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Uierpapier blauw Basis | 2 laags 
verlijmd | 2 rollen

art. nr. 185006
Voor € 19,19 
Koop 56 vanaf € 16,21

Wilt u voordelig uiers schoonmaken? Dat kan met deze 
budget rollen! Deze rollen uierpapier hebben 500 vellen 
per rol en zijn gemaakt van cellulose, een natuurlijk 
product dat door planten wordt gemaakt. Deze vellen 
bestaan uit 2 verlijmde lagen en hebben een 
perforatierand, zodat u 
eenvoudig vellen kunt 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
38 x 26 cm. De totale 
lengte van de rol is 189 
meter.

Uierpapier blauw Extra | 3 laags 
verlijmd 1000vel | 2 rollen

art. nr. 185000
Voor € 27,95 
Koop 30 vanaf € 18,63

Uierpapier Extra geeft de hygiene en zorg die uw koeien 
nodig hebben! Uierpapier Extra wordt gemaakt van 
gerecyclede materialen. Het papier is sterk, heeft drie 
lagen en scheurt niet bij gebruik. Doordat het papier is 
gewalst met een lichte inbossing, kan het beter melk/vocht 
absorberen. Door de 
perforatierand kunt u 
de vellen gemakkelijk 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
35 x 21,8 cm. De totale 
lengte van de rol is 350 
meter.

Uierpapier blauw Opti | 3 laags 
verlijmd 1250vel  | 2 rollen

art. nr. 185008
Voor € 23,22 
Koop 30 vanaf € 20,88

Uierpapier Opti is een sterk, goed absorberend uierpapier. 
Uierpapier Opti wordt gemaakt van gerecyclede materialen 
en bestaat uit 3 lagen. Dankzij deze lagen scheurt het niet 
tijdens het gebruik. De vellen zijn voorzien van een 
perforatierand, waardoor u eenvoudig de vellen kunt 
afscheuren. Op de rol 
zitten 1250 vellen, met 
een kleiner formaat dan 
de standaard rollen, 
waardoor u het papier 
niet meer hoeft te 
vouwen. Een handeling 
minder en u gebruikt 
het vel optimaal! 
Hierdoor heet u 25% 
meer papier!

Uierpapier blauw Super+ | 3 laags 
verlijmd 1000vel  2 rollen

art. nr. 185004
Voor € 40,25 
Koop 27 vanaf € 25,54

Wilt u hoogkwalitatief papier? Gebruik dan uierpapier 
Super! Het papier reinigt de uiers en spenen snel en goed. 
Uierpapier Super wordt gemaakt van cellulose, dit is een 
natuurlijk product dat door planten wordt gemaakt. Het 
speciale productieproces zorgt ervoor dat het papier zeer 
sterk is, niet scheurt en 
zeer melk en vocht 
absorberend is. De 
vellen bestaan uit 3 
verlijmde lagen en 
hebben een 
perforatierand, zodat u 
eenvoudig vellen kunt 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
38 x 24 cm.

Uierpapier
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Microvezel Uierdoeken 
38x38cm | 10 stuks

Zorg voor de perfecte speen hygiene 
met behulp van microvezel 
uierdoeken, gemaakt van 85% 
polyester.

art. nr. 121300090

Voor € 9,08

Kerbl Uierdoeken navulling | 
tbv emmer | 1000 stuks

Eenvoudig uw Kerbl vochtige 
uierdoeken emmer aanvullen met dit 
navulpakket van 1000 doekjes!

art. nr. 111210095

Voor € 19,86

Kerbl Heuptas tbv 
uierpapier

Met deze heuptas met klep en 
klittenband, heeft u altijd schoon en 
droog uierpapier bij de hand.

art. nr. 1104568

Voor € 21,75

a.s. Uierdoeken 52x45cm | 
100% katoen | 10 stuks

Sterke, 100% katoenen doeken voor 
het reinigen en droogmaken van de 
spenen. Ze zijn uitwasbaar.

art. nr. 122054

Voor € 11,90

Kerbl Uierdoeken 20x20cm | 
emmer met 1000 stuks

De vochtige melkdoekjes zijn handig 
in gebruik en hebben een hoog 
reinigend vermogen.

art. nr. 111210094

Voor € 26,51

41M E L K E N M E L K E N

Nooit meer opzoek naar uierpapier!

De melkstallen worden steeds groter 
en dat betekent dat u steeds langere 
stukken heen en weer moet lopen om 
uierpapier te pakken. Maar met behulp 
van dit uierpapier in combinatie met 
een heuptas is dit verleden tijd. Vanaf 
nu heeft u altijd uw uierpapier en dip bij 
de hand!

Dit grijze uierpapier zit verpakt in 
pakken van  175 vellen  en past in 
de  heuptas van Kerbl. Door het hierin 
te bewaren wordt het  uierpapier 
niet nat en vies. Het grote voordeel 
hiervan is dat u  altijd uierpapier bij de 
hand  heeft en hier niet speciaal naar 

toe hoeft te lopen. En misschien wel 
het belangrijkste voordeel is dat u 
nu eerder de ‘1 vel per koe’ hanteert 
omdat u altijd direct een extra vel 
kunt pakken. Hiermee  voorkomt u 
kruisbesmetting  onder de koeien 
en zal de  uiergezondheid verbe-
teren.  Daarnaast is er  aan de 
heuptas  nog ruimte om de  dikbeker/ 
sprayer te hangen. Zo heeft u deze 
dus ook altijd bij u. Dus wilt u  meer 
arbeidsgemak  en  minder onnodige 
kilometers  maken, dan is de aanschaf 
van deze producten zeker de moeite 
waard!

Uierpapier grijs | 1 laags | 20 
x 175 vel | tbv heuptas

Dit grijze uierpapier zit verpakt in 
pakken van 175 vellen en past in de 
heuptas van Kerbl.

art. nr. 185010

Voor € 40,30
Koop 10 vanaf € 38,28

Agrivet Uierpapier vochtig | 
2x900vel

Reinigt en desinfecteert de uiers en 
spenen eenvoudig en snel door de 
vochtige werking.

art. nr. 185009

Voor € 40,77
Koop 3 vanaf € 38,29

Uierpapier
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Het vervangen van tepelvoeringen is niet de meest 
leuke klus. Toch is het belangrijk dat u de tepelvoe-
ringen tijdig vervangt. Na verloop van tijd kunnen 
er scheurtjes ontstaan in de voering waar bacteriën 
zich in kunnen nestelen. Dit zorgt ervoor dat de kans 
op mastitis groter wordt. Tevens beïnvloedt een 
versleten tepelvoering de melkprestaties nadelig. 
De tepelvoering is ook het enige onderdeel van de 
melkmachine dat rechtstreeks met de koe in aanra-
king komt. 

Spagiarri
BTN de Haas kent twee merken tepelvoeringen; Spagi-
arri en Qalactia. Spagiarri is een Italiaanse fabrikant 
van tepelvoeringen, welke al sinds 1953 produceert. De 
tepelvoeringen en pulsatie-/ melkslangen zijn niet origi-
neel, maar passend voor veel verschillende merken. 
Spaggiari test de tepelvoeringen op  druk, hardheid, 
temperatuurverschillen en rekbaarheid. We kunnen 
u daarmee een goede kwaliteit garanderen tot  3000 
melkingen of 1000 uur melken. Dit is  20% meer  in 
vergelijking tot de andere merken. De tepelvoeringen 
zijn gemaakt van rubber en verpakt per set van 4 stuks. 
Nadat u de oude tepelvoeringen heeft vervangen ziet 
u dit terug in een betere uiergezondheid en snellere/ 
betere melkingen. 

Qalactia
QALACTIA is het geregistreerde handelsmerk van Vital 
Concept voor verbruiksartikelen voor de melkstal. 
De Qalactia specificaties garanderen een hoge kwali-
teit van tepelvoeringen en daarmee 2500 melkingen. 
Voor extra veiligheid adviseren wij om de tepelvoe-
ringen niet langer dan 240 dagen te gebruiken. De 
tepelvoering moet soepel zijn om het melken te verge-
makkelijken en moet zacht zijn voor de speen om 
het risico op verwondingen te beperken. De voering 
is samengesteld uit meer dan 20 componenten om 
gelijkvormigheid te garanderen. Alle Qalactia tepelvoe-
ringen voldoen aan de Europese normen voor contact 
met levensmiddelen: REACH, BfR.

Let op: wanneer u voor een andere tepelvoering kiest 
dan die u normaal gesproken gebruikt, is het belangrijk 
om goed te controleren of hij in de huidige tepelbeker 
past.

Tip:  zet op de kalender wanneer de tepelvoeringen 
vervangen moeten worden. Zo vergeet u het niet.

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer

Passend referen-
tienummer A B C D Artikelnummer Prijs per set 

van 4 

Passend voor DeLaval

999007-01 0590 340 20 26 20 180136 € 15,26

960016-01 0156 285 24 23 8 180137 € 15,26

960016-83 236-1 290 24 23 8 180140 € 15,26

999009-01 0444 315 20 26 20 180142 € 15,26

960036-01 0325 300 23 22 20 180146 € 15,26

927259-01 0680 165 20 26 180150 € 14,18

999007-03 0599 315 20 26 20 180170 € 15,26

Passend voor Manus

955390-80 0243 300 24 22 9 180242 € 15,26

955875 0534 318 23 22 9 180248 € 15,26

955897-01 0505 310 23 22,5 10 180250 € 15,26

901031-80 0535 313 23 22 10 180254 € 15,26

Passend voor SAC

252.15.010 0529 300 22 27 14 180286 € 15,26

Passend voor Boumatic

DK1X 0561 310 23 22 11 180532 € 15,26

DK1X+ventiel 0561TB 310 23 22 11 180534 € 18,15

Flex 60+ventiel 0730 303 25 22 11 180536 € 18,06

A

B

CD

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer

Passend referentie-
nummer A B C D Artikelnum-

mer
Prijs per set 

van 4 

Passend voor Fullwood

20146 0555 303 21 28 8,5 180351 € 15,26

20227 0477 330 22,5 32 8 180352 € 15,26

20227 0477-1 330 22,5 32 9,5 180354 € 15,26

20215 0479 330 25 32 8 180355 € 15,26

20168 0566 303 23 28 10 180356 € 15,17

20167 0481 303 23 28 8,5 180358 € 15,26

Passend voorLely

0611 160 21,5 25,5 180400 € 43,04

Passend voor Surge

10029 0619 293 22 23,5 10 180510 € 15,26

10067 0575 305 24 23 10 180514 € 15,26

Passend voor Gascoigne Melotte

381988 0528 320 24 22 10 180600 € 15,26

MK3-Flexhead 0544 308 24 21,5 8 184022 € 15,26

381985 0492 328 24 22 10 184028 € 15,26

381995 0532 328 24 22 10 184030 € 15,26

381922 0644 315 23 22 9,5 184032 € 15,26

960000-01 0108ML 300 24 20 9,5 184050 € 15,26

A

B

CD

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer A B C Artikelnummer Prijs per set 

van 4 

Passend voor Boumatic

DK1X 23 300 10,5 142051711 € 24,51

Flex 50 25 302 10,6 142051712 € 26,93

Flex 50 + ventiel 25 302 10,6 142051713 € 28,49

Magnum 400MX 23 10,2 142051714 € 26,93

Passend voor DeLaval

999007-03 20 315 14 142051715 € 24,51

999007-01 20 340 14 142051716 € 24,51

999009 20 312 14 142051717 € 24,51

960016/01 23 8 142051718 € 24,51

906800 24 292 8 142051727 € 25,23

Passend voor Fullwood

20138 SL 22,5 310 10 142051719 € 24,51

20227 22,5 311 8 142051720 € 24,51

B

A

C

Tepelvoeringen Qalactia
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentienummer A B C Artikelnummer Prijs per set van 4 

Passend voor Gascoigne Melotte

381991 22,5 314 10 142051721 € 24,51

Passend voor Manus

955897 22,6 298 8 142051722 € 24,51

955390 23 10 142051723 € 24,51

Passend voor Milkrite

IP10 23 312 9 142051724 € 25,60

IP15 23 320 10 142051725 € 26,33

IP13 23 304 13 142051726 € 26,33

IP15 23 320 10 142090131 € 25,35

B

A

C

Tepelvoeringen Qalactia
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Melkslangen
Materiaal ø Binnen x buiten Lengte Kleur Artikel-

nummer Prijs/volle rol

Rubber 16x27mm 25m zwart/oranje 122114 € 144,00

Rubber 16x27mm 25m zwart/groen 122115 € 146,00

Siliconen 15.9x28mm 20m transparant 122113 € 224,64

Pulsatieslangen lang        

Materiaal ø Binnen x buiten Lengte Kleur Artikel-
nummer Prijs/volle rol

Rubber 7.6x13.2mm 25m zwart/oranje 122090 € 83,20

Rubber 7.6x13.2mm 25m zwart/groen 122092 € 83,20

Siliconen 7x14mm 20m transparant 122094 € 146,64

Pulsatieslangen kort

Materiaal ø Binnen Lengte Kleur Artikel-
nummer Prijs

Rubber 6mm 230mm zwart 122091 € 1,58

Rubber 7.4mm 200mm zwart/oranje 122093 € 0,82

Rubber 8mm 178mm zwart/wit 122108 € 1,03

Melkklauw slang

Materiaal ø Binnen Lengte Kleur Artikel-
nummer Prijs

Rubber 10mm 140mm zwart 122122 € 1,79

Rubber 10mm 140mm zwart 122123 € 1,94

Melk- en pulsatieslangen worden elke dag intensief gebruikt en zullen na verloop van tijd slijten. Voorkom 
problemen en vervang deze slangen op tijd. Hiervoor heeft BTN de Haas een gespecialiseerd assortiment 
melkstalonderdelen. De slangen zijn gemaakt van kwalitatief rubber of siliconen. De slangen voldoen aan 
de ECC 1935/2004 voorschriften en kunnen tegen extreme temperaturen, tussen -30 graden en +80 graden 
Celsius.

Melk- & pulsatieslangen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Qalactia, de garantie voor een optimale melkbeurt
Net als voeringen moeten ook lange slangen regelmatig worden vervangen, omdat ze onder-
hevig zijn aan temperatuurschommelingen, vochtigheid en detergenten. Slijtage kan ook de 
kwaliteit van de melk beïnvloeden. Daarom wordt aanbevolen de rubberen slangen ongeveer 
om de 18 maanden te vernieuwen. Als u op zoek bent naar een lichter materiaal, is siliconen een 
goede optie. Het materiaal voldoet aan strenge hygiënenormen. Het is zeer goed bestand tegen 
temperatuurschommelingen en blijft zelfs bij lage temperaturen soepel. Wel is siliconen gevoe-
liger voor insnijdingen of beknelling bijvoorbeeld doordat er een koe op gaat staan. Een voordeel 
van siliconen is de lange levensduur. Siliconen slangen zijn tot 4 jaar bruikbaar! QALACTIA slangen 
voldoen aan de Europese normen inzake contact met voedingsmiddelen en het gebruik van 
chemicaliën van chemische stoffen: REACH en BfR

Melkslangen

Afbeelding Materiaal ø Binnen x 
buiten Lengte Kleur Type Artikel-

nummer
Prijs/volle 

rol

Rubber 16x27mm 20m zwart/oranje - 142071635 € 182,48

Rubber 16x27mm 20m zwart/blauw - 142071636 € 181,97

Siliconen 15.5x27mm 20m blauw - 142071629

Siliconen 19x31.8mm 10m blauw 142071642 € 148,40

Pulsatieslangen lang

Afbeelding Materiaal ø Binnen x 
buiten Lengte Kleur Type Artikel-

nummer
Prijs/volle 

rol

Rubber 7x14mm 20m zwart/blauw Enkel 142071638 € 58,96

Rubber 8x16mm 20m zwart/groen Enkel 142071639 € 79,99

Rubber 7x14mm 20m zwart/blauw Dubbel 142071640 € 101,87

Rubber 8x16mm 20m zwart/groen Dubbel 142071641 € 137,51

Siliconen 7x13mm 20m blauw Enkel 142071631 € 93,25

Siliconen 8x16mm 20m blauw Enkel 142071632 € 113,07

Siliconen 9.5x18mm 20m blauw Enkel 142071633 € 124,51

Siliconen 7x14mm 20m blauw Dubbel 142071634 € 149,45

€ 224,18

Melk- & pulsatieslangen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Uierpapier blauw Basis | 2 laags 
verlijmd | 2 rollen

art. nr. 185006
Voor € 19,19 
Koop 56 vanaf € 16,21

Wilt u voordelig uiers schoonmaken? Dat kan met deze 
budget rollen! Deze rollen uierpapier hebben 500 vellen 
per rol en zijn gemaakt van cellulose, een natuurlijk 
product dat door planten wordt gemaakt. Deze vellen 
bestaan uit 2 verlijmde lagen en hebben een 
perforatierand, zodat u 
eenvoudig vellen kunt 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
38 x 26 cm. De totale 
lengte van de rol is 189 
meter.

