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De MerkoMatic “Compact” is de nieuwste ontwikkeling op het gebied 
van automatisch aanbrengen van oormerken bij biggen. De MerkoMatic 
Compact maakt gebruik van de Merko M2 oormerken met dunne pen, welke 
met een uniek kliksysteem aan elkaar verbonden zijn zodat ze machinaal 
verwerkt kunnen worden. Door gebruik te maken van het klik systeem zijn 
snijdende onderdelen overbodig. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid en 
maakt het geheel onderhoudsarm. Belangrijk voordeel is dat de oormerken 
hun kwaliteit en vorm behouden na de verwerking met de machine.

Voordelen:
� Snel en arbeidsvriendelijk werken
� Merko M2 oormerken met dunne pin
� In hoogte verstelbaar
� Geen randapparatuur bijv. compressor
� Slechts 15,8 kilo.
� Past op iedere behandelkar
� Automatisch merken nu overal mogelijk!

86 cm (H) 
x 44 cm (B)

Ergonomisch ontwerp
De big wordt liggend in uw hand voorgebracht aan de 
machine waarbij de handen en rug van u of uw personeel 
worden ontzien. Kortom, de MerkoMatic Compact maakt 
het behandelen van biggen makkelijker, sneller en beter. 

Vanaf
1499,00

Merkomatic Comfort Compact

Stel zelf uw
Comfort Trolley

samen 

1 jaar garantie

kan aangevuld worden met 
een compacte trolley of een driepoot



Merkomatic Comfort Trolley

1. Kies uw Trolley
• Kleine Trolley: 50 x 50 x 93 cm
• Grote Trolley: 100 x 50 x 93 cm

2. Kies uw kabelhaspel met  
    automatische oprol en rem

• 25 meter
• 35 meter

3. Kies uw kabelhaspel met  
    automatische oprol en rem

4. Materiaal houder voor o.a.
    voorraad oormerkstrips

5. Handsfree syringe met naald
Type 1 en 2 ml. 
Instelbaar per 0,2 ml

6. Handsfree drench. Instelbaar
van 0,2 tot 1 ml.

7. Biggenmand en mandhouder.
Eenvoudig aan trolley te hangen 
of af te nemen.

Grote Trolley

Kleine Trolley

Kabelgaspel

Staartcoupeerder

Materiaalhouder

Handsfree drench 
instelbaar

Handsfree 
syringe met naald

Biggenmand

Mandhouder

Stel zelf uw
Comfort Trolley

samen 
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