoekemmer
van roestvrij staal
• praktische oplossing voor het 
bewaren van het uierpapier in 
de dispenseremmer • handige en 
flexibel te plaatsen oplossing  
voor het eenvoudig uitnemen  
van het uierpapier tot het laatste 
vel • compleet vervaardigd van 
roestvrij staal • houderring  
voor emmer met  
dekseldiameter 22-28 cm 
Art.Nr. 08448/158364
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MELKHYGIENE

Spuitpistool orig. Gilmour
• geschikt voor heet en koud water • behuizing 
van gegoten metaal • met geïsoleerde handgreep 
• fixering voor permanent verspuiten • veer van 
roestvast staal • zelfregulerende antidruppelafdich-
ting • inclusief slangkoppelstuk
Art.Nr. 08448/150733 Groene afspuitbroes-
kop met inzet van kunststof

Melkschorten
• topkwaliteit • beperkt bestand tegen zuren en hitte • ideaal voor 
professionele werkzaamheden • hoogwaardig kunststof • hoge 
temperatuurbestendigheid (-25 °C tot +70 °C) • uiterst scheur en 
knikvast • L x B: 120 x 80 cm, blauw
Art.Nr. 08448/151471

Mouwbeschermers
• lengte: 40 cm • met elastische band • 100% water-
dicht • bestand tegen temperaturen van -25 °C tot 
70 °C • paarsgewijs
Art.Nr. 08448/153857

Melker handschoenen nitril Top
• 24 cm lang • wanddikte: ca. 0,13 mm = ca. 5,5 mil 
• niet-steriel • uitsluitend voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL 
(kwaliteitsnorm) • gekeurd conform EN374 en in overeen- 
stemming met EN455 • vrij van latex en poeder • vrij van 
allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen 
• geschikt voor levensmiddelen • per 100 stuks in wegwerpdoos
Art.Nr. 08448/153901 S 
Art.Nr. 08448/153918 M
Art.Nr. 08448/153925 L
Art.Nr. 08448/153932 XL
Art.Nr. 08273/153949 XXL
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MELKHYGIENE
TailWell2® Power Tail Trimmer
De consequente verdere ontwikkeling van het succesmodel 
uit Nieuw-Zeeland: • nog lichter • nog efficiënter 
• nog onderhoudsvriendelijker • past op vrijwel elke accu-
schroevendraaier van 14 volt, 1250 tpm • verwijdert alle 
staartharen in enkele seconden, ook wanneer compleet 
verward en bevuild • nu nog eenvoudiger te slijpen met zelf 
ontwikkelde schuurpasta • in een praktische kunststof koffer 
voor veilige bewaring • incl. dvd en handleiding
Art.Nr. 08448/206703

Merkbanden
Het origineel - gepatenteerd! 
• voor langdurige markering • gemaakt van hoogwaardig 
kunststof • zonder opschrift • lengte ca. 37 cm 
Art.Nr. 08448/201107 geel
Art.Nr. 08448/201114 rood
Art.Nr. 08448/201121 blauw
Art.Nr. 08448/201138 groen
Art.Nr. 08448/080641 oranje
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HOOIRUIF - DRINKBAK

Liksteenhouder - hoekig
• van kunststof • zonder scherpe randen 
• Afmetingen: b x h: ca. 23 x 22 cm • binnenmaat: 
19,5 x 19,5 cm
Art.Nr. 08448/090015

Hooiruif dubbel
• verzinkt • om op te hangen aan de wand van een 
box of plank tot een breedte van maximaal 43 mm 
Spijlafstand: 86 mm • spijldikte: 8 mm 
• 61,5 x 51 x 48 cm
Art.Nr. 08448/625148

Hooiruif
• verzinkt • bijzonder stabiele uitvoering • voor 
wandbevestiging • spijldikte: 10 mm • spijlafstand 
80 mm • 50 x 35 x 22 cm
Art.Nr. 08273/320693

Drinkbak - gegoten model 
221500
• grote drinkkom van gietijzer • kwalitatief hoog-
waardige poederbekleding • druklepel van roestvrij 
staal • wateraansluiting 1/2“ van boven of onder 
• gewicht 3,7 kg • bakvolume 1,45 liter • geschikt 
voor bevestiging aan wand en leiding
Art.Nr. 08448/915004 Drinkbak
Art.Nr. 08448/085455 Reserveklep - messing
Art.Nr. 08448/222102 Bevestigingplaat
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SCHEERAPPARATEN
Scheerapparaat max45  
met net-voeding
• systeem met twee vermogensstanden • krachtige 
45 W-motor voor extreme continubelasting 
• amper vibrerend door trillingdemping • afneem- 
bare luchtfilter voor eenvoudige reiniging • incl. 
scheerkop 3 mm, reinigingsborstel en olieflacon  
• met ophangoog • Aansluiting: 230 V • Motor- 
vermogen: 45 W • 2 snelheden: 2.400 / 3.000 TPM  
• Kabel: lengte ca. 3,0 m
Art.Nr. 60222/002260