Uierpapier blauw Extra | 3 laags 
verlijmd 1000vel | 2 rollen

art. nr. 185000
Voor € 27,95 
Koop 30 vanaf € 18,63

Uierpapier Extra geeft de hygiene en zorg die uw koeien 
nodig hebben! Uierpapier Extra wordt gemaakt van 
gerecyclede materialen. Het papier is sterk, heeft drie 
lagen en scheurt niet bij gebruik. Doordat het papier is 
gewalst met een lichte inbossing, kan het beter melk/vocht 
absorberen. Door de 
perforatierand kunt u 
de vellen gemakkelijk 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
35 x 21,8 cm. De totale 
lengte van de rol is 350 
meter.

Uierpapier blauw Opti | 3 laags 
verlijmd 1250vel  | 2 rollen

art. nr. 185008
Voor € 23,22 
Koop 30 vanaf € 20,88

Uierpapier Opti is een sterk, goed absorberend uierpapier. 
Uierpapier Opti wordt gemaakt van gerecyclede materialen 
en bestaat uit 3 lagen. Dankzij deze lagen scheurt het niet 
tijdens het gebruik. De vellen zijn voorzien van een 
perforatierand, waardoor u eenvoudig de vellen kunt 
afscheuren. Op de rol 
zitten 1250 vellen, met 
een kleiner formaat dan 
de standaard rollen, 
waardoor u het papier 
niet meer hoeft te 
vouwen. Een handeling 
minder en u gebruikt 
het vel optimaal! 
Hierdoor heet u 25% 
meer papier!

Uierpapier blauw Super+ | 3 laags 
verlijmd 1000vel  2 rollen

art. nr. 185004
Voor € 40,25 
Koop 27 vanaf € 25,54

Wilt u hoogkwalitatief papier? Gebruik dan uierpapier 
Super! Het papier reinigt de uiers en spenen snel en goed. 
Uierpapier Super wordt gemaakt van cellulose, dit is een 
natuurlijk product dat door planten wordt gemaakt. Het 
speciale productieproces zorgt ervoor dat het papier zeer 
sterk is, niet scheurt en 
zeer melk en vocht 
absorberend is. De 
vellen bestaan uit 3 
verlijmde lagen en 
hebben een 
perforatierand, zodat u 
eenvoudig vellen kunt 
afscheuren. Een vel 
heeft een afmeting van 
38 x 24 cm.

Uierpapier
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Microvezel Uierdoeken 
38x38cm | 10 stuks

Zorg voor de perfecte speen hygiene 
met behulp van microvezel 
uierdoeken, gemaakt van 85% 
polyester.

art. nr. 121300090

Voor € 9,08

Kerbl Uierdoeken navulling | 
tbv emmer | 1000 stuks

Eenvoudig uw Kerbl vochtige 
uierdoeken emmer aanvullen met dit 
navulpakket van 1000 doekjes!

art. nr. 111210095

Voor € 19,86

Kerbl Heuptas tbv 
uierpapier

Met deze heuptas met klep en 
klittenband, heeft u altijd schoon en 
droog uierpapier bij de hand.

art. nr. 1104568

Voor € 21,75

a.s. Uierdoeken 52x45cm | 
100% katoen | 10 stuks

Sterke, 100% katoenen doeken voor 
het reinigen en droogmaken van de 
spenen. Ze zijn uitwasbaar.

art. nr. 122054

Voor € 11,90

Kerbl Uierdoeken 20x20cm | 
emmer met 1000 stuks

De vochtige melkdoekjes zijn handig 
in gebruik en hebben een hoog 
reinigend vermogen.

art. nr. 111210094

Voor € 26,51

41M E L K E N M E L K E N

Nooit meer opzoek naar uierpapier!

De melkstallen worden steeds groter 
en dat betekent dat u steeds langere 
stukken heen en weer moet lopen om 
uierpapier te pakken. Maar met behulp 
van dit uierpapier in combinatie met 
een heuptas is dit verleden tijd. Vanaf 
nu heeft u altijd uw uierpapier en dip bij 
de hand!

Dit grijze uierpapier zit verpakt in 
pakken van  175 vellen  en past in 
de  heuptas van Kerbl. Door het hierin 
te bewaren wordt het  uierpapier 
niet nat en vies. Het grote voordeel 
hiervan is dat u  altijd uierpapier bij de 
hand  heeft en hier niet speciaal naar 

toe hoeft te lopen. En misschien wel 
het belangrijkste voordeel is dat u 
nu eerder de ‘1 vel per koe’ hanteert 
omdat u altijd direct een extra vel 
kunt pakken. Hiermee  voorkomt u 
kruisbesmetting  onder de koeien 
en zal de  uiergezondheid verbe-
teren.  Daarnaast is er  aan de 
heuptas  nog ruimte om de  dikbeker/ 
sprayer te hangen. Zo heeft u deze 
dus ook altijd bij u. Dus wilt u  meer 
arbeidsgemak  en  minder onnodige 
kilometers  maken, dan is de aanschaf 
van deze producten zeker de moeite 
waard!

Uierpapier grijs | 1 laags | 20 
x 175 vel | tbv heuptas

Dit grijze uierpapier zit verpakt in 
pakken van 175 vellen en past in de 
heuptas van Kerbl.

art. nr. 185010

Voor € 40,30
Koop 10 vanaf € 38,28

Agrivet Uierpapier vochtig | 
2x900vel

Reinigt en desinfecteert de uiers en 
spenen eenvoudig en snel door de 
vochtige werking.

art. nr. 185009

Voor € 40,77
Koop 3 vanaf € 38,29

Uierpapier
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Het vervangen van tepelvoeringen is niet de meest 
leuke klus. Toch is het belangrijk dat u de tepelvoe-
ringen tijdig vervangt. Na verloop van tijd kunnen 
er scheurtjes ontstaan in de voering waar bacteriën 
zich in kunnen nestelen. Dit zorgt ervoor dat de kans 
op mastitis groter wordt. Tevens beïnvloedt een 
versleten tepelvoering de melkprestaties nadelig. 
De tepelvoering is ook het enige onderdeel van de 
melkmachine dat rechtstreeks met de koe in aanra-
king komt. 

Spagiarri
BTN de Haas kent twee merken tepelvoeringen; Spagi-
arri en Qalactia. Spagiarri is een Italiaanse fabrikant 
van tepelvoeringen, welke al sinds 1953 produceert. De 
tepelvoeringen en pulsatie-/ melkslangen zijn niet origi-
neel, maar passend voor veel verschillende merken. 
Spaggiari test de tepelvoeringen op  druk, hardheid, 
temperatuurverschillen en rekbaarheid. We kunnen 
u daarmee een goede kwaliteit garanderen tot  3000 
melkingen of 1000 uur melken. Dit is  20% meer  in 
vergelijking tot de andere merken. De tepelvoeringen 
zijn gemaakt van rubber en verpakt per set van 4 stuks. 
Nadat u de oude tepelvoeringen heeft vervangen ziet 
u dit terug in een betere uiergezondheid en snellere/ 
betere melkingen. 

Qalactia
QALACTIA is het geregistreerde handelsmerk van Vital 
Concept voor verbruiksartikelen voor de melkstal. 
De Qalactia specificaties garanderen een hoge kwali-
teit van tepelvoeringen en daarmee 2500 melkingen. 
Voor extra veiligheid adviseren wij om de tepelvoe-
ringen niet langer dan 240 dagen te gebruiken. De 
tepelvoering moet soepel zijn om het melken te verge-
makkelijken en moet zacht zijn voor de speen om 
het risico op verwondingen te beperken. De voering 
is samengesteld uit meer dan 20 componenten om 
gelijkvormigheid te garanderen. Alle Qalactia tepelvoe-
ringen voldoen aan de Europese normen voor contact 
met levensmiddelen: REACH, BfR.

Let op: wanneer u voor een andere tepelvoering kiest 
dan die u normaal gesproken gebruikt, is het belangrijk 
om goed te controleren of hij in de huidige tepelbeker 
past.

Tip:  zet op de kalender wanneer de tepelvoeringen 
vervangen moeten worden. Zo vergeet u het niet.

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer

Passend referen-
tienummer A B C D Artikelnummer Prijs per set 

van 4 

Passend voor DeLaval

999007-01 0590 340 20 26 20 180136 € 15,26

960016-01 0156 285 24 23 8 180137 € 15,26

960016-83 236-1 290 24 23 8 180140 € 15,26

999009-01 0444 315 20 26 20 180142 € 15,26

960036-01 0325 300 23 22 20 180146 € 15,26

927259-01 0680 165 20 26 180150 € 14,18

999007-03 0599 315 20 26 20 180170 € 15,26

Passend voor Manus

955390-80 0243 300 24 22 9 180242 € 15,26

955875 0534 318 23 22 9 180248 € 15,26

955897-01 0505 310 23 22,5 10 180250 € 15,26

901031-80 0535 313 23 22 10 180254 € 15,26

Passend voor SAC

252.15.010 0529 300 22 27 14 180286 € 15,26

Passend voor Boumatic

DK1X 0561 310 23 22 11 180532 € 15,26

DK1X+ventiel 0561TB 310 23 22 11 180534 € 18,15

Flex 60+ventiel 0730 303 25 22 11 180536 € 18,06

A

B

CD

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer

Passend referentie-
nummer A B C D Artikelnum-

mer
Prijs per set 

van 4 

Passend voor Fullwood

20146 0555 303 21 28 8,5 180351 € 15,26

20227 0477 330 22,5 32 8 180352 € 15,26

20227 0477-1 330 22,5 32 9,5 180354 € 15,26

20215 0479 330 25 32 8 180355 € 15,26

20168 0566 303 23 28 10 180356 € 15,17

20167 0481 303 23 28 8,5 180358 € 15,26

Passend voorLely

0611 160 21,5 25,5 180400 € 43,04

Passend voor Surge

10029 0619 293 22 23,5 10 180510 € 15,26

10067 0575 305 24 23 10 180514 € 15,26

Passend voor Gascoigne Melotte

381988 0528 320 24 22 10 180600 € 15,26

MK3-Flexhead 0544 308 24 21,5 8 184022 € 15,26

381985 0492 328 24 22 10 184028 € 15,26

381995 0532 328 24 22 10 184030 € 15,26

381922 0644 315 23 22 9,5 184032 € 15,26

960000-01 0108ML 300 24 20 9,5 184050 € 15,26

A

B

CD

Tepelvoeringen Spagiarri
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Origineel referentie-
nummer A B C Artikelnummer Prijs per set 

van 4 

Passend voor Boumatic

DK1X 23 300 10,5 142051711 € 24,51

Flex 50 25 302 10,6 142051712 € 26,93

Flex 50 + ventiel 25 302 10,6 142051713 € 28,49

Magnum 400MX 23 10,2 142051714 € 26,93

Passend voor DeLaval

999007-03 20 315 14 142051715 € 24,51

999007-01 20 340 14 142051716 € 24,51

999009 20 312 14 142051717 € 24,51

960016/01 23 8 142051718 € 24,51

906800 24 292 8 142051727 € 25,23

Passend voor Fullwood

20138 SL 22,5 310 10 142051719 € 24,51

20227 22,5 311 8 142051720 € 24,51

B

A

C

Tepelvoeringen Qalactia
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Qalactia, de garantie voor een optimale melkbeurt
Net als voeringen moeten ook lange slangen regelmatig worden vervangen, omdat ze onder-
hevig zijn aan temperatuurschommelingen, vochtigheid en detergenten. Slijtage kan ook de 
kwaliteit van de melk beïnvloeden. Daarom wordt aanbevolen de rubberen slangen ongeveer 
om de 18 maanden te vernieuwen. Als u op zoek bent naar een lichter materiaal, is siliconen een 
goede optie. Het materiaal voldoet aan strenge hygiënenormen. Het is zeer goed bestand tegen 
temperatuurschommelingen en blijft zelfs bij lage temperaturen soepel. Wel is siliconen gevoe-
liger voor insnijdingen of beknelling bijvoorbeeld doordat er een koe op gaat staan. Een voordeel 
van siliconen is de lange levensduur. Siliconen slangen zijn tot 4 jaar bruikbaar! QALACTIA slangen 
voldoen aan de Europese normen inzake contact met voedingsmiddelen en het gebruik van 
chemicaliën van chemische stoffen: REACH en BfR

Melkslangen

Afbeelding Materiaal ø Binnen x 
buiten Lengte Kleur Type Artikel-

nummer
Prijs/volle 

rol

Rubber 16x27mm 20m zwart/oranje - 142071635 € 182,48

Rubber 16x27mm 20m zwart/blauw - 142071636 € 181,97

Siliconen 15.5x27mm 20m blauw - 142071629

Siliconen 19x31.8mm 10m blauw 142071642 € 148,40

Pulsatieslangen lang

Afbeelding Materiaal ø Binnen x 
buiten Lengte Kleur Type Artikel-

nummer
Prijs/volle 

rol

Rubber 7x14mm 20m zwart/blauw Enkel 142071638 € 58,96

Rubber 8x16mm 20m zwart/groen Enkel 142071639 € 79,99

Rubber 7x14mm 20m zwart/blauw Dubbel 142071640 € 101,87

Rubber 8x16mm 20m zwart/groen Dubbel 142071641 € 137,51

Siliconen 7x13mm 20m blauw Enkel 142071631 € 93,25

Siliconen 8x16mm 20m blauw Enkel 142071632 € 113,07

Siliconen 9.5x18mm 20m blauw Enkel 142071633 € 124,51

Siliconen 7x14mm 20m blauw Dubbel 142071634 € 149,45

€ 224,18

Melk- & pulsatieslangen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Buis/melkfilters gestikt 
|passend DeLaval melkrobot| 

100stk

art. nr. 121200031

Voor € 19,15

Sana Buis/melkfilters | 
gestikt | 60 x 620mm | 250 

stuks

art. nr. 121200062

Voor € 29,20

49M E L K E N M E L K E N

Met de Agrivet melkfilters bent u verzekerd van een goede kwaliteit voor een gunstige prijs. De filters hebben 
een optimaal vuilvangend vermogen en blijven zorgen voor een goede doorstroming van de melk. Daarnaast 
zijn ze erg sterk en gemaakt van eerste klas grondstoffen, waaronder sterk vliesstof.

Gebruik de filter slechts eenmalig i.v.m. hygiënische en technische redenen.

Agrivet Buis/melkfilters 
310x58mm 120gr/m² extra | 

200 stuks
art.nr. 122010

Voor € 25,28 

Koop 10 vanaf € 16,43

Agrivet Buis/melkfilters 
620x58mm 140gr/m² super | 

100 stuks
art.nr. 122013

Voor € 30,80 

Koop 10 vanaf € 20,02

Agrivet Buis/melkfilters 
570x44mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122007

Voor € 18,60 

Koop 10 vanaf € 12,09

Agrivet Buis/melkfilters 
445x75mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122011

Voor € 22,32 

Koop 8 vanaf € 14,51

Agrivet Buis/melkfilters 
620x95mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122012

Voor € 46,96 

Koop 10 vanaf € 28,18

Agrivet Buis/melkfilters 
620x58mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122015

Voor € 22,58 

Koop 10 vanaf € 14,68

Agrivet Buis/melkfilters 
620x76mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122008

Voor € 28,94 

Koop 10 vanaf € 18,81

Buisfilters
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Airpress
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Melkstal
Compressoren 
ten behoeve van

- pneumatische hekken
- Rapid Exit systemen
- selectiepoorten
- voersystemen

Melkrobot
Combineer de juiste 
Airpress compressor 
met uw melkrobot. Een 
melkrobot beschikt over 
zeer geavanceerde en 
gevoelige technieken. Het 
is daarom van belang dat 
u altijd een topkwaliteit 
compressor combineert 
met uw melkrobot. Een 
melkrobot vraagt om een 
constante luchtafname, 
daarnaast is het voor een 
melkrobot noodzakelijk 
dat deze wordt voorzien 
van zeer droge lucht. 
Een membraandrogerset 
is dan ook onmisbaar 
wanneer u een melkrobot 
heeft.

Schroefcompressor + adsorptiedroger

Schroefcompressor Combi Dry

Zuigercompressor + koeldroger

Vraag onze specialist naar de juiste combinatie voor uw agrarisch bedrijf!

Adsorptiedrogers

VUILE PERSLUCHT ZORGT 
VOOR LEKKAGES IN UW 
PNEUMATISCHE SYSTE-
MEN (b.v. melkrobots en 
cilinders Rapid Exit)

Met de adsorptiedrogers 
van Airpress wordt onder 
elke weers omstandigheid 
een continu druk dauw-
punt bereikt, daardoor is 
vocht in uw pneumatiek 
uitgesloten en wordt 
slijtage tot een minimum 
beperkt en daardoor ook 
de luchtvraag van de 
aangesloten apparatuur. 
Voordeel is een efficiënte 
installatie met maximale 
capaciteit.

Combi Dry compressorsor

Een Combi Dry compressor heeft vele voordelen, 
zo zit de koeldroger ingebouwd op uw schroef-
compressor.
Een droger zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid 
van de perslucht verminderd wordt. Zo kan een 
koeldroger de luchtvochtigheid van de perslucht 
van 85% verlagen naar minder dan 25%.

