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Deze wagen maakt het mogelijk om tegelijkertijd voer en 
kuikenpapier te leggen. Er kan tot 180 kg voeder in de 
voorraad, via een hendel is de hoeveelheid voer dat ge-
strooid moet worden traploos te regelen. Door de afstel-
ling van de zijschuif wordt het voer in het midden of aan 
de zijkant op het  kuikenpapier gestrooid. Op de wagen is 
tevens plaats voor extra rollen kuikenpapier

Voeder en papier trolley
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Materiaal

Kuikenpapier. verpakt per 2 rollen 
van 200 meter, stevige kwaliteit van 
het gekende merk ‘Horka’.

Kuikenpapier
Horka

Kuikenpapier, 2 rollen van 200 meter 
leert de kuikens in hun verblijfsruim-
te de weg naar voedsel en water te 
vinden. Het papier is geruwd waar-
door het makkelijk beloopbaar is. 
De eerste mest wordt bovendien 
door het biologische afbreekbare 
materiaal  geabsorbeerd.

Kuikenpapier
Starpaper

Eiergrijptang waarmee u eieren van 
de grond raapt zonder u te bukken. 
Snel en effi  ciënt. 
Stang van 80 cm of 100 cm.

Eiergrijptang waarmee u eieren van 

Eiergrijptang



Logic Vitamin C (300.000mg/kg) plus is een aanvullend 
vloeibaar vitamine, met zeer hoge concentratie en goede 
oplosbaarheid in water. Vitamine C is nodig voor een goed 
werkend zenuwstel en draagt bij tot de energievoorziening 
van pluimvee. 
Ook verkrijgbaar in poedervorm  99%, 25 kg
Verpakking: 5 L

Koper werkt in op de spijsvertering, nieren en het 
opbouwen en vormen van eiwitten.

Voederadditieven

Logic Plumevital is een mineralen en vitaminen mengsel 
(vooral zink) ter ondersteuning van onder andere de huid- 
en verenkwaliteit, van moederdieren en leghennen. Door 
de verrijking van zink blijft de huid bij beschadiging soepel 
waardoor er minder vlug scheurtjes en bloedingen ont-
staan. Dit voorkomt dat hun soortgenoten het verenkleed 
en huid aanvallen waardoor er minder uitval en betere leg 
is in de stal. Verpakking: 10 L 

Logic PhoCalx is een wateroplosbare samenstelling van 
mineralen, sporenelementen en elektrolieten. (Vooral 
Calcium en Fosfor) aangerijkt met andere stoff en helpt 
Logic PhoCalx bij de opname van fosfor en calcium in het 
lichaam. Door zijn hoge gehalte aan Fosfor is deze samen-
stelling ideaal om tekorten op te vangen. Verpakking: 10 L

Kan gegeven worden bij :
- Hittestress
- Verminderde weerstand bij ziekte
- Opstart van kuikens of biggen om ze 

een ideale start te geven
- Leghennen in het toppunt van hun  

productie
- (Na) vaccinatie bij moederdieren
- Verminderde eetlust

Logic Vitamin C Plus

Logic Plumevital
Kan gebruikt worden bij :
- Eerste tekenen van pikken
- Kritieke periodes na stress, 

vaccinatie of ziekte
- Dof verenkleed
-  Ruien

kan gebruikt worden bij:
- Verminderde eetlust
- Groeivertragingen
- Stress
- Rachitis
- bloedarmoede

Logic Pho Calx

Dit is de verder omgezette vorm van vit D3, belangrijk 
voor de opname van Calcium en Fosfor. Logic Calcidiol 
D3 blijft langer in het bloed aanwezig dan de gewone 
Vit D3. Daardoor wordt deze beter benut om dan later 
door de nieren omgezet te worden naar de stof die de 
calcium-fosfor huishouding regelt. Verpakking: 5 L

Logic Calcidiol D3

Coppersol 5 L
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Logic Calcidiol D3
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Logic Pho Calx

Logic Plumevital is een mineralen en vitaminen mengsel 
(vooral zink) ter ondersteuning van onder andere de huid- 
en verenkwaliteit, van moederdieren en leghennen. Door 
de verrijking van zink blijft de huid bij beschadiging soepel 
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Logic Plumevital

Koper werkt in op de spijsvertering, nieren en het 
opbouwen en vormen van eiwitten.