Scheerapparaat Styling III  
met accu-voeding
• ergonomische vormgeving en gunstige gewichts-
verdeling voor optimale hantering • verstelling van 
de snijlengte met 3 standen van 0,7 – 3 mm door 
een centraal bedieningselement • 46 mm snijkam-
breedte • accu werkt tot 70 minuten  
• met indicatie van de laadtoestand • accessoires: 
vier opsteekbare kammen (3, 6, 9, 12 mm), houder 
voor de acculader, energiesparende transformator, 
schoonmaakborstel, flesje olie
Art.Nr. 08448/007067

constanta4  
schapenscheerapparaat
• dankzij de beproefde motortechniek profiteert 
de constanta4 van een enorme trekkracht • zelfs 
bij met vuil verkorste vachten • zonder verlies aan 
prestaties glijden de nieuwe messen door de dikste 
schapenwol • speciaal ventileersysteem met nieuw 
ontwikkeld schoepenwiel en nieuwe luchtgeleiding 
creëert een aanzienlijk verbeterde ventileerdy-
namica • Het luchtfilter is zonder gebruik van 
gereedschap te vervangen • levering in een stevige 
kunststoff koffer inclusief accessoires
Art.Nr. 08448/189931 Schapenscheerappa-
raat 400 W met stel messen 13/4
Art.Nr. 08448/189139 Stel scheermessen 
13/4 tanden
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SCHEERAPPARATEN
constanta4 - Runderscheerapparaat
• dankzij de deugdelijke motortechniek profiteert de constanta4 
van een enorm vermogen • zonder prestatieverlies glijden de messen 
door de meest nile vachten • levering in een stevige kunststof koffer 
inclusief accessoires
Art.Nr. 08448/189900 Runderscheerapparaat 400 W 
met Supra scheermessenset 18917 (21/23 tanden)

Supra scheermessenset
Herwerkte en geoptimaliseerde mesgeometrie
• nieuw ontwikkelde getande slijpvorm en holle slijpvorm voor het beste scheerresultaat • speciaal geharde 
staallegering voor de beste duurzaamheid en optimale slijpprestaties • geschikt voor constanta3, constanta4 
en scheerapparaten van de firma‘s Aesculap, Heiniger en Lister-Liscop
Art.Nr. 08448/189108 Supra set scheermessen 31/15 tanden voor standaard scheerbeurt
Art.Nr. 08448/189115 Stel scheermessen 18/17 tanden voor grove runderscheerbeurt
Art.Nr. 08448/189122 Stel scheermessen 31/23 tanden, voor paarden-fijnscheerbeurt

Lammerfles
• compleet met speen • met meetschaal • met ophangoog aan de flesbodem
Art.Nr. 08448/270806 Lammerfles
Art.Nr. 08448/079980 Reservespeen, per 5
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SCHAPEN
Lammerdrinkbak Multi Feeder
• om maximaal 7 lammeren te voeren • inhoud: 30 liter • zonder portionering en met afgeronde hoeken, 
daardoor zeer eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, omheinigen, etc. op te hangen (buizen tot max. 
ø 61 mm (2“) • met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te fixeren en te beveiligen 
• stapelbaar • gemakkelijk te transporteren • zuurbestendig • afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm 
• compleet met 7 spenen en 7 ventielen
Art.Nr. 08448/276006 
Lammerdrinkbak Multi Feeder
Art.Nr. 08448/142141 
Afdekkap voor Multi Feeder

Lammerdrinkemmer
• om maximaal 6 lammeren te voeren • inhoud: 
12 liter • met metalen beugels om aan stalwanden, 
hekken en dergelijke op te hangen • extra draag-
greep van metaal • stapelbaar • compleet met 6 
spenen en 6 ventielen
Art.Nr. 08448/275009 Lammerdrinkemmer
Art.Nr. 08448/061138 Afdekking voor emmer 
en voederschalen, 2 stuks
Art.Nr. 08448/072646 Reservespeen, per 6
Art.Nr. 08448/072684 Reserveventiel, per 6

Lammerdrinkemmer
• kunststof • compleet met honplast, ventielen en 
korte, rode spenen
Art.Nr. 08273/003332 Lammerdrinkemmer 
met vijf spenen
Art.Nr. 08448/079980 Reservespeen, per 5
Art.Nr. 08448/140093 Ventiel, compleet, per 5
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Lammerfles Anti-Vac
• compleet met speen • speciale 
reguliering van het debiet • brede 
flesopening voor simpel vullen 
• grote meetschaal
Art.Nr. 08273/003328 
Lammerfles Anti-Vac
Art.Nr. 08448/080960 
Reservespeen, per 2

Houder voor lammerflessen
• voor het inhaken in afrasteringen, omheinin-
gen, enz. • voor 5 lammerflessen • geschikt voor 
lammerflessen Anti-Vac • met kunststofcoating, 
daardoor zeer duurzaam
Art.Nr. 08448/271100

Bokspringgerei
• voor het met verf kenmerken van gedekte ooien 
• levering zonder kleurblok
Art.Nr. 08273/001312 Nylon - met gespsluiting

Krijt RAIDEX
• voor bokspringgerei 
• geschikt voor zomer en winter
Art.Nr. 08273/001300 rood
Art.Nr. 08273/001301 blauw
Art.Nr. 08273/001302 groen
Art.Nr. 08273/130300 geel

SCHAPEN
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