KOELDROGER 

Een luchtsysteem in 
uw melkstal dient altijd 
voorzien te zijn van een 
koeldroger om te voor-
komen dat er vochtige 
lucht in uw luchtsysteem 
komt. De lucht die uit een 
compressor komt heeft 
altijd een luchtvochtig-
heid van circa 85%, een 
koeldroger verlaagt dit tot 
20-25%. Deze droge lucht 
voorkomt storingen, roest, 
schade en een bevroren 
luchtsysteem. Met een 
koeldroger investeert u 
in betrouwbaarheid, een 
langere levensduur van uw 
luchtsysteem en een hoge-
re bedrijfszekerheid.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Airpress compressor HK 
600-200 |10 bar| 600 

pomp| 200 ketel
art.nr. 732028

Voor € 748,95

Airpress 
schroefcompressor APS 

5.5 G2 | 5.5pk | 200L ketel
art.nr. 7321342

Voor € 3.569,15

Airpress 
schroefcompressor APS 
3 G2+droger | 3pk |200L 

ketel

art.nr. 7320942

Voor € 3.667,75

Airpress luchtdroger | 
APX 6 tbv compressor

art.nr. 701991

Voor € 852,00

Airpress Adsorptieset / 
droger | olievrij | 600ltr

art.nr. 731918

Voor € 2.273,75
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Buis/melkfilters gestikt 
|passend DeLaval melkrobot| 

100stk

art. nr. 121200031

Voor € 19,15

Sana Buis/melkfilters | 
gestikt | 60 x 620mm | 250 

stuks

art. nr. 121200062

Voor € 29,20

49M E L K E N M E L K E N

Met de Agrivet melkfilters bent u verzekerd van een goede kwaliteit voor een gunstige prijs. De filters hebben 
een optimaal vuilvangend vermogen en blijven zorgen voor een goede doorstroming van de melk. Daarnaast 
zijn ze erg sterk en gemaakt van eerste klas grondstoffen, waaronder sterk vliesstof.

Gebruik de filter slechts eenmalig i.v.m. hygiënische en technische redenen.

Agrivet Buis/melkfilters 
310x58mm 120gr/m² extra | 

200 stuks
art.nr. 122010

Voor € 25,28 

Koop 10 vanaf € 16,43

Agrivet Buis/melkfilters 
620x58mm 140gr/m² super | 

100 stuks
art.nr. 122013

Voor € 30,80 

Koop 10 vanaf € 20,02

Agrivet Buis/melkfilters 
570x44mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122007

Voor € 18,60 

Koop 10 vanaf € 12,09

Agrivet Buis/melkfilters 
445x75mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122011

Voor € 22,32 

Koop 8 vanaf € 14,51

Agrivet Buis/melkfilters 
620x95mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122012

Voor € 46,96 

Koop 10 vanaf € 28,18

Agrivet Buis/melkfilters 
620x58mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122015

Voor € 22,58 

Koop 10 vanaf € 14,68

Agrivet Buis/melkfilters 
620x76mm 120gr/m² extra | 

100 stuks
art.nr. 122008

Voor € 28,94 

Koop 10 vanaf € 18,81

Buisfilters
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Airpress
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Melkstal
Compressoren 
ten behoeve van

- pneumatische hekken
- Rapid Exit systemen
- selectiepoorten
- voersystemen

Melkrobot
Combineer de juiste 
Airpress compressor 
met uw melkrobot. Een 
melkrobot beschikt over 
zeer geavanceerde en 
gevoelige technieken. Het 
is daarom van belang dat 
u altijd een topkwaliteit 
compressor combineert 
met uw melkrobot. Een 
melkrobot vraagt om een 
constante luchtafname, 
daarnaast is het voor een 
melkrobot noodzakelijk 
dat deze wordt voorzien 
van zeer droge lucht. 
Een membraandrogerset 
is dan ook onmisbaar 
wanneer u een melkrobot 
heeft.

Schroefcompressor + adsorptiedroger

Schroefcompressor Combi Dry

Zuigercompressor + koeldroger

Vraag onze specialist naar de juiste combinatie voor uw agrarisch bedrijf!

Adsorptiedrogers

VUILE PERSLUCHT ZORGT 
VOOR LEKKAGES IN UW 
PNEUMATISCHE SYSTE-
MEN (b.v. melkrobots en 
cilinders Rapid Exit)

Met de adsorptiedrogers 
van Airpress wordt onder 
elke weers omstandigheid 
een continu druk dauw-
punt bereikt, daardoor is 
vocht in uw pneumatiek 
uitgesloten en wordt 
slijtage tot een minimum 
beperkt en daardoor ook 
de luchtvraag van de 
aangesloten apparatuur. 
Voordeel is een efficiënte 
installatie met maximale 
capaciteit.

Combi Dry compressorsor

Een Combi Dry compressor heeft vele voordelen, 
zo zit de koeldroger ingebouwd op uw schroef-
compressor.
Een droger zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid 
van de perslucht verminderd wordt. Zo kan een 
koeldroger de luchtvochtigheid van de perslucht 
van 85% verlagen naar minder dan 25%.

KOELDROGER 

Een luchtsysteem in 
uw melkstal dient altijd 
voorzien te zijn van een 
koeldroger om te voor-
komen dat er vochtige 
lucht in uw luchtsysteem 
komt. De lucht die uit een 
compressor komt heeft 
altijd een luchtvochtig-
heid van circa 85%, een 
koeldroger verlaagt dit tot 
20-25%. Deze droge lucht 
voorkomt storingen, roest, 
schade en een bevroren 
luchtsysteem. Met een 
koeldroger investeert u 
in betrouwbaarheid, een 
langere levensduur van uw 
luchtsysteem en een hoge-
re bedrijfszekerheid.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Airpress compressor HK 
600-200 |10 bar| 600 

pomp| 200 ketel
art.nr. 732028

Voor € 748,95

Airpress 
schroefcompressor APS 

5.5 G2 | 5.5pk | 200L ketel
art.nr. 7321342

Voor € 3.569,15

Airpress 
schroefcompressor APS 
3 G2+droger | 3pk |200L 

ketel

art.nr. 7320942

Voor € 3.667,75

Airpress luchtdroger | 
APX 6 tbv compressor

art.nr. 701991

Voor € 852,00

Airpress Adsorptieset / 
droger | olievrij | 600ltr

art.nr. 731918

Voor € 2.273,75
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Nieuw:
Alles in één met de nieuwe schroefcompressor

Schroefcompressor APS 4 G2
Een schroefcompressor voorziet u van droge perslucht 
en is er voor gemaakt om continu te draaien. Maar 
Airpress gaat verder! Waar u eerst een droger bij uw 
schroefcompressor diende aan te schaffen (en te 
installeren) hebben zij nu een compleet nieuw model 
ontwikkeld; stekker erin en draaien maar. 

Enkele eigenschappen van de APS4i Basic Combi dry 
zijn:
• Schroefcompressor van de 2e generatie Basic 

modellen
• Olie blijft altijd warm door de olieband
• Gecoate filterhuizen van de voorfiltratie, zodat 

deze beter beschermd zijn tegen ammoniak
• Droger is voorzien van actief koolkolom, om de 

allerhoogste persluchtkwaliteit te kunnen garan-
deren. 

• Uitgerust met dauwpuntsensor voor optimale 
energiebesparing op spoellucht 

• Voorzien van automatische condensaftap en 
trillingsdempers

• Compressor heeft 230V aan boord dus wordt er 
maar 1 stekker gebruikt; Plug & play

Specificaties
• Vermogen 3kW 
• Luchtcapaciteit 366 l/min 
• Voltage 400V
• Maximale druk 10 bar 
• Ketelinhoud 200 liter 
• Capaciteit droger 180 l/min 
• Dauwpuntsensor 4000949 

@ Airpress schroefcompressor 
Combidry-i  APS 4 basic G2

art.nr. 7321364 Voor € 7.950,19

vocht
= 

storing
Verleden tijd met deze 
schroefcompressor!

Bij aanschaf van deze 
compressor ontvangt u 
een 217 delige Airpress 
gereedschapswagen t.w.v. 
€693,- excl. btw.

Actie

Vraag onze specialist naar de juiste combinatie voor uw agrarisch bedrijf!
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Melkklauw kap | passend 
Boumatic Flo Star nieuw 

model
Kunststoffen melklauw kap. Dit model 
is passend voor BouMatic Flo Star en 
is het nieuwe model.

art. nr. 142002002

Voor € 63,65

Melkklauw kap 300cc | 
passend Westfalia Classic 

300
Kunststoffen melkklauwkap, zonder 
gat voor de afsluiter. Passend voor 
Westfalia Classic 300.

art. nr. 1401933

Voor € 17,62

Melkklauw kap rechte 
snede | passend Fullwood 

Visipack
Dit model is gemaakt van kunststof, is 
passend voor Fullwood Visipack en 
heeft een rechte snede.

art. nr. 142003010

Voor € 78,24

Melkklauw kap | passend 
Boumatic Flo Star oud 

model
Kunststoffen melkklauw kap. Dit 
model is passend voor BouMatic Flo 
Star en is het oude model.

art. nr. 142002001

Voor € 88,59

Melkklauw Classic 300cc | 
zonder ventiel | passend 

Westfalia
Complete melkklauw met 
beschermkap, zonder ventiel. 
Passend voor melkmachines van 
Westfalia.

art. nr. 142001533

Voor € 93,10

Melkklauw kap schuine 
snede | passend Fullwood 

Visipack
Dit model is gemaakt van kunststof, is 
passend voor Fullwood Visipack en 
heeft een schuine snede.

art. nr. 142003002

Voor € 62,06

Melkklauw kap 400cc | 
compleet | 16x20mm | 

passend Manus
Wordt compleet geleverd met 
bumper, afsluiter, afdichtingsring en 
klauwrubber. Passend voor Manus 
400 cc.  

art. nr. 1401939

Voor € 48,79

Luchtverdeelstuk 300 | 
passend Westfalia Classic 

300
Zorgt voor de juiste aansluiting van de 
pulsatieslangen. Passend voor 
Westfalia Classic 300 melkklauw.

art. nr. 142003212

Voor € 3,27

Melkklauw kap | lange as | 
passend Fullwood Clearflow

Kunststoffen melkklauwkap, met 
lange as, zonder gat voor afsluiter. 
Passend voor Fullwood Clearflow.

art. nr. 1401935

Voor € 26,02
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Melkklauw kap 360cc 
passend Delaval 905609-01 

TF360 Harmony
Kunststoffen kap met een doorsnede 
van 10 cm en een hoogte van 9,8 cm. 
De bovenkant heeft twee haakjes.

art. nr. 1401931

Voor € 36,47

Spoelkaars | Wit | passend 
voor Delaval 90508601

Kunststoffen spoelkaars met een 
stomp uiteinde van 9 cm. Het 
draadstuk heeft een lengte van 19 
mm.

art. nr. 1401943

Voor € 3,91

Membraan | 70 mm | passend 
Duovac / Delaval 965425-80

Gemaakt van hoogwaardige kwaliteit, 
met een diameter van 70 mm. 
Geschikt voor Duovac van DeLaval.

art. nr. 1401945

Voor € 5,80

Spoel 12V tbv EP100 
pulsator | passend Delaval 

997532-80
Zwarte spoel 12V-2,8W passend voor 
de EP100 pulsator van Delaval en 
afname klep van Delaval VMS robot.

art. nr. 1401941

Voor € 39,95

Draadstuk tbv spoelkaars | 
passend Delaval 908085-01

Het draadstuk is gemaakt van wit 
kunststof en is passend voor een 
Delaval spoelautomaat.

art. nr. 1401947

Voor € 4,06

Membraan | 75 mm | passend 
Delaval VMS 959-275-02

Gemaakt van hoge kwaliteit rubber, 
met een diameter van 75 mm. 
Geschikt voor DeLaval VMS.

art. nr. 1401946

Voor € 15,05

Terugslagklep RVS tbv. 
melkpomp FMP 55/110 | 

passend Delaval
Passend voor melkpomp FMP 55 en 
110 Delaval, 50mm. Gemaakt van een 
rubberen ring en een RVS klep.

art. nr. 1401942

Voor € 8,33

Reparatie set tbv. 
melkmeter | 3-delig | 

passend Delaval
De set bestaat uit een blauwe plastic 
ring, rubberen dop, een rubberen ring 
met dop en drie haakjes/gaatjes.

art. nr. 1401944

Voor € 27,07

Afnamehaak kunststof | Wit | 
passend Delaval 915564-01

Gemaakt van sterk wit kunststof, 
roest niet en bestaat uit een stuk. 
Passend voor DeLaval.

art. nr. 140197

Voor € 2,55
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Bekerhouder| passend voor 
DeLaval 98768680

Zorgt voor een goede bevestiging van 
de tepelbeker op de spoelplaat. 
Passend voor DeLaval 98768680.

art. nr. 142012208

Voor € 21,18

Verzamelklemmen tbv 
enkele melkslangen | 10 

stuks
De blauwe klem is eenvoudig te 
bevestigen. Geschikt voor het 
bundelen van enkelvoudige, lange 
slangen.

art. nr. 132020881

Voor € 1,67

Afnamekoord tbv 
automatische afname 
melkstellen | 50 meter

Het koord heeft een diameter van 4 
mm en is geschikt voor automatische 
afname van melkstellen.

art. nr. 132020880

Voor € 20,23

Verzamelklemmen tbv 
dubbele melkslangen | 10 

stuks
De blauwe klem is eenvoudig te 
bevestigen. Geschikt voor het 
bundelen van dubbele, lange slangen.

art. nr. 132020882

Voor € 1,97

Slangbundelring | 35x6.6mm

De slangbundelring is gemaakt van 
rubber en heeft een diameter van 
35mm en een dikte van 6.6mm.

art. nr. 122125

Voor € 0,47

Clip tbv spoelplaat 
kunststof of RVS | kunststof

De kunststoffen, blauwe clip zorgt 
voor een goede bevestiging van de 
tepelbeker op de spoelplaat.

art. nr. 152801249

Voor € 5,48

54 M E L K E N M E L K E N

Melkleidingspons | 40mm | 
12 stuks

Met de melkleidingspons haalt u 
restwater uit het systeem wanneer 
deze klaar is met reinigen. 

art. nr. 110060

Voor € 8,50
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Melkemmer / dumpemmer | 
kunststof | blauw | 30 liter

art. nr. 142003558
Voor € 99,96

Deze losse melkemmer, ook wel separatie emmer 
genoemd, is geschikt voor het apart melken van een koe. 
De emmer is gemaakt van kunststof en is verder volledig 
naadloos voor extra stevigheid. De emmer is voorzien van 
een maatindicatie en een handig hengsel. De melkemmer 
is doorzichtig, hierdoor 
kunt u gemakkelijk de 
melk observeren. Door 
de gladde 
binnenoppervlak is de 
melkemmer 
gemakkelijk te reinigen 
en bovendien bestand 
tegen zuren en 
reinigingsmiddelen! In 
de melkemmer kan 30 
liter melk.

Melkemmer Aluminium | met 
hengsel en handvaten | 30 liter

art. nr. 134000422
Voor € 46,35

Een losse melkemmer kunt u gebruiken wanneer u een 
koe apart melkt of wanneer u de melk moet uithouden. Dit 
model is een aluminium melkemmer en is dankzij dit 
materiaal zeer licht in gebruik. Daarnaast is de emmer 
voorzien van een hengsel en aan de bovenzijde zitten ook 
nog twee handvaten. 
Dit maakt het optillen 
eenvoudiger en de 
emmer is hierdoor 
gemakkelijk te 
verplaatsen. In de 
emmer kan 30 liter 
melk.

Melkemmer Kunststof | met 
hengsel | transparant | 30 liter

art. nr. 142040020
Voor € 91,51

Dit model melkemmer is een kunststof melkemmer. 
Kunststof is licht in gebruik en gemakkelijk te reinigen. D  e 
emmer is transparant. Zo kunt u ten alle tijden de melk 
duidelijk zien in de emmer en kunt u ook gelijk zien 
wanneer er iets opvallends is, bijvoorbeeld stukken of 
bloed in de melk. Een 
ander voordeel van 
transparant is dat u de 
hoeveelheid melk kunt 
zien en dus ook of de 
koe de melk goed laat 
schieten. De emmer is 
voorzien van een 
schaalverdeling, heeft 
een inhoud van 30 liter 
en is goed te hanteren 
dankzij het stevige 
hengsel.