Coppersol 5 L

Logic Vitamin C (300.000mg/kg) plus is een aanvullend 
vloeibaar vitamine, met zeer hoge concentratie en goede 
oplosbaarheid in water. Vitamine C is nodig voor een goed 
werkend zenuwstel en draagt bij tot de energievoorziening 
van pluimvee. 
Ook verkrijgbaar in poedervorm  99%, 25 kg
Verpakking: 5 L

Logic Vitamin C Plus

kan gebruikt worden bij:
- Ouderdieren > 55 weken om de 

ei leg daling te onderdrukken
- Haarscheurtjes in eieren
- Hoge productie
- Pootgebreken bij kuiken, 

moederdieren, en leghennen
- Botontkalking

kan gebruikt worden bij:
- koper tekort in relatie tot bloed-

armoede (bloedluizen)
-  diarree
-  verminderde lactatie zeugen
-  groeivertragingen en pootgebreken
-  onevenwichtige bevedering



HI-Logic

Super geconcentreerd ontsmettingsmid-
del, met synergetische samenstelling van 4 
actieve componenten. Hierdoor is HiLogic 
verbazingwekkend actief bij heel lage 
concentratie (0.5%) tegen alle micro-
organismen: bacteriën. virussen. schimmels 
en sporen. Bovendien heeft HI-LOGIC een 
lange nawerking en kan veelzijdig toegpast 
worden (oppervlakken, voetbaden, trans-
port, materiaal...). Wereldwijd getest en 
goedgekeurd

Logic Clean 
XXL
Geavanceerde, sterk schuimende, alka-
lische schuimreinigingsmiddel voor de 
agrarische industrie, niet agressief. Voor 
materialen. Dosering: 0.5% à 1.5%  

Logic Ultra

Schuimreiniger met 
extra schuim- en 
kleefkracht. 
Gebruikdosis: 
0.5% à 1.5%. 

Kenocox

Zijn sterke activiteit en zijn hydrofobe kracht 
zorgen ervoor dat Kenocox Cleaner allerlei 
sporen van parasieten zoals coccidiosis aan-
trekt en inactiveert
Gebruik: oplossing van 4%

M-Mite

Combinatie van diatomeeënaarde, 
klei en essentiële oliën ter bestrij-
ding van mijten in de pluimvee-
houderij.
Dosering: 7 kg/ 1000 dieren

M-50 LA

Diatomeeënaarde, zeer goede 
kwaliteit. BIj onderzoek onder een 
elektronen microscoop blijkt deze de 
scherpste  in zijn soort.
Dosering is 10% M 50 LA gemengd 
met 2% M 50 Q in water, te verneve-
len onder lage druk

M-50 Q

Heeft een zeer snelle knock-
downwerking op de mijten.
Bussen van 10 liter, product op 
basis van verschillende middel-
lange keten vetzuren.

Bloedluisproducten

Waterbehandeling

Diox Forte 0,75%-0,45%

Diox Forte is het resultaat van een nieuwe innovatieve methode. 
Het is zeer eff ectief in minimale dosering. Hierdoor is het, het ideale 
economisch verantwoorde ontsmettingsmiddel voor het drink-
water. Diox Forte is in staat om door de fi jne kanaaltjes van de biofi lm te 
dringen en deze los te weken en te verwijderen. Alle kiemen die zich 
in de biofi lm verschuilen worden zo gedood. Door chloordioxide in te 
schakelen kan men de groei van algen onder controle houden. Zo wordt het 
water opnieuw helder. Diox Forte is een breed spectrum desinfectiemid-
del. De meest voorkomende micro-organismen worden gedood: Clostri-
dium, Legionella, Salmonella, Cryptosporidium, Giardia Cysten, Coliformen, 
Protozoa, Listeria, Shigella, Algae, Amoebae, sporevormende bacteriën, 
parasieten, schimmels. R
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Zijn sterke activiteit en zijn hydrofobe kracht 
zorgen ervoor dat Kenocox Cleaner allerlei 
sporen van parasieten zoals coccidiosis aan-



Onze  kadaverkoelingen zijn van een superieure kwaliteit. 
Ze worden door ons geleverd en geplaatst.
Er zijn verschillende afmetingen en modellen beschikbaar, 
vraag er naar  bij uw vertegenwoordiger. 

Regenoveral 
fl exothane

De overall is licht, ademt en is 
erg comfortabel om dragen. 
Zeer praktisch in diverse situ-
aties. zoals bij het reinigen en 
ontsmetten van stallen, land-
bouwmateriaal. ... Wasbaar in 
de machine. Maten: S tot XXL

Kadaverkoeling

Blauwe 
wegwerpoveral

Maat M tot en met XL

Laarsovertrek

Stevige laarsovertrekken met 
elastiek, verpakt per 25 paar 
(50 stuks) of 50 paar (100 stuks)

Ontsmettingslaars

Laarzen in polyethyleen met een 
gladde zool. Voorkomt verslepen 
van vuil tussen de verschillende 
stallen. Maten 40->49.

Kledij