Melkemmer RVS | met hengsel en 
handvat | 30 liter

art. nr. 142040029
Voor € 84,70

Deze losse zwarte melkemmer, ook wel separatie emmer 
genoemd, is speciaal voor het apart melken van een koe. 
Dit model is een RVS melkemmer en is voorzien van 
verstevigde kanten. Aan de bovenzijde kunt u de emmer 
tillen dankzij een hengsel. En aan de onderzijde heeft u 
meer grip en controle 
bij het tillen, omdat hier 
een extra handvat is 
bevestigd. Hierdoor 
gaat het gieten van de 
melk ook gemakkelijker. 
De emmer heeft een 
inhoud van 30 liter. 
Kortom: deze RVS 
melkemmer is 
onmisbaar bij uw 
melkinstallatie!
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Deksel tbv melkemmer | met 
handvat | RVS

Gemaakt van RVS en voorzien van 
handvat. Het rubber zorgt voor de 
perfecte afsluiting van de 
melkemmer.

art. nr. 142033803

Voor € 27,84

Afdichtingsring tbv 
melkemmer deksels

Deze rubberen afdichtingsring zorgt 
voor de juiste afdichting van de deksel 
op de emmer.

art. nr. 142037820

Voor € 5,34

Deksel t.b.v. melkemmer

Sluit de melkemmer goed af met een 
deksel! Passend op de losse, separatie 
melkemmer van 30 liter.

art. nr. 140198

Voor € 26,95

Deksel tbv melkemmer | RVS

De deksel is gemaakt van RVS. Het 
rubber zorgt voor de perfecte 
afsluiting van de melkemmer.

art. nr. 142033802

Voor € 37,14

Kwartiermelker | apart 
melken 1 speen | 

+handgreep |12 liter
Geschikt voor het apart melken van 
een kwartier. De kwartiermelker heeft 
een inhoud van 12 liter.

art. nr. 142003540

Voor € 44,39

Melkemmer los

Kunststoffen melkemmer, geschikt 
voor het apart melken van koeien of 
het uithouden van melk (30 liter).

art. nr. 140199

Voor € 74,40

Deksel tbv melkemmer | 
kunststof

De deksel is gemaakt van kunststof. 
Geschikt voor het eenvoudig afsluiten 
van uw kunststof melkemmer.

art. nr. 142037815

Voor € 15,41

Nedlac pulsator 2000 tbv. 
minimelker | blauwe deksel 

| 60:40
Universele pulsator met deksel 
geschikt voor diverse minimelkers, 
met een pulsatieverhouding van 
60:40.

art. nr. 140189

Voor € 77,20

Minimelker grafietschoep 
65 x 45 x 4,8mm

Deze losse grafietschoep is geschikt 
voor de minimelker. Zorgt er voor dat 
de minimelker vacuÜm maakt.

art. nr. 140202

Voor € 17,08
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De Moby Milker is een mobiele melkmachine om koeien 
mee te melken die niet door de melkstal of melkrobot 
kunnen. De minimelker is voorzien van een vacuüm-
pomp  welke  oliegesmeerd is. Een oliegesmeerde 
pomp is minder storingsgevoelig. Hierdoor zal de pomp 
minder vaak vastlopen wanneer de minimelker niet 
regelmatig gebruikt wordt. Tevens adviseren we na 
gebruik de zwarte dop van de verticale buis te halen, 
zodat er geen condensvorming ontstaat. Wij adviseren 
u de minimelker iedere 2 weken even te laten draaien.  

De pomp heeft een capaciteit van 180 liter per/minuut. 
De melkemmer, met een inhoud van 30 liter, is gemaakt 
van kunststof. Deze is transparant, hierdoor kunt u 
gemakkelijk zien hoe vol de emmer is. Het melkstel is 
voorzien van RVS tepelbekers en rubberen tepelvoe-
ringen. Als u de minimelker niet regelmatig gebruikt, 
betekent dit niet dat de tepelvoeringen langer mee gaan. 
Deze worden na verloop van tijd poreus en dienen dan 
vervangen te worden. Hier hebben wij speciale tepel-
voeringen voor. De melk- en pulsatieslang zijn gemaakt 
van PVC. De melkmachine is goed te verplaatsen door 
de massieve lekvrije banden. De minimelker is reeds 
juist afgesteld, maar moet nog wel in elkaar gezet 
worden na aflevering. 

Wij adviseren u de minimelker goed te reinigen na 
gebruik, zodat er geen melkresten achterblijven in de 
slangen. 

Specificaties:
• Geschikt voor: runderen 
• Functie: koeien melken die niet door de melkstal/

melkrobot kunnen 
• Type: Moby Milker, minimelker
• Vacuümpomp oliegesmeerd: 0.55 kW / 220 V
• Capaciteit: 180 liter per/minuut
• Materiaal emmer: kunststof
• Inhoud emmer: 30 liter
• Banden: lekvrij
• Gebruiksklaar
• Afmetingen: 90 x 90 x 60cm exclusief trekboom
• Inclusief: borstelset t.b.v. reinigen

De olie gesmeerde minimelker van BTN de Haas by Vital. 
Voor een koe die net niet fit genoeg is om door de melkstal of robot te gaan of bijvoorbeeld bij een 
afkalving ’s nachts, kan een minimelker uitkomst bieden. Het enige wat u nodig heeft om te kunnen 
melken is een stopcontact. 

De Moby Milker

Minimelker koe | olie 
gesmeerd| kunststof emmer

art.nr. 1401903 Voor € 643,50

Minimelker
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Duploslang 60cm | 14x25 / 
9x18mm | passend Lely A2

Siliconen duploslang passend voor de 
melkrobot Lely A2. De gladde, 
dubbele slang is 60 cm lang.

art. nr. 122140

Voor € 13,58

Duploslang Set | 12x22 / 
6.5x15mm | passend Lely A3

Deze set bestaat uit 4 siliconen 
slangen van 1 x 119 cm, 1 x 110 cm en 
2 x 114 cm. Passend voor Lely A3.

art. nr. 122141

Voor € 62,87

Borstel Melkrobot | passend 
Lely A3/A4/A5 222847

Bestaat uit twee type haren, rood en 
wit. Doordat er verschil zit in de 
haren,   w orden de spenen extra 
gestimuleerd en gereinigd.

art. nr. 1222111

Voor € 13,49

Duploslang 70cm | 14x25 / 
9x18mm | passend Lely A2

Siliconen duploslang passend voor de 
melkrobot Lely A2. De gladde, 
dubbele slang is 70 cm lang.

art. nr. 122117

Voor € 15,81

Duploslang 72cm | 12x22 / 
6.5x15mm | passend Lely A4/

A5
Siliconen duploslang passend voor de 
melkrobot Lely A4/A5. De gladde, 
dubbele slang is 72 cm lang.

art. nr. 122142

Voor € 10,20

Bekerkoord |3 meter | 
passend Lely A2/A3/A4/A5 

222112
Voorkom een storing en vervang op 
tijd de melkbekerkoorden. Passend 
voor Lely melkrobots A3/A4/A5.

art. nr. 1222112

Voor € 11,04

Spoelplaat Cupring | 
passend Lely A2

De cupring is gemaakt van sterk 
rubber en heeft een zwarte kleur. 
Passend voor de melkrobot Lely A2.

art. nr. 1222115

Voor € 4,07

Sleeve Transparant | 
siliconen |passend Lely A3/

A4/A5 222221
De siliconen, transparante sleeve kan 
gemakkelijk worden geplaatst in de 
slangafsluiter-cartridge.

art. nr. 122102

Voor € 3,65

Vervangstrip Mestrobot | 
passend Lely Discovery 

222143
Flexibele rubberen strip die geschikt 
is voor de Lely Discovery stalreiniger. 
De strip is 1 meter lang.

art. nr. 122210

Voor € 27,95
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Dyneema Bekerkoord | 
polyetheen | 4mm | 15 meter

Zeer goed bestand tegen vocht en 
chemicalien. Dyneema staat voor een 
uitstekende slijtvastheid.

art. nr. 121200036

Voor € 32,70

Sproeier Blauw tbv reiniging 
| passend Lely/Delaval VMS

Is ten behoeve van de spoelplaat en 
zorgt voor de juiste reiniging. Geschikt 
voor de Lely A2/ DeLaval VMS.

art. nr. 1222116

Voor € 4,70

Duploslang |kort 
|172/178mm |10x18|passend 

Delaval 907449-03
Rubberen duploslang geschikt voor 
DeLaval 907499-03 VMS. De slang is 
dubbel met slangetjes van 172 en 178 
mm.

art. nr. 122120

Voor € 9,87

Terugslagklep Rood | 50mm | 
siliconen |passend Lely A2/

A3/A4
Ronde ring met daaraan vast gegoten 
de afsluiter. Geschikt voor de Lely 
melkrobot A2, A3 en A4.

art. nr. 1222113

Voor € 5,19

Slangschaar

Met deze RVS slangschaar worden 
rubberen slangen, zoals een melk- of 
pulsatieslang recht afgeknipt.

art. nr. 122130

Voor € 17,82

Tepelvoeringstop | 
universeel | zwart

3-speen koe melken? Sluit de 
tepelvoering af met een zwarte 
tepelvoeringstop, passend op alle 
tepelvoeringen.

art. nr. 122051

Voor € 0,67

Cup Rood tbv spoelplaat | 
siliconen | passend Lely

De rode cup is geschikt voor de 
sproeier bij de spoelplaat. Passend 
voor Lely melkrobots A3/A4/A5.

art. nr. 1222114

Voor € 5,08

Duploslang kort 
|172/176mm| 9x18mm 

|passend DeLaval| 4 stuks
Rubberen duploslang geschikt voor 
DeLaval VMS. De dubbele slangen 
hebben een lengte van 176 en 172 
mm.

art. nr. 121200027

Voor € 27,69

Tepelvoeringstop | 
universeel | oranje | model 

ISO
Sluit de tepelvoering af met een 
opvallende oranje tepelvoeringstop, 
passend op alle tepelvoeringen.

art. nr. 122053

Voor € 0,77
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Reinigingsproces
We onderscheiden twee manieren van reiniging; 
circulatiereiniging en hitte reiniging. Circulatiereini-
ging zien we terug bij alle traditionele melkstallen, 
melktanks en bijvoorbeeld DeLaval en GEA robots. 
Hitte reiniging bijvoorbeeld bij Lely en Fullwood 
melkrobots. Beide processen streven hetzelfde doel 
na; het reinigen van het melksysteem, maar doen dit 
op een andere manier. De Sinner cirkel is namelijk op 
een andere manier verdeeld.

Circulatiereiniging
Circulatiereiniging bestaat uit 3 fases: voorspoeling, 
hoofdspoeling en tot slot de naspoeling. Kenmerkend 
aan deze manier van reiniging is de maximale tempe-
ratuur van 75-80 graden, de lage dosering van 
reinigingsmiddel, gecombineerd met een langere reini-
gingstijd. Het is van belang dat de temperatuur aan het 
einde van de hoofdspoeling hoger ligt dan 40 graden 
Celsius. Dit omdat het smeltpunt van vetten op 38,9 
graden ligt. 

Wanneer uw melksysteem gebruik maakt van circulatie-
reiniging is het van uiterst belang dat de middelen die u 
gebruikt hier ook geschikt voor zijn. 

Hitte reiniging:
Bij deze manier van reinigen wordt gebruik gemaakt van 
een hogere reinigingstemperatuur en een hoger gecon-
centreerd reinigingsmiddel, zodat de reinigingstijd 
verkort wordt. Bij hitte reiniging moet een tempera-
tuur hoger dan 90 graden behaald worden, waarbij de 
temperatuur aan het einde van de leiding tenminste 2 
minuten 77 graden Celsius moet zijn. 

Wanneer uw melksysteem gebruik maakt van hitte 
reiniging is het van uiterst belang dat de middelen die u 
gebruikt hier ook geschikt voor zijn. 

Problemen bij reiniging
Indien u bijvoorbeeld een alarm of waarschuwing krijgt 
over het reinigingsproces of de melkkwaliteit, kunt u 
verschillende dingen nalopen; wordt de juiste tempe-
ratuur bereikt? Wordt het juiste middel gebruikt? En 
wordt hier voldoende van gedoseerd? Is er voldoende 
water(druk)  beschikbaar om de reiniging uit de voeren? 
En als laatste de tijd; duurt de reiniging lang genoeg? 

Temperatuur Mechanische
werking

Chemie Tijd

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over dit assortiment, neem 
dan gerust contact op met ons.  Dit kan telefonisch 
via 050 541 43 11 of per mail via info@btndehaas.
nl. Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op 
www.btndehaas.nl. 

Reinigingspakketten
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Geschikt voor

DM Clean R 
chloorvrij 
(hitte reiniger/
one-way reini-
ger)

Pho CID R
zuur 
(hitte reiniger/
one-way reini-
ger)

Kenocid 2100 
borstelreiniger

DM CID Ultra 
chloorvrij 
(met desinfec-
tie)

DM CID 
chloorhou-
dend
(circulatie-
reiniger)

Pho CID 
zuur
(circulatie-
reiniger)

Lely (A2 t/m A5) √ √ √
Delaval VMS √ √ √
GEA VMS √ √ √
Fullwood Merlin √ √ √
SAC RDS Futurline √ √
Insentec Galaxy √ √
melkkoeltanken & 
melkmachines √ √ √

Om u afval te Om u afval te 
besparen nemen besparen nemen 
wij de door u wij de door u 
afgenomen lege afgenomen lege 
CID LINES vaten CID LINES vaten 
kosteloos retour.kosteloos retour. 

Reinigingsmiddelen

Art.nr. 110112
Koop 4 voor 
€ 36,36

Art.nr. 1101165
Koop 4 voor 
€ 35,36

Art.nr. 110109
Koop 4 voor 
€ 59,23

Art.nr. 110113
Koop 4 voor 
€ 45,04

Art.nr. 110110
Koop 4 voor 
€ 22,96

Art.nr. 1101165
Koop 4 voor 
€ 35,36

Koop 8 voor 
€ 34,34

Koop 8 voor 
€ 33,40

Koop 8 voor 
€ 55,94

Koop 8 voor 
€ 42,53

Koop 8 voor 
€ 21,68

Koop 8 voor 
€ 33,40

Koop 32 voor 
€ 32,32

Koop 32 voor 
€ 31,43

Koop 32 voor 
€ 52,65

Koop 32 voor 
€ 40,03

Koop 32 voor 
€ 20,41

Koop 32 voor 
€ 31,43

DM Clean R – Alkalisch reinigingsmiddel
Met behulp van DM Clean R van CID LINES kunt u zonder 
chloor uw melkrobot reinigen. Dit chloorvrije reinigings-
middel heeft een pH-waarde van 12,1 waardoor het een 
alkalisch middel is (pH 7-14). DM Clean R is alleen geschikt 
voor robots die reinigen middels hittereiniging, oftewel 
One-way reiniging.

Pho CID R – Zuur reinigingsmiddel
Pho cid R dient als melkreinigingszuur voor melkrobotsys-
temen. Pho cid R is een zuur reinigingsmiddel voor de 
reiniging en ontkalking van de melkrobot. Het product is 
een one-way/ hittereiniger. 

Kenocid 2100 – Borstelreiniger
Kenocid 2100 R is een ontsmettingsmiddel voor de speen-
borstels van de melkrobot. Kenocid 2100 robot houdt de 
voorbehandelingsborstels schoon en voorkomt kruis-
besmetting. Het product is een ontsmettingsmiddel op 
basis van actief gestabiliseerd waterstofperoxide. Water-
stofperoxide verdwijnt in de lucht, waardoor er niks op 
de borstels blijft hangen en de spenen om die reden niet 
beschadigd raken. Na de reiniging van de borstels ruikt u 
dit goed, dat komt omdat het middel vervluchtigt.

DM CID Ultra – Alkalisch reinigingsmiddel
Het reinigingsmiddel DM Cid Ultra van CID LINES kunt u 
gebruiken wanneer u chloorvrij wilt reinigen, maar wel 
goed wilt ontsmetten. Dit middel is QAC- en chloorvrij en 
heeft diamine als ontsmetter. Hierdoor krijgt u een goed 
reinigingseffect zonder chloor te gebruiken. Ook ontsmet 
dit middel goed met een lager of schommelende reinigings-
temperatuur. Zo worden vetten en eiwitten verwijderd. Dit 
alkalische reinigings- en ontsmettingsmiddel heeft een 
pH-waarde van 12,5. DM Cid Ultra is een circulatiereiniger.

DM CID – Alkalische reinigingsmiddel
DM Cid is speciaal geformuleerd voor het reinigen en 
ontsmetten van leidingen en (koel)tanks volgens de 
CIP-methode. Het natriumhypochloriet gaat alle veront-
reiniging resoluut maar veilig te lijf, en het resultaat is een 
schone leiding en tank. DM Cid is een chloorhoudende 
circulatiereiniger en circuleert door de leidingen waardoor 
de werkzame stof zijn werk kan doen.

Pho CID – Zuur reinigingsmiddel
Pho cid is een zuur reinigingsmiddel voor het ontkalken en 
ontijzeren van leidingen en (koel)tanks. Pho cid wordt vaak 
afwisselend met DM Cid gebruikt. Melkreinigingszuur Pho 
cid is samengesteld op basis van Fosfor- en Zwavelzuur. 
Het product is een circulatiereiniger.

Reinigingspakketten
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Cid Lines Reinigingspakket 12-8-4 
geschikt voor Lely A2/A3 | Pakket 1

art. nr. 110109-1
Voor € 970,00

Heeft u een Lely A2 of A3 melkrobot? Profiteer dan nu van 
dit voordelige reinigingspakket van Cid Lines. In het pakket 
zitten 12 verpakkingen met Kenocid 2100 van 22 kg, een 
chloorvrij ontsmettingsmiddel voor de borstels van de 
melkrobot. Ook bevat het pakket 8 verpakkingen van DM 
Clean R van 25 kg, een 
sterke chloorvrije 
alkalische reiniger voor 
de melkrobot. Tenslotte 
zitten er 4 verpakkingen 
van Pho Cid R van 22 kg 
in, een zuur reinigings- 
en ontkalkmiddel voor 
de melkrobot en melk-
winningsmaterialen.

CID LINES Reinigingspakket 2-4-4 
geschikt voor DeLaval melkrobot

art. nr. 110116-1
Voor € 578,34

Heeft u een DeLaval melkrobot? Profiteer dan nu van dit 
voordelige reinigingspakket van Cid Lines. In het pakket 
zitten 2 verpakkingen met DM Cid van 240 kg, een reini-
gingsmiddel met chloor voor de robot. Ook bevat het 
pakket 4 verpakkingen van DM Cid van 25 kg, een reini-
gingsmiddel met chloor 
geschikt voor de melk-
tank. Tenslotte zitten er 
4 verpakkingen Pho Cid 
van 25 kg in, een zuur 
reinigings- en ontkalk-
middel voor de melkro-
bot en melkwinnings-
materialen.

Cid Lines Reinigingspakket 10-9-5 
geschikt voor Lely A4/A5| Pakket 2

art. nr. 110111-1
Voor € 940,79

Heeft u een Lely A4 of A5 melkrobot? Profiteer dan nu van 
dit voordelige reinigingspakket van Cid Lines. In het pakket 
zitten 10 verpakkingen met Kenocid 2100 van 22 kg, een 
chloorvrij ontsmettingsmiddel voor de borstels van de 
melkrobot. Ook bevat het pakket 9 verpakkingen van DM 
Clean R van 25 kg, een 
sterke chloorvrije 
alkalische reiniger voor 
de melkrobot. Tenslotte 
zitten er 5 verpakkingen 
van Pho Cid R van 22 kg 
in, een zuur reinigings- 
en ontkalkmiddel voor 
de melkrobot en melk-
winningsmaterialen.
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Wij nemen uw lege CID LINES vaten 
weer mee!
Wanneer u bij ons dip/spray en/of reinigings-
middelen van CID LINES besteld kunnen wij, bij 
aflevering van uw bestelling, de lege vaten mee 
retour nemen. Op deze manier kunnen de vaten 
gerecycled worden en bent u van de lege cans af. U 
kunt aangeven welke en hoeveel cans u wilt retour-
neren. Ook indien u verschillende soorten cans wilt 
inleveren kunt u dit aangeven. Dit doet u door ze 
stuk voor stuk in uw winkelwagentje te plaatsen. Kijk 
op onze site voor de overige voorwaarden.

Reinigingspakketten
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Verrijdbaar Plateau tbv jerrycans 
tot 70kg | 62 x 52 x 21 cm

art. nr. 111004505
Voor € 180,26

Vele middelen op uw bedrijf zitten tegenwoordig in een 
jerrycan. Om uw rug te besparen en het werk gemakkelijk 
te maken, kunt u gebruik maken van een verrijdbaar 
plateau. Dit verrijdbare plateau is geschikt voor jerrycans 
tot 70 kg. Het plateau heeft een afmeting van 62x52x21 
cm. Dankzij de 
aanwezigheid van drie 
nylon wielen, is het 
plateau gemakkelijk te 
verplaatsen, ook op 
oneffen oppervlaktes. 
Het plateau is gemaakt 
van RVS, dus gaat niet 
roesten. Dankzij de 
opstaande richel blijft 
de jerrycan staan en zal 
deze niet wegglijden.
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CID LINES DM Cid 
reinigingsmiddel | chloorhoudend 

| 25kg

art. nr. 110110
Voor € 25,51 
Koop 4 vanaf € 22,96

DM Cid is speciaal voor het reinigen en ontsmetten van 
leidingen en (koel)tanks volgens de CIP-methode. Het 
natriumhypochloriet gaat alle verontreiniging resoluut 
maar veilig te lijf en het resultaat is een schone leiding en 
tank. DM Cid is een chloorhoudende circulatiereiniger en 
circuleert door de 
leidingen waardoor de 
werkzame stof zijn werk 
kan doen. DM Cid is te 
gebruiken bij DeLaval 
VMS en GEA melkrobots 
en bij melkkoeltanken 
en melkmachines.  Let 
erop dat de 
temperatuur tijdens het 
reinigen juist is (tussen 
65-80°C).

CID LINES DM Cid Ultra 
reinigingsmiddel | chloorvrij | 

25kg

art. nr. 110113
Voor € 50,04 
Koop 4 vanaf € 45,04

Het reinigingsmiddel DM Cid Ultra van CID LINES kunt u 
gebruiken wanneer u chloorvrij wilt reinigen, maar wel 
goed wilt ontsmetten. Dit middel is QAC- en chloorvrij en 
heeft diamine als ontsmetter. Ook ontsmet dit middel 
goed met een lagere of schommelende 
reinigingstemperatuur. 
Zo worden vetten en 
eiwitten verwijderd. Dit 
alkalische reinigings- en 
ontsmettingsmiddel 
heeft een pH-waarde 
van 12,5. DM Cid Ultra is 
een circulatiereiniger, te 
gebruiken bij DeLaval 
VMS en GEA VMS 
robots, melkkoeltanken 
en melkmachines.

CID LINES Pho Cid 
reinigingsmiddel | zuur | 25kg

art. nr. 110116
Voor € 40,76 
Koop 4 vanaf € 36,68

Pho cid is een zuur reinigingsmiddel voor het ontkalken en 
ontijzeren van leidingen en (koel)tanks. Pho cid wordt vaak 
afwisselend met DM Cid gebruikt. Melkreinigingszuur Pho 
cid is samengesteld op basis van fosfor- en zwavelzuur. 
Het product is een circulatiereiniger, te gebruiken bij 
DeLaval VMS en GEA 
robots en bij 
melkkoeltanken & 
melkmachines. Pho Cid 
is geschikt voor 
periodieke of dagelijkse 
zuurreiniging voor CIP, 
cleaning in place, 
installaties. Let erop dat 
de temperatuur tijdens 
het reinigen juist is 
(tussen 65-80°C).

Reinigingsmiddelen melkstal
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Reinigen van de melkstal met schuim
Door veelvuldig gebruik en de aanwezigheid van 
dieren, wordt de melkstal ook dagelijks blootgesteld 
aan vuil, kalkaanslag of ijzeraanslag. Deze soorten 
aanslag kunt u verwijderen met behulp van een 
zuur middel (pH 1-7). Vervuiling als dierlijke eiwitten 
en vetten kunt u verwijderen met behulp van een 
alkalisch reinigingsmiddelen (pH 8-12).

Tornax S
Voor het reinigen van kalk- of ijzeraanslag kunt u Tornax 
S van Cid Lines gebruiken. Tornax S is een krachtig 
schuimreinigingsmiddel met een pH-waarde van 2.2, 
waardoor het een zuurhoudend middel is. Een schuim-
reinigingsmiddel zorgt voor een uitstekende schuimlaag, 
voorkomt uitlopers, heeft een goede inwerking en uitein-
delijk een geweldig schoon resultaat. Naast een schoon 
resultaat zorgt Tornax S ook voor de terugkeer van de 
oorspronkelijke glans.

Kenosan
Met behulp van Kenosan kan vervuiling als 
dierlijke eiwitten en vetten verwijderd worden. Een 
hoogwaardige formule die een uniek reinigingsresul-
taat  garan deert in de moeilijkste omstandigheden. 
Kenosan combineert een ultrasterke hechtingskracht 
met een diep penetrerende reinigingsactie bij zeer lage 
concentraties. Het is een alkalisch reinigingsmiddel 
met een pH van 12.5. 

Schuimlans
Zowel Tornax S als Kenosan kunt u aanbrengen met 
behulp van een schuimlans. Afhankelijk van het merk 
hogedrukreiniger zoekt u een passende schuimlans. 
Deze kunt u direct aan het pistool koppelen door de 
spuitlans te verwijderen. Op de schuimlans kunt u de 
concentratie van het op te zuigen middel instellen. Hoe 
hoger de concentratie, des te meer middel er verbruikt 
wordt en des te dikker het schuim.

CID LINES Tornax S 
schuimreinigings-

middel |pH 2.2 zuur| 
12kg

art. nr. 110075

Voor € 50,21
Koop 4 vanaf € 47,70

Tornax S heeft een pH-
waarde van 2.2 en is een 
zuurhoudend middel. 
Geschikt voor het reinigen 
van kalk en ijzeraanslag in 
bijvoorbeeld de melkstal.

CID LINES Kenosan 
schuimreinigings-
middel | pH 12.5 | 

22kg

art. nr. 110078

Voor € 118,37
Koop 4 vanaf € 112,45

Kenosan heeft een pH-
waarde van 12,5 en is een 
alkalisch middel. Een zeer 
krachtig en 
milieuvriendelijk 
reinigingsmiddel voor in 
varkens-, pluimvee- en 
melkveestallen.

Schuimlans 2 liter 
40-150 bar

art. nr. 700518

Voor € 73,50

Deze schuimlans met een 
reservoirinhoud van 2 liter 
is geschikt om bijvoor-
beeld uw auto, machines 
of installaties schoon te 
maken. Heeft een 3/8 
buitendraad aansluiting.

Karcher Schuimlans 
Advanced 025 | 1 
liter | Easy!Lock

art. nr. 700519

Voor € 101,99

Met deze moderne, 
handzame schuimlans van 
Kärcher kunt u eenvoudig 
en snel objecten en 
machines inschuimen. 
Dankzij de draaibare 
aansluiting Easy!lLock 
eenvoudig aan te sluiten 
op uw Kärcher hogedruk-
reiniger.

Reinigingsmiddelen
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Anka Spuitkop | met 
universele koppeling | 

25mm

art. nr. 152000062

Voor € 28,62

Powerjet Spuitkop | tot 300 
L/minuut | Ø25mm

art. nr. 152000151

Voor € 37,35

Powerjet Spuitkop | tot 100 
L/minuut | Ø25mm

art. nr. 152000149

Voor € 31,71

Master Blaster Spuitkop | tot 
230 L/minuut | Ø32mm

art. nr. 152000152

Voor € 63,00

Spuitpistool messing 1 25 
mm. tule

art. nr. 122217

Voor € 23,21

Powerjet Spuitkop | tot 100 
L/minuut | Ø19mm

art. nr. 152000150

Voor € 31,71

Melktank borstel | wit/
blauw | 125x20mm

art. nr. 124118

Voor € 19,99
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Uierdouche Gilmour

art. nr. 122215

Voor € 9,36
Koop 4 vanaf € 8,78

Profi-Jet Uierdouche/ 
spuitpistool | 3/4 | messing

art. nr. 1222161

Voor € 7,36
Koop 4 vanaf € 6,90

Reiniging
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Welk dip/spraymiddel past het beste bij mijn veestapel?
Voor de nabehandeling kunt u de keuze maken uit 
verschillende soorten dip- en spraymiddelen. Maar 
welk dipmiddel of spraymiddel is geschikt voor uw 
situatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 
het belangrijk om eerst de gemiddelde speenconditie 
te bepalen.

Aanbevolen spray- en dipmiddel bij een slechte speenconditie
Bij een slechte speenconditie worden er een aantal soorten spray- en dipmiddelen aanbevolen. De keuze voor een 
bepaald soort middel is afhankelijk van het soort probleem- en/of doelstelling.
Wij verdelen drie soorten hierin:

Welk spray/dipmiddel past het best bij een slechte speenconditie?
 - Wratten
 - Hoge infectiedruk
 - Kans op klinische mastitis 

 - Verbeteren speenconditie 
 - Biologische landbouw 
 - Zomer mastitis
 - Overlast van vliegen

Behandeling Behandeling Behandeling

Voor: Kenopure
 Na: Kenostart  Na: Kenocidin  Na: Kenolac  

  

Aanbevolen spray- en dipmiddel bij een goede speenconditie
Bij een goede speenconditie worden er een aantal soorten spray- en dipmiddelen aanbevolen. De keuze voor 
een bepaald soort middel is ten eerste afhankelijk van het celgetal. Daarnaast wordt er gekeken of er wel of geen 
sprake is van mastitis en welke vorm van mastitis er aanwezig is. 

Welk spray/dipmiddel past het best bij een goede speenconditie
Celgetal < 200.000  Celgetal < 200.000 Celgetal > 200.000 Celgetal > 200.000

- Klinische mastitis
- Omgevingsgebonden 
- Wratten
- Hoge infectiedruk

- Geen klinische mastitis
- Geen wratten
- Lage infectiedruk
- Goede bodembedekking

 - Subklinische mastitis 
- Koegebonden

- Klinische mastitis
- Omgevingsgebonden 

Behandeling Behandeling Behandeling Behandeling

 Voor: Kenopure 
 Na: Kenostart

  Na: Kenocidin SD   Na: Kenostart SD Voor: Kenopure
Na:    Kenostart of
          Kenocidin 
          Kenolac 
 Vuile spenen?
 Gebruik: Kenodin Film

 

Bepalen van de speenconditie:
- Goede speenconditie als minder dan 20% van uw 

veestapel een speenscore heeft van 3-4.
- Slechte speenconditie als meer dan 20% van uw 

vee stapel een speenscore heeft van 3-4.

Score bepalen? Bekijk onderstaande afbeelding: speenhuid evaluatiescores. 

Dipbekers en handvernevelaars
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Scan de QR code voor het filmpje 
met extra informatie over Kenopure!
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Het voorbehandelingsschuim Kenopure van CID LINES 
is een erg geschikt product om te gebruiken tijdens het 
voorbehandelen. Het helpt om de spenen van uw koeien 
in goede conditie te houden. Daarnaast zorgt het voor 
een goede en snelle (contacttijd van 30 sec.) ontsmetting 
van de spenen. Dit komt doordat het product is gemaakt 
op basis van melkzuur. Tevens voorkomt melkzuur dat 
er residuen in de melk achterblijven. Kenopure richt 
zich voornamelijk op omgevingsgebonden bacteriën. U 
kunt dit product ook inzetten om boterzuur in de melk 
tegen te gaan. Kenopure is erg goed te gebruiken in 
combinatie met Kenodin Film. Zonder gebruik te maken 
van Kenopure krijgt u het filmlaagje van de Kenodin 
Film niet van de spenen af. Het gebruik van Kenopure is 
direct zichtbaar door schonere spenen en een schoner 
melkfilter!

Samenstelling:
Dit product bestaat uit onderstaande werkzame stoffen:
-  Ionische / niet-ionische oppervlakte actieve stoffen: 

deze hebben een reinigende werking.
- Melkzuur: zorgt voor de ontsmetting.
- Glycerine: is verzorgend voor de huid.

Gebruik en dosering:
Kenopure kan gebruikt worden in een schuimdip-
beker, sprayer, automatische foamer of met doeken. 
Het schuim moet minimaal 30 seconden op de speen 
aanwezig zijn, alleen dan krijgt u een goede desinfectie.

Tip: neem eerst de juiste hoeveelheid water en voeg 
daarna de Kenopure toe. Wanneer u deze volgorde 
omdraait gaat het mengsel erg schuimen.

De ideale voorbehandeling met Kenopure
Kenopure, hét product voor een goede voorbehandeling bij elke melkbeurt!

Een erg belangrijk onderdeel van het melkproces is het voorbehandelen van uw koeien. Dit is de eerste stap in 
het proces waar hygiëne een grote rol speelt. Hierbij is het reinigen van de spenen erg belangrijk. Dit kan gedaan 
worden met voorbehandelingsschuim en het gebruik van doeken, waarbij aangeraden wordt één doek per koe te 
gebruiken. Hiernaast zorgt voorbehandelen ervoor dat de melkafgifte gestimuleerd wordt.  

Schuim dipbeker tbv. Kenopure 
voorbehandelingsmiddel

art.nr. 122206
Voor € 10,20

CID LINES Kenopure 
voorbehandelingsschuim 

|concentraat| 10L

art.nr. 122034
Voor € 60,01
Koop 8 vanaf € 51,01
art.nr. 122036_0
25 liter vanaf € 144,60

Dipbekers en handvernevelaars
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



6868 M E L K E N M E L K E N

Verhoog de speenconditie van uw 
melkkoeien, gebruik speendip Kenocidin!

Een erg belangrijk onderdeel nadat de koe is gemolken 
is het dippen/sprayen van de spenen. Op deze manier 
wordt de speenhuid gedesinfecteerd.  Kenocidin is in 
zowel spray- als dipmiddel te verkrijgen.

Kenocidin is een gebruiksklaar middel dat voor een 
hele goede speenconditie zorgt! Ook desinfecteert dit 
middel de spenen en zorgt het voor erg zachte spenen. 
Kenocidin is een geregistreerd diergeneesmiddel. Dit 
spray/dipmiddel heeft een goede samenstelling, goede 
stabiliteit, is veilig te gebruiken en is bovenal doeltref-
fend!

Samenstelling
Kenocidin is op basis van chloorhexidine digluconaat en 
Menthae Arvensis. Chloorhexidine staat bekend om de 
ontsmettende werking. De Menthae Arvensis is verzor-
gend, zorgt voor een betere bloedstimulatie en werkt 
hierdoor ontstekingsremmend.
 
Gebruik/ dosering:
Kenocidin is een gebruiksklaar speendipmiddel welke 
alleen gebruikt kan worden in een dipbeker. Kenocidin 
SD, de sprayvariant, kan in zowel een handvernevelaar 
als dipbeker gebruikt worden. 

Dip de spenen direct na het melken en zorg ervoor dat 
de speen voor ¾  van zijn totale lengte wordt bedekt 
met het dipmiddel.

Dit middel is zowel te gebruiken in een melkstal als 
melkrobot. 

Middel  Melksysteem  Bestanddeel  Desinfectie  Bescherming  Verzorging 

 Kenolac  Melkstal  Melkzuur  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenocidin  Melkstal  Chloorhexidine  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenostart  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●○  ●●●○

 Kenodin Film  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●●  ●●●○

 Kenolac SD  Melkstal en melkrobot  Melkzuur  ●●○○  ●○○○  ●○○○

 Kenostart SD  Melkstal en melkrobot  Actief Jodium  ●●●○  ●○○○  ●○○○

 Kenocidin SD  Melkstal en melkrobot  Chloorhexidine  ●●○○  ●○○○  ●●○○

 Kenodin 900  Melkstal en melkrobot  Jodium concentraat  ●●○○  ●○○○  ●○○○

CID LINES Kenocidin 
spraymiddel | obv 
chloorhexidine | 20L

art.nr. 122026
Voor € 60,40 Koop 4 vanaf € 53,15

CID LINES Kenocidin 
spraymiddel | obv 
chloorhexidine | 60L

art.nr. 122025
Voor € 161,29 Koop 2 vanaf € 145,16

CID LINES Kenocidin 
dipmiddel | obv 
chloorhexidine | 20L

art.nr. 122023
Voor € 100,55 Koop 4 vanaf € 88,48

Koop 8 vanaf € 51,34

Koop 6 vanaf € 137,10

Koop 8 vanaf € 85,47

Koop 32 vanaf € 48,32

Koop 32 vanaf € 80,44

Dipbekers en handvernevelaars
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Samenstelling
Dit product is op basis van natuurlijk melkzuur. 
Melkzuur is gemaakt uit maïs, wat het een koe eigen 
stof maakt. Melkzuur ondersteunt het zelf herstellend 
vermogen en is in staat om dode huidcellen af te voeren 
waardoor er nieuwe huidcellen kunnen ontstaan. 
Producten op basis van melkzuur hebben een goede 
desinfecterende werking en zijn daarnaast ook verzor-
gend voor de spenen. 

Kenolac bevat 3 verzorgende emoliënten:
• Glycerol: verzachtend en verzorgend voor de huid
• Sorbitol: houdt water in de huid
• Lanoline: ondersteunt bij het genezen van kloven

Kenolac (SD) is een middel van hoogstaande kwaliteit 
met een snelle werking tegen bacteriën en virussen. 
Daarnaast is het ook verzorgend voor de spenen en 
voorkomt dat deze uitdrogen. Het middel heeft een 
bewezen vliegwerende werking en biedt bescherming 
tegen de zon. Vliegen hebben nog meer een hekel aan 
de SD variant van Kenolac, omdat de geur bij de sprayva-
riant nog sterker is dan bij de dip. Dit is een erg geschikt 
middel wanneer u uw koeien ’s zomers langdurig buiten 
heeft lopen. Kenolac (SD) laat geen residuen in de melk 
achter en is toegestaan in de biologische veehouderij 
volgens EC N° 834/2007.

Gebruik Kenolac (SD) voor een optimale speenverzorging en een zomerse bescherming voor elke koe. Kenolac is 
als spray- en dipmiddel te verkrijgen.

Middel  Melksysteem  Bestanddeel  Desinfectie  Bescherming  Verzorging 

 Kenolac  Melkstal  Melkzuur  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenocidin  Melkstal  Chloorhexidine  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenostart  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●○  ●●●○

 Kenodin Film  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●●  ●●●○

 Kenolac SD  Melkstal en melkrobot  Melkzuur  ●●○○  ●○○○  ●○○○

 Kenostart SD  Melkstal en melkrobot  Actief Jodium  ●●●○  ●○○○  ●○○○

 Kenocidin SD  Melkstal en melkrobot  Chloorhexidine  ●●○○  ●○○○  ●●○○

 Kenodin 900  Melkstal en melkrobot  Jodium concentraat  ●●○○  ●○○○  ●○○○

CID LINES Kenolac 
spraymiddel | obv 
melkzuur | 20L

art.nr. 122022
Voor € 57,56 Koop 4 vanaf € 50,65

CID LINES Kenolac 
spraymiddel | obv 
melkzuur | 60L

art.nr. 1220221
Voor € 154,23 Koop 2 vanaf € 138,80

CID LINES Kenolac 
spraymiddel | obv 
melkzuur | 200L

art.nr. 1220223
Voor € 517,92 Koop 2 vanaf € 466,13

CID LINES Kenolac 
dipmiddel | obv 
melkzuur | 20L

art.nr. 122021
Voor € 98,55 Koop 4 vanaf € 86,72

Koop 8 vanaf € 48,93 Koop 6 vanaf € 131,09Koop 32 vanaf € 46,05

Kenolac (SD)

Dipbekers en handvernevelaars
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jodium genoemd. Jodium reageert altijd met organisch 
materiaal. Hierom is het belangrijk om zoveel mogelijk 
actief jodium op de speen te krijgen. Alleen mag dit niet 
ten koste gaan van de speenhuid. De unieke formule 
van CID LINES zorgt ervoor dat de hoeveelheid jodium 
in het vat stabiel blijft (waar andere jodium varianten 
aflopen) door een toegevoegde activator. Doordat het 
jodium stabiel blijft, is 3.000 ppm (jodiumdeeltjes) ruim 
voldoende voor een optimale speendesinfectie zonder 
dat het middel agressief reageert op de spenen. Waar 
een optimale desinfectie vaak ten koste gaat van de 
verzorgende eigenschappen, is dit bij Kenostart niet 
het geval. Hierdoor staat Kenostart bekend om zowel 
zijn desinfecterende als verzorgende eigenschappen 
(8-12%). Bij het vergelijken van jodium dips is het dus 
altijd van belang dat u let op het type jodium. 

Dit middel werkt erg effectief  tegen mastitisver-
oorzakende bacteriën en heeft tegelijkertijd goede 
speenverzorgende eigenschappen. Deze spray is niet 
irriterend voor de speenhuid maar werkt juist verzach-
tend. Kenostart (SD) is een diergeneesmiddel op basis 
van actief jodium. Wij raden aan om Kenostart te 
gebruiken bij veel wratjes op de spenen. Wratjes zijn 
namelijk virussen en alleen jodium helpt daar tegen. 
Kenostart (SD) kan zowel in een dipbeker, handverneve-
laar als in de melkrobot gebruikt worden.

De unieke jodium formule!
Er zijn verschillende vormen jodium op de markt; 
klassiek jodium, PVP jodium en stabiel/actief jodium. 
De jodium producten van CID LINES, waaronder 
Kenostart (SD), bestaan uit actief jodium, ook wel stabiel 

Verzorg en desinfecteer de spenen van uw koeien, met Kenostart (SD)!

Middel  Melksysteem  Bestanddeel  Desinfectie  Bescherming  Verzorging 

 Kenolac  Melkstal  Melkzuur  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenocidin  Melkstal  Chloorhexidine  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenostart  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●○  ●●●○

 Kenodin Film  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●●  ●●●○

 Kenolac SD  Melkstal en melkrobot  Melkzuur  ●●○○  ●○○○  ●○○○

 Kenostart SD  Melkstal en melkrobot  Actief Jodium  ●●●○  ●○○○  ●○○○

 Kenocidin SD  Melkstal en melkrobot  Chloorhexidine  ●●○○  ●○○○  ●●○○

 Kenodin 900  Melkstal en melkrobot  Jodium concentraat  ●●○○  ●○○○  ●○○○

CID LINES Kenostart 
dipmiddel | obv actief 
jodium | 20L

art.nr. 122028
Voor € 103,50 Koop 4 vanaf € 91,08

CID LINES Kenostart 
spraymiddel | obv 
actief jodium | 200L

art.nr. 122030
Voor € 504,59 Koop 2 vanaf € 454,13

CID LINES Kenostart 
spraymiddel | obv 
actief jodium | 60L

art.nr. 1220291
Voor € 152,72 Koop 2 vanaf € 137,45

CID LINES Kenostart 
spraymiddel | obv 
actief jodium | 20L

art.nr. 122029
Voor € 63,42 Koop 4 vanaf € 55,81

Koop 8 vanaf € 87,98

Koop 4 vanaf € 403,67

Koop 6 vanaf € 129,81

Koop 8 vanaf € 53,91

Koop 32 vanaf € 82,80

Koop 32 vanaf € 50,74

Kenostart (SD)

Dipbekers en handvernevelaars
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Kenodin 900

Bestrijd bacteriën en gisten op de spenen van uw 
melkkoeien, gebruik Kenodin 900 dip & spray.

Kenodin 900 is erg geschikt als spray- of dipmiddel ter 
bestrijding van bacteriën (excl. bacteriënsporen en 
mycobacteriën) en gisten op de spenen van koeien. 
Kenodin is een biocide op basis van stabiel jodium. Wij 
raden hierom aan om Kenodin te gebruiken bij een 
hoge infectiedruk en bij wratjes op de spenen. Naast 
dat dit product werkt tegen bacteriën en gisten bevat 
het ook verzorgende elementen voor de spenen.

Kenodin 900 is net als Kenostart op basis van actief/
stabiel jodium.

Kenodin Film; de filmvormende barrière 
dip!

Kenodin Film biedt een langdurige bescherming van 
de spenen. 

Kenodin Film is een gebruiksklaar barrière dipmiddel 
op basis van 3,0% stabiel jodium. Kenodin Film heeft 
zeer goede bacteriedodende eigenschappen en een 
bevorderende werking op de speenconditie. Dit 
komt dankzij een hoog gehalte aan huidverzorgende 
bestanddelen. De film creëert een soort tweede laag/
huid rondom de speen en sluit het slotgat volledig af 
ter preventie van het binnendringen van ziekteverwek-
kers in de uier. 

Kenodin Film hecht gelijk goed aan de spenen, 
waardoor het verbruik laag is en er weinig tot geen 
verlies is van het dipmiddel. Het dipmiddel hecht wel 
tot aan de volgende melkbeurt aan de spenen en 
is dan gemakkelijk te verwijderen met uierpapier in 
combinatie met Kenopure. Deze combinatie raden wij 
aan omdat u met enkel uierpapier het filmlaagje van 
de Kenodin minder goed van de spenen af krijgt.  

Middel  Melksysteem  Bestanddeel  Desinfectie  Bescherming  Verzorging 

 Kenolac  Melkstal  Melkzuur  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenocidin  Melkstal  Chloorhexidine  ●●○○  ●●●○  ●●●○

 Kenostart  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●○  ●●●○

 Kenodin Film  Melkstal  Actief Jodium  ●●●○  ●●●●  ●●●○

 Kenolac SD  Melkstal en melkrobot  Melkzuur  ●●○○  ●○○○  ●○○○

 Kenostart SD  Melkstal en melkrobot  Actief Jodium  ●●●○  ●○○○  ●○○○

 Kenocidin SD  Melkstal en melkrobot  Chloorhexidine  ●●○○  ●○○○  ●●○○

 Kenodin 900  Melkstal en melkrobot  Jodium concentraat  ●●○○  ●○○○  ●○○○

CID LINES Kenodin 
900 spraymiddel | obv 
actief jodium | 10L

art.nr. 122027
Voor € 102,65 Koop 4 vanaf € 92,39

CID LINES Kenodin 
Film dipmiddel | obv 
actief jodium | 20L

art.nr. 122037
Voor € 114,95 Koop 4 vanaf € 101,16

Koop 8 vanaf € 87,25 Koop 8 vanaf € 97,71 Koop 32 vanaf € 91,96

Kenodin

Dipbekers en handvernevelaars
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Met de Foam’n’Dip zorgt u op een eenvoudige, kosten-
besparende en uiterst effectieve manier  voor een 
perfecte uierhygiëne. De Foam’n’Dip wordt aangesloten 
op electriciteit en voert vervolgens 2 functies uit: de 
voorbehandeling en de nabehandeling van het uier. 
Het systeem heeft een dubbelwerkende elektrische 
unit die wordt gebruikt zowel voor de schuimbekers bij 
de voorbehandeling als voor de vloeistofbekers bij de 
nabehandeling.

De schuimbekers vormen een  schuim van optimale 
kwaliteit  voor een perfecte uierhygiëne bij de voorbe-
reiding op de melkbeurt. Met behulp van eenvoudig 
te monteren volume begrenzers kunnen de bekers 
vloeibare maar ook dikke filmvormende producten 
aanbrengen.

Artikelnummer Omschrijving Prijs

121200007 Ambic Schuimbeker tbv Foam’n’Dip installatie| blauw € 16,35

121200008 Ambic Dipbeker tbv Foam’n’Dip installatie | rood € 14,98

121200009 Ambic Spiraalslang zwart | tbv Foam’n’Dip installatie € 31,33

121200010 Ambic Spiraalslang rood | tbv Foam’n’Dip installatie € 31,33

121200011 Ambic Schuimbeker + pistool | tbv Foam’n’Dip installatie € 55,85

121200012 Ambic Dipbeker + pistool | tbv Foam’n’Dip installatie € 55,85

De handige spiraalvormige slangen zorgen ervoor dat 
de applicators binnen handbereik in de melkstal kunnen 
worden geplaatst, zodat het dippen de melkbeurt niet 
vertraagt.

Het systeem bestaat uit:
• 1 voedingsunit (mini-compressor inbegrepen)
• 3 schuimapplicators met spiraalslang
• 3 applicators voor vloeibare producten met spiraal-

slang
• Debietbegrenzers voor standaard producten en 

filmvormende producten
• 60 m LDPE-slang
• 6 losse bekers met deksel
• Schroefpluggen en schroeven

Foam ’n ’Dip

Dipbekers en handvernevelaars
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Handvernevelaar | tbv 
uierhygiene | verticale straal

Uier en spenen sprayen? Dankzij de 
verticale straal en RVS verstuiver kunt 
u gericht sprayen!

art. nr. 121200004

Voor € 7,72

Dipbeker Top geel

Met deze Top dikbeker kunt u 
voortaan alle spenen eenvoudig en 
snel dippen! Met handige 
ophanghaak.

art. nr. 122204

Voor € 9,44

Handvernevelaar tbv 
spraymiddelen | met 

speenbeker
De tepelbeker zit boven het 
spuitflacon, hierdoor kunt u sprayen 
zonder het spraymiddel te verspillen.

art. nr. 121201500

Voor € 10,73

Handvernevelaar 
uierhygiene 600 ml.

Spuitbus met RVS verstuiver om een 
groot aantal spenen achterelkaar 
gemakkelijk en snel mee in te 
sprayen!

art. nr. 122196

Voor € 9,60

Ambic Foam Dipper | schuim 
dipbeker

Deze schuim dipbeker creeert een 
dikke schuim door het eenvoudig 
samendrukken van de beker.

art. nr. 121200083

Voor € 8,30

Ambic Spraypistool tbv 
automatisch spraysysteem | 

RVS | 16cm
Spraypistool met RVS spuitlans voor 
uw automatische dipsysteem. 
Geschikt voor diverse spraymiddelen.

art. nr. 152011370

Voor € 42,22

Ambic TwinDipper Dipbeker 
| Non-Return | 30ml

Voorzien van twee slangen om het 
dipmiddel omhoog te halen. Met 
terugslagbeveiliging.

art. nr. 121200002

Voor € 6,93
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Kraan 2 met schroefdop 60 
liter

Gemakkelijk te bevestigen 
aftapkraantje met een losse 
schroefdop voor uw 60 liter jerrycan 
of vat.

art. nr. 110132

Voor € 4,91

Ezi-action Vatpomp | tbv 200 
liter vaten

Deze vat   pomp is geschikt voor 200 
liter vaten. De pomp is duurzaam, 
robuust en veilig.

art. nr. 112301551

Voor € 45,79

Vatenkantelaar tbv 25L 
jerrycans | gegalvaniseerd

Zorgt ervoor dat u eenvoudig vaten 
kunt aftappen, geschikt voor vaten 
van 25 liter.

art. nr. 110141

Voor € 114,48

Ezi-action Vatpomp | tbv 60 
liter vaten

Deze vat   pomp is geschikt voor 60 
liter vaten. De pomp is duurzaam, 
robuust en veilig.

art. nr. 112301552

Voor € 42,07

Jerrycan dop opener | tbv 
5/10/20/60ltr vaten | DIN51-

61
Met deze Jerrycan dop opener kunt u 
5, 10, 20 en 60 liter vaten met gemak 
los maken.

art. nr. 110146

Voor € 8,56

Ezi-action Vatpomp | tbv 20 
liter vaten

Deze vat   pomp is geschikt voor 200 
liter vaten. De pomp is duurzaam, 
robuust en veilig.

art. nr. 112301553

Voor € 34,23
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Maak het uzelf gemakkelijk met een 
vatpomp, vatenkantelaar of kraan. 
Zo krijgt u de dip gemakkelijk in uw 
dipbeker of handvernevelaar en 
voorkomt u dat er middel verloren 
gaat door te morsen.

Toebehoren reiniging
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Mastitis, ook wel uierontsteking genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie die in de uier dringt en vervol-
gens een ontsteking veroorzaakt. In de praktijk zijn er twee soorten mastitis te onderscheiden, namelijk de 
klinische en de subklinische mastitis. Het verschil tussen deze twee soorten is de zichtbaarheid van de ontste-
king. Klinische mastitis is zichtbaar met het blote oog en subklinische mastitis is niet zichtbaar met het blote 
oog. 

Verschijnselen klinische mastitis
Klinische mastitis is zichtbaar en dus met het blote oog 
vast te stellen. Een koe met deze variant heeft bijvoor-
beeld last van:
• Afwijkingen in de melk door klontjes of bloed
• Zwelling of pijn aan het uier
• Een rood gekleurd kwartier
• Koorts bij de koe
 
Verschijnselen subklinische mastitis 
Subklinische mastitis is niet zichtbaar en dus niet met 
het blote oog vast te stellen. Het gevaar van subklini-
sche mastitis is dat het kan overgaan in een chronische 
ontsteking. Subklinische mastitis is te herkennen aan: 
• Een (sterk) verhoogd celgetal
• Een verlaagde melkproductie 

Om het probleem aan te kunnen pakken, is het 
noodzakelijk om te weten welke bacterie de ontsteking 
veroorzaakt. De oorzaak van mastitis kan een koege-
bonden of een omgevingsgebonden bacterie zijn. Het 
bepalen van de veroorzaker kan met behulp van een 
bacteriologisch onderzoek bij uw dierenarts. Dit onder-
zoek kan er eenvoudig achter komen welke bacterie 
verantwoordelijk is voor de mastitis. 

Mastitis; oorzaak, verschijnselen en preventie

Koegebonden Omgevingsgebonden

Bron De spenen van de uier Mest, ligboxen, water etc.

Verspreiding Kruisbesmetting via bijvoorbeeld: 
tepelvoeringen, uierdoeken en/of 
melkershandschoenen

Onjuiste hygiëne, waardoor de spenen vies 
worden en de bacteriën via het slotgat naar 
binnen sluipen.

Eigenschappen infectie Subklinisch, verhoogd celgetal, chronische 
infecties

Klinisch, relatief snel verwijderd uit het uier

Preventie & controle Nabehandeling, ontsmetting van de handen 
tijdens het melken, één vel uierpapier per koe, 
juist protocol bij de droogstand, opsporen van 
nieuwe gevallen.

Voorbehandeling, stalmanagement, 
hygiëne management, dip, speenafdichting, 
droogstandshygiëne.

Hulpmiddelen Handvernevelaar, melkershandschoenen, 
desinfectiegel, tepelvoeringen, CMT-test + 
vloeistof, Opti uierpapier.

Dipbeker, voorschuimmiddel als Kenopure, 
schuimbeker, Orbeseal, stalstrooisel Nova Sani, 
boxenkrabber, vervangingsstrip mestrobot.

Specialist op gebied van melkveehouderij, machines 
& gereedschappen, kleding en tuin&park!

Mastitistesten
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Kerbl Ketotest / CMT test / 
Mastitis testvloeistof | 1 liter

art. nr. 137000016
Voor € 5,07

In sommige gevallen is het duidelijk te zien dat er sprake is 
van mastitis bij een koe. Maar er zijn ook gevallen, waarbij 
u het nog niet met het blote oog kunt zien. Voor deze 
gevallen kunt u een mastitis test doen. Met Kerbl mastitis 
testvloeistof kunt u eenvoudig mastitis opsporen. U kunt 
de vloeistof in 
combinatie met een 
zogenaamde testschaal 
gebruiken. Wanneer u 
de vloeistof aan de melk 
toevoegt en er is sprake 
van mastitis, dan zal de 
melk lobbig worden.

Mastitis testschaal | 
celgetaldetectietest | 

vierkwartieren

art. nr. 122226
Voor € 3,97

Wanneer u een mastitis test wilt doen bij koeien, kunt u 
gebruik maken van verschillende soorten testen. De 
mastitis testschaal is hier een van. Deze mastitis testschaal 
kan gebruikt worden in combinatie met de Kenotest 
vloeistof. Wanneer u deze test uitvoert, kan een verhoogd 
celgetal ontdekt 
worden. Bij een 
verhoogd celgetal kan 
er sprake zijn van 
subklinische mastitis. 
De testschaal bestaat 
uit vier kwartieren zodat 
elk kwartier apart getest 
kan worden. Zo ziet u 
snel in welk kwartier de 
mastitis zich bevindt.

CID LINES Kenotest 
celgetaldetectietest / CMT test | 

1L

art. nr. 122224
Voor € 7,23

De Kenotest van Cid Lines is een celgetaldetectietest 
gebaseerd op de CMT methode, California Mastitis Test. 
Met deze test kunt u snel en eenvoudig subklinische 
mastitis opsporen. Deze vorm van mastitis is niet zichtbaar 
met het oog. Deze celgetal detector is een vloeistof die u 
toevoegt aan de melk 
op een mastitis 
testschaal, ook wel 
CMT-testschaal 
genoemd. Door het 
gebruik van een 
Kenotest krijgt u  semi-
kwantitatieve indicatie 
van het aantal cellen. 
Wanneer de melk lobbig 
wordt, duidt dit op een 
hoog celgetal.

Bovivet Mastitis detectorset | 
celgetal detectie

art. nr. 137000017
Voor € 27,75

Met deze Bovivet Mastitis detector set kunt u eenvoudig 
en snel de melk testen en cellen in de melk detecteren. De 
set bestaat uit een lege doseerfles met een inhoud van 
500 ml. Het voordeel van deze doseerfles is dat u altijd de 
juiste dosering van 3 ml vloeistof krijgt wanneer u drukt. 
De set bevat ook e en 
CMT tray, waar u de 
melk van elk kwartier in 
kunt testen. Tenslotte 
zit er een uitgebreide 
beschrijving bij met 
gedetailleerde 
instructies. Deze 
beschrijving kunt u 
tevens gebruiken als 
logboek, dankzij de lege 
pagina’s.
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Mamil Phyt Plus mastitis 
injectoren |homeopathisch| 48 

stuks

art. nr. 110541
Voor € 109,70

Mamil Phyt plus zijn homeopathische mastitisinjectoren. 
Het helpt ontstekingen te voorkomen en tegen te gaan. 
Homeopathische producten hebben een lage dosering 
werkzame stoffen. Deze stoffen zetten het lichaam aan tot 
actie. Het gebruik van verschillende stoffen zorgt voor 
versterking en voor een 
totale aanpak van het 
probleem.  De lage 
dosering werkzame 
stoffen zorgt er voor dat 
er geen residuen in het 
vlees en/of melk 
komen. U mag de melk 
daarom gewoon 
doorleveren en uw 
antibiotica gebruik 
wordt verminderd.

Lacto Phyt Plus droogzet 
injectoren |homeopathisch| 48 

stuks

art. nr. 110544
Voor € 114,24

Lacto Phyt plus zijn homeopathische droogzetinjectoren. 
Het helpt ontstekingen, uierontsteking/mastitis,  te 
voorkomen tijdens de droogstand. Dankzij de toevoeging 
van drie effectieve bestanddelen in de vorm van een 
gelbasis heeft de injector een uitstekende werking. 
Homeopathische 
producten hebben een 
lage dosering werkzame 
stoffen. De lage 
dosering werkzame 
stoffen zorgt er voor dat 
er geen residuen in het 
vlees en/of melk 
komen. U mag de melk 
daarom gewoon 
doorleveren en uw 
antibiotica gebruik 
wordt verminderd.
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Agrapharm Mammicurine-880 
mastitis injectoren | 50 stuks

art. nr. 110542
Voor € 101,09 
Koop 2 vanaf € 93,87

Mammicurine 880 is een geneesmiddel op 
homeopathische basis en helpt mastitis en uierontsteking 
tegen te gaan. Mammicurine injectoren worden ook 
succesvol toegepast als droogzet-injector bij rundvee. 
Homeopathische producten hebben een lage dosering 
werkzame stoffen. Deze 
stoffen zetten het 
lichaam aan tot actie. De 
lage dosering werkzame 
stoffen zorgt er voor dat 
er geen residuen in het 
vlees en/of melk komen. 
U mag de melk daarom 
gewoon doorleveren en 
uw antibiotica gebruik 
wordt verminderd.

Masti Veyxym mastitis injectoren | 
10 stuks

art. nr. 110545
Voor € 45,12 
Koop 6 vanaf € 41,98

Masti Veyxym is een antibiotica mastitis injector/zalf die u 
voor zowel de uier als de huid kunt gebruiken. De injector 
is zowel bij mastitis te gebruiken, maar ook als zalf bij 
wonden op de huid. Dankzij de toevoeging van belangrijke 
enzymen worden ontstekingen die veroorzaakt worden 
door mastitis opgelost. 
Hierdoor wordt de pijn 
verlicht en neemt de 
zwelling af. Dankzij de 
toevoeging van 
vitaminen worden de 
huid, de slijmvliezen en 
het bindweefsel 
beschermd en 
gestimuleerd bij herstel.

Mastitisinjectoren
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Herken uw koe, 
gebruik herkenningsbandjes!
Vooral tijdens het melken is het van groot belang dat u bepaalde koeien 
duidelijk kunt herkennen. De bandjes zijn voor alle maten poten en 
kunnen eenvoudig in de wasmachine schoongemaakt worden. 

Voorbeelden van gebruik:
• Antibiotica gebruik, melk uithouden
• Heeft een beugel nodig, omdat ze trapt
• Eén keer daags melken, omdat de koe drooggezet moet worden
• Niet melken, moet nog afkalven. 

Herkenningsbandje koe | 
klittenband | rood | 10 stuks

Nylon koeherkenningsbandje met 
klittenband, gemakkelijk en snel te 
bevestigen en te verwijderen.

art. nr. 1100441

Voor € 9,33

Koeherkenningsbandje met 
gesp |klittenband| rood | 10 

stuks
Rood koeherkenningsbandje met 
klittenband en gesp, voor een goede 
aansluiting en bevestiging.

art. nr. 133000074

Voor € 9,70

TopMarker Veemerkspray | 
groen | 400ml

De groene markering is duidelijk, blijft 
lang zitten en felle kleuren zijn 
gegarandeerd.

art. nr. 133004003

Voor € 2,99

Koeherkenningsbandje | 
plastic | 10 stuks | Geel

Herken uw koe, gebruik een plastic 
koeherkenningsbandje. Zeer sterk en 
eenvoudig schoon te maken.

art. nr. 1100461

Voor € 23,14

Koeherkenningsbandje | 
klittenband | rood | 10 stuks

Deze rode koeherkenningsbandjes 
zijn eenvoudig te bevestigen met 
behulp van klittenband.

art. nr. 133000070

Voor € 6,55
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RAIDEX Veemerkstiften | 
diverse kleuren

Met de stift kunt u gemakkelijk een 
streep op het dier maken. De 
markering blijft lang zitten.

art. nr. 11059-C

Voor € 0,85
Koop 0 vanaf € 0,00

Veemerkspray RAIDEX 500 
ml | diverse kleuren

Voor het merken van uw dieren, zodat 
zij duidelijk herkenbaar zijn. De 
markering blijft lang zitten.

art. nr. 11060-C

Voor € 4,73

Koeherkenning
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Topro Cool uiermint Green | 
pepermuntolie | 1000ml

Natuurlijke uiermint die het uier 
ontspant, verkoelt en geneest. 
Verkrijgbaar in een 1000 ml flacon 
met ophanghaak.

art. nr. 1104882

Voor € 20,36
Koop 3 vanaf € 18,95

NJP HerbaMint Uierbalsem | 
uierontsteking | 500ml

Kalmerende en genezende 
uierbalsem; dringt diep door in de 
lagen van de huid en geeft 
bescherming.

art. nr. 137015001

Voor € 21,36

Uiermint japanse 
pepermuntolie 2500 ml.

Verzacht, geneest en geeft 
bescherming aan het uier. In handige 
grootverpakking van 2500 ml.

art. nr. 110485

Voor € 92,01
Koop 3 vanaf € 78,21

Topro Cool uiermint Green | 
pepermuntolie | 2500ml

Natuurlijke uiermint die het uier 
ontspant, verkoelt en geneest. 
Verkrijgbaar in een handige 
grootverpakking van 2500 ml.

art. nr. 1104883

Voor € 49,38
Koop 3 vanaf € 45,95

NJP HerbaMint Uierbalsem | 
uierontsteking | 2500ml

Handige grootverpakking uierbalsem 
van 2500 ml; NJP HerbaMint zorgt 
voor een actieve formule van 12 uur.

art. nr. 137015002

Voor € 101,11

Mintspray 1 liter vloeibare 
japanse uiermint

Mintspray met Japanse munt activeert 
de bloedsomloop en ontspant, 
verkoelt en geneest het uier.

art. nr. 110487

Voor € 47,83

VITALstyle UierBalsem 
500ml | Tegen/voorkomt 

uierontsteking
Genezende en preventieve oplossing! 
Werkt pijnstillend, ontsmettend en 
stimuleert de doorbloeding.

art. nr. 110318

Voor € 18,65
Koop 3 vanaf € 17,61

Uiermint japanse 
pepermuntolie 500 ml.

Verzacht, geneest en geeft 
bescherming aan het uier. 
Verkrijgbaar in een 500 ml verpakking 
met handige ophanghaak.

art. nr. 110484

Voor € 19,00
Koop 3 vanaf € 16,15

Sprayer tbv CID LINES 
mintspray 1 liter

Mintspray inclusief sprayer, voor het 
gemakkelijk en snel insprayen van het 
uier.

art. nr. 1104871

Voor € 0,78

Uiermint
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Het mastitisconcept van  
VITALstyle

1. Goede opstart van de lactatie: de 
Transit Knoflookbolus
Wanneer een koe gezond de droogstand in gaat, is de 
kans op mastitis kleiner. Door ongeveer 14 dagen voor 
de droogstand deze bolus toe te dienen krijgt de koe de 
ondersteuning voor een gezond uier tijdens de droog-
stand. 

2. Ondersteuning van de droogstand: 
OerVitaal
Een koe blijft tijdens de droogstand in topconditie met 
de juiste ondersteuning van kruiden. Dit product is een 
aanvulling op het dagelijkse voer en is speciaal ontwik-
keld om voor en tijdens de top van de lactatie de koe 
optimaal te ondersteunen. 

3. Eerste attentie: Pyrogenium
Een eerste attentie van de MPR of melkanalyse kan 
duiden op een beginnende mastitis. Om de beginnende 
infectie direct van binnenuit aan te pakken is Pyroge-
nium geschikt om te gebruiken. 

4. Eerste vlokjes: UierBalsem
Wanneer de eerste vlokjes in de melk zichtbaar zijn 
duidt dit op een klinische mastitis. Het is belangrijk om 
de beginnende ontsteking snel aan te pakken. Dit kan 
worden gedaan met Pyrogenium en de UierBalsem. De 

balsem werkt antibacterieel, ontsmettend en verzach-
tend. Daarnaast zorgt het ervoor dat de Pyrogenium 
zijn werk goed kan doen. 

5. Acute miljonairs door biofilm: Panax 
Knoflookbolus
Een vorming van biofilm is vaak de oorzaak van plotse-
linge ‘miljonairs’ of van terugkomers. De infectie moet 
worden aangepakt met Pyrogenium en de UierBalsem. 
Om deze beide middelen te ondersteunen kan de Panax 
Knoflookbolus worden gebruikt. De werking van deze 
verschillende therapieën kan de biofilm doorbreken. 

6. Ontbreken van eetlust door pijnlijke 
mastitis: K-Spirine
Met behulp van de K-Spirine bolus behoudt het dier 
haar eetlust en herkauwactiviteit bij herstel na ziekte. 
Dit zorgt er automatisch voor dat de melkproductie ook 
wordt behouden. 

Het verlengen van de levensduur van melkkoeien 
is één van de belangrijkste doelstellingen in de 
veehouderijsector. Door ziektes vroegtijdig 
en met een juiste aanpak te behandelen kan 
worden bijgedragen aan het verlengen van de 
levensduur van de dieren. VITALstyle heeft 
een plan voor het bestrijden van verschil-
lende fases van mastitis gemaakt met behulp 
van meerdere producten. Dit plan en uitleg 
over de producten die u hierbij kunt gebruiken 
staan hieronder in stappen beschreven.

Optimale 
uiergezondheid 

in droogstand

Vlotte opstart 
lactatie

1e attentie 
melkanalyse of MPR

1e vlokjes
klinische mastitis

Acute miljonairs 
door mogelijke 

biofilms

Ontbreken
eetlust door 

pijnlijke mastitis

1 2

2
5

33 4

3 4

5 63 4

Shop gemakkelijk online via www.btndehaas.nl 
of bezoek onze winkel aan de Olsoweg 139 in 
Groningen!

Mastitis
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Agrivet speenstiften in 
vaseline | 20 stuks

Bevordert het herstel van 
stukgetrapte slotgaten en ontstoken 
spenen. Verpakt in vaseline.

art. nr. 110493

Voor € 6,73

Bogena Uierzalf | 700 gram

Houdt de huid soepel en geeft een 
goede bescherming tegen 
weersinvloeden. Geschikt voor mens 
en dier.

art. nr. 1104921

Voor € 8,26

Agrivet speenstiften / 
tepelcanules in zalf | 10 

stuks
Bevordert het herstel van een 
beschadigde speen/slotgat. Verpakt in 
zalf/vaseline.

art. nr. 110495

Voor € 6,19

Uierzalf geel 800 gr.

Zeer geschikt voor het herstel van 
kloven en wondjes op de spenen en 
de verzorging van schrale spenen.

art. nr. 110491

Voor € 15,02

Agrivet Therol | 
huidbeschadigingen | 250 

gram
De zalf ondersteunt het natuurlijk 
herstellend vermogen van de huid. 
Geschikt voor mens en dier.

art. nr. 110480

Voor € 15,79

Topro Uiercreme | 900 gram

Te gebruiken bij een schrale huid, 
schrammen, tepelkloven en (schaaf)
wonden bij  mens en dier.

art. nr. 1104886

Voor € 7,52
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Beschadigde speen en slotgat? Een 
speenstift kan uitkomst bieden!
U heeft het vast wel eens meegemaakt, een koe met 
een kapotte speen. Bijvoorbeeld doordat ze tijdens het 
opstaan per ongeluk op haar eigen speen is gaan staan, 
of doordat ze tijdens haar tochtigheid is gevallen. Om 
het slotgat open te houden kunt u ervoor kiezen om 
tussen de melkbeurten door een speenstift in het 
tepelkanaal te plaatsen. Tevens bevorderen deze het 
herstel van de beschadiging. 

Uierzalf, onmisbaar in de stal
Uierzalf is erg handig om bij de hand te hebben. Door 
het melken of bij bepaalde weersomstandigheden 
kunnen de spenen droog en schraal worden. Om dit 
te voorkomen kunt u de spenen en huid insmeren met 
uierzalf. Dit beschermt en verzorgt de huid en tevens 
heeft het een herstellende werking. Ook bij wondjes en 
kloven is een uierzalf onmisbaar. 
Naast dat de uierzalf in bijvoorbeeld de melkput te 
gebruiken is, kunt u dit ook bij uzelf gebruiken. Erg 
handig tegen droge handen en bij beschadigingen.

Speenstiften
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Ecuphar Acederm Care wondspray 
| 150ml

art. nr. 110300
Voor € 20,80

Het is belangrijk om wondjes goed te verzorgen, zo 
voorkomt u namelijk dat er ontstekingen of infecties 
ontstaan. Dat kan met behulp van deze wondspray! 
Ecuphar Acederm wondspray is een huidspray die voor 
een zachte huid zorgt. Daarnaast voedt en beschermt het 
de huid. Ook bevordert 
de spray de vorming 
van nieuw huidweefsel. 
Deze spray is geschikt 
om te gebruiken bij 
bijvoorbeeld wondjes 
op de spenen van uw 
vee. Geschikt voor rund, 
schaap, paard, hond en 
kat.

AST Farma DCP Poederspray | 
wondspray | 200ml

art. nr. 1103001
Voor € 26,93 
Koop 12 vanaf € 23,44

AST Farma DCP poederspray is een verzorgende spray met 
een verzachtende werking. De wondspray is zeer geschikt 
om te gebruiken bij  wondbehandelingen zoals scherpe 
wonden, schaafwonden en doorligplekken. Maar ook bij 
mok, insectenbeten, wrijfplekken en allergische reacties 
werkt de DCP 
poederspray 
verlichtend. De poeder 
vermindert namelijk de 
spanning op de huid en 
heeft een 
desinfecterende 
werking en maakt de 
wond schoner. Kortom: 
deze huidspray is zeer 
geschikt om te 
gebruiken bij de 
geïrriteerde en 
geprikkelde huid.

Amos Biopharsol-3 | wondspray | 
416ml

art. nr. 1103002
Voor € 11,32 
Koop 12 vanaf € 10,58

Verzorg schrale en beschadigde spenen met Biopharsol-3! 
Amos Biopharsol-3 is een vettige wondspray dat gebruikt 
kan worden op de spenen van een koe en/of schaap. 
Biopharsol-3 werkt pijn verlichtend en houdt de spenen 
soepel, waardoor de beschadiging weg zal trekken. Om 
ervoor te zorgen dat de 
koe minder pijn heeft 
tijdens het melken kunt 
u 5 minuten hieraan 
vooraf de spenen in 
sprayen. Ter 
bevordering van de 
genezing sprayt u de 
speen na het melken 
opnieuw in. Het is 
hierbij belangrijk dat de 
speen droog is.

BoTop Gel | verzorgen uiersmet | 
haak/clip/pootband | 300gr

art. nr. 1104922
Voor € 48,75

BoTop enzym algino-gel kunt u gebruiken bij de verzorging 
van de beschadigde huid bij ernstige uiersmet (UCD). 
BoTop enzym algino-gel bevat een unieke formule, het 
gepatenteerde GLG-enzymsysteem, wat het bacteriele 
evenwicht in de gel behoudt. De gel heeft een hoge 
viscositeit, waardoor de 
gel goed op de juiste 
plaats blijft zitten. Het is 
belangrijk dat u de te 
behandelen huid reinigt 
en droogt voordat u 
eenmaal daags een dun 
laagje gel aanbrengt.

Wondspray
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Melktest antibiotica startset 
compleet

art. nr. 122220
Voor € 269,65

Met deze complete startset van Agriprom kunt u heel 
handig en snel zelf de melk testen op sporen van 
antibiotica. De Melktest MT is geschikt voor testen op koe-, 
geiten- en schapenmelk. U kunt heel gemakkelijk een 
afzonderlijke test doen, door een testbuisje af te knippen, 
zonder dat u de andere 
buisjes beschadigt. Na 3 
uur kunt u het resultaat 
aflezen, door te 
vergelijken met de 
teststrip. De set is 
voorzien van een 
incubator, 25 
testbuisjes, pipetten, 
schaar, pen en 
plakband.

Vital Concept Vitasec+ 
hygiënepoeder/ligboxstrooisel | 

25kg

art. nr. 123000110
Voor € 14,22

Vital Concept Vitasec+ is een hygienepoeder en tevens een 
ligboxstrooisel en kan u helpen om de stalhygiene te 
verhogen en gezondheidsrisico’s te beperken. Vitasec+ is 
een poeder met een bacteriostatische kern. Dit betekent 
dat de groei van bacterien wordt geremd en dat de 
kiemdruk drastisch 
omlaag gaat. Tevens 
heeft de poeder een 
zeer hoog 
absorptievermogen. U 
kunt met 1 kg poeder 2 
liter water absorberen. 
De aangename geur 
van eucalyptus zorgt er 
voor dat de stallucht 
verbetert. U kunt het 
product gebruiken in de 
huisvesting van biggen, 
pluimvee, koeien, 
schapen en geiten.

Melktest antibiotica navulling 25 
stuks

art. nr. 122222
Voor € 44,04

Beschikt u over de complete antibiotica startset, maar zijn 
uw testbuisjes op?  Met deze navulling met 25 testbuisjes 
(inclusief 25 pipetten) kunt u gemakkelijk en snel 
antibioticasporen blijven zoeken in het melk. U hoeft dus 
geen nieuwe startset te kopen, alleen een navulverpakking 
met testbuisjes. U kunt 
heel gemakkelijk een 
afzonderlijke test doen, 
door een testbuisje af te 
knippen, zonder dat u 
de andere buisjes 
beschadigt. De Melktest 
MT is geschikt voor 
testen op koe-, geiten- 
en schapenmelk.
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Nova Sani Stalstrooisel/
hygiënepoeder | 25kg

art. nr. 122230
Voor € 17,74 
Koop 20 vanaf € 16,59

Nova Sani is een hygiene poeder, te gebruiken in stallen bij 
alle diersoorten.  De poeder absorbeert vocht en 
vermindert de infectiedruk. Hierdoor verbetert Nova Sani 
het stalklimaat en vermindert het product de 
ammoniakuitstoot. Nova Sani is uitstekend te gebruiken bij 
rustplaatsen, 
looppaden, 
jongveestallen, nesten, 
kooien, e.d. Het product 
is veilig voor mens en 
dier. Gebruik 50 gram 
Nova Sani per m2, 1 tot 
4 keer per week 
afhankelijk van de 
omstandigheden. Bij 
aanvang starten met 4 
keer toepassen in de 
eerste week.

Stalstrooisel
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Uieronthaarder / uierbrander

art. nr. 141346
Voor € 179,73

Deze uieronthaarder / uierbrander is eenvoudig in gebruik 
en u kunt er ook een klein gasbusje van 600 ml op 
aansluiten. Zo hoeft u niet meer met zware gasflessen te 
slepen! De haarbrander beschikt over een knik in de stang, 
zo hoeft u niet te bukken om bij het uier te komen en kunt 
u het haar van de 
voorkwartieren 
gemakkelijk 
verwijderen. De 
uierbrander is niet 
pijnlijk en verwijdert 
snel haren. Het 
verbetert de 
uierhygiene en verkleint 
de kans op 
uierontsteking.

Tailwell 2 Staarttrimmer |  
incl koffer

art. nr. 121200013
Voor € 320,00

Met behulp van de Tailwell 2 staarttrimmer is het scheren 
van de staart een eenvoudige klus! Het voordeel van een 
speciale staarttrimmer is dat ook modder en mest geen 
probleem zijn om te verwijderen. U heeft al binnen 4 
seconden de staart van uw koe geschoren, zelfs als de 
haren dik bedekt zijn 
met mest en modder. 
Daarnaast is de trimmer 
licht en stil in gebruik, 
waardoor de koeien er 
geen hinder van 
ondervinden. U kunt de 
trimmer eenvoudig 
gebruiken op bijna alle  
accuboormachines 
(wordt niet 
meegeleverd).

Kerbl Gasvulling tbv. 
uieronthaarder/ onkruidbrander | 

600ml

art. nr. 702566
Voor € 9,12

Gasvulling voor uw uieronthaarder of onkruidbrander! Wilt 
u de haren van de uiers van uw vee verwijderen? Dat kan 
met behulp van onze uieronthaarder. Om met de brander 
te kunnen werken heeft u ook deze Kerbl gasvulling nodig. 
De gasvulling is gemakkelijk op de brander aan te sluiten. 
Zo heeft u altijd nette 
en schone uiers en 
extra melkplezier! 
Tevens kunt u de 
brander + deze Kerbl 
gasvulling gebruiken 
om onkruid weg te 
halen.

Tailwell Wisselkop tbv Tailwell 2

art. nr. 152100953
Voor € 158,80

Wanneer u veel staarten scheert, kan het natuurlijk 
gebeuren dat uw trimmer een nieuwe kop/mes nodig 
heeft. Deze Tailwell wisselkop is geschikt voor de Tailwell 2 
staarttrimmer. Door het mes te vervangen werkt uw 
trimmer weer als nieuw en kunt u eenvoudig en snel in 
maximaal 4 seconden 
de staart van uw koe 
scheren. Mest, modder 
en vuil zijn geen 
probleem voor deze 
staarttrimmer! U kunt 
de trimmer eenvoudig 
gebruiken op bijna alle  
accuboormachines 
(wordt niet 
meegeleverd).
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Heiniger Scheermachine | 
Xperience 2-speed | Koe/paard 

230V

art. nr. 141336
Voor € 290,83

De Heiniger scheermachine Xperience 2-Speed is zeer 
geschikt voor het scheren van koeien en paarden. De 
veescheermachine met snoer werkt op 230V, heeft een 
goede handligging en maakt vrijwel geen geluid. Dit model 
heeft twee standen voor 1600/2900 toeren per minuut. 
Met dit toerental gaat 
het scheren erg snel en 
gemakkelijk.  Doordat 
dit scheerapparaat een 
snoer heeft, kunt u 
urenlang scheren. De 
scheermachine wordt 
geleverd in een handige 
koffer met een 21/23 
tands messenset, 
schroevendraaier, olie 
en een 
reinigingsborstel.

Heiniger Scheermachine Xplorer 
Koe/paard 2xaccu 708-400-30A2

art. nr. 141333
Voor € 378,64

Met de Heiniger Xplorer scheermachine kunt u op elke 
gewenste plek uw koe of kalf scheren. De Xplorer 
veescheermachine werkt op accu, waardoor u geen last 
van een snoer heeft. Met de bijgeleverde accu’s kunt u 2 x 
2 uur lang (120 minuten) scheren. De scheermachine ligt 
goed in uw hand en 
maakt vrijwel geen 
geluid. De Xplorer is 
voorzien van een 
geavanceerd dubbel 
tandwiel en de 
behuizing is versterkt 
met glasvezel. De 
machine wordt geleverd 
met koffer, 2 accu’s, 
lader, schroevendraaier, 
messen 21/23, en 
reinigingsborstel.

Heiniger Scheermachine Xplorer | 
Koe/paard | accu |708-400

art. nr. 141334
Voor € 363,72

Met de Heiniger Xplorer scheermachine kunt u eenvoudig 
en snel uw koe of kalf scheren. De Xplorer 
veescheermachine werkt op accu, waardoor u geen last 
van een snoer heeft. Met de accu kunt u 2 uur lang (120 
minuten) scheren. De scheermachine ligt goed in uw hand 
en maakt vrijwel geen 
geluid. De Xplorer is 
voorzien van een 
geavanceerd dubbel 
tandwiel en de 
behuizing is versterkt 
met glasvezel.  De 
scheermachine wordt 
geleverd met koffer, 
accu, lader, 
schroevendraaier, 
messen 21/23, en 
reinigingsborstel.

Heiniger Scheermessenset | koe | 
18/23-T grof | 703-690

art. nr. 141265
Voor € 35,50

Met deze set kunt u ook vieze dieren scheren! De 
messenset 18/23 van Heiniger is zeer geschikt voor het 
scheren van (vieze) koeien. De set bestaat uit ondermes 18 
en bovenmes 23. De set is grof en komt hierdoor ook door 
een vacht waar mest aan vast zit. Standaard en fijne 
messen hebben 
namelijk moeite met de 
harde mest korst die 
soms aan de vacht zit. 
Deze messen lopen hier 
dan in vast en geven 
niet het gewenste 
resultaat. Met deze set 
van Heiniger is dat 
probleem opgelost.
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Aesculap Bonum 
Scheermachine | 

GT644 | Koe/paard | 
accu

art. nr. 141337

Voor € 344,94

Met deze veescheermachi-
ne van Aesculap, type 
Bonum GT644, kunt u 
eenvoudig het lichte 
scheerwerk bij paarden/
koeien doen. De accus-
cheermachine wordt 
geleverd met een accu en 
501/502 messen (15 en 31 
tands).

Aesculap Bonum 
Li-ion accu tbv 

scheermachine | 
GT641

art. nr. 141232

Voor € 62,05

Losse accu voor uw Aescu-
lap Bonum veescheerma-
chine GT641! Handig als u 
extra lang moet scheren 
of als uw eigen accu defect 
is. De accu 2.0Ah heeft 
een scheertijd van ca. 80 
minuten en een oplaadtijd 
van ca. 55 minuten.

Aesculap Econom 
Scheermes onder 
GT502 | koe/paard 

|31-tands<br />

art. nr. 141252

Voor € 30,94

Nieuwe ondermes voor 
uw Aesculap Econom 
scheermachine nodig? De 
GT502 Aesculap Econom 
scheermes is een 31-tands 
ondermes en is hierdoor 
geschikt om te gebruiken 
bij schone koeien en 
paarden.

Aesculap 
Scheermachine olie 

| 1 liter

art. nr. 141288

Voor € 17,10

Onderhoud uw scheerap-
paraat met Aesculap 
scheerolie! Door goed 
onderhoud gaat uw 
machine langer mee en 
blijft het scheerresultaat 
optimaal. Met deze ver-
pakking heeft u altijd olie 
op voorraad.
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Aesculap Bonum GT644

Deze machine is zeer geschikt voor het 
lichtere scheerwerk bij schone dieren. De 
machine ligt perfect in de hand dankzij de 
handgreep van 40mm en is absoluut niet 
zwaar. 

Specificaties:
• Snelheid: 2750 RPM
• Messen: GT501 en GT502
• Loooptijd accu: 80min
• Geluidsniveau: 65 dB
• Gewicht: 900 gram
• Inclusief: koffer, accu, messenset, olie, 

handleiding en acculader.
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Melkershandschoenen 30cm | 
nitril | 50 stuks | maat M

art. nr. 137015381
Voor € 19,50

Deze melkershandschoenen van Keron zijn zogenaamde 
wegwerphandschoenen en hebben een lang model met 
een lengte van 30 cm. Dankzij de lengte zijn ook uw polsen 
bedekt. Ze zijn gemaakt van nitril en bevatten geen latex 
of poeder. De componenten van de handschoen 
minimaliseren 
allergieen, vrij van 
thiuram, thiazol en 
latexproteïne. Dankzij 
het hoge draagcomfort 
en uitstekende pasvorm 
uitstekend te gebruiken 
voor diverse 
werkzaamheden. Zowel 
te gebruiken voor uw 
linker- als rechterhand.

Melkershandschoenen 24cm | 
nitril | 100 stuks | maat S

art. nr. 137015380
Voor € 11,10

Deze melkershandschoenen zijn zogenaamde 
wegwerphandschoenen en hebben een kort model met 
een lengte van 24 cm. Ze zijn gemaakt van nitril en 
bevatten geen latex of poeder. De componenten van de 
handschoen minimaliseren allergieen, vrij van thiuram, 
thiazol en latexproteïne. 
Dankzij het hoge 
draagcomfort en 
uitstekende pasvorm 
uitstekend te gebruiken 
voor diverse 
werkzaamheden. Zowel 
te gebruiken voor uw 
linker- als rechterhand.

Melkershandschoenen 29cm | 
nitril | 50 stuks | maat M

art. nr. 132020893
Voor € 26,42

Deze Purple LC melkershandschoenen van Febra zijn 
zogenaamde wegwerphandschoenen en hebben een lang 
model met een lengte van 29 cm. Dankzij de lengte zijn 
ook uw polsen bedekt. De handschoenen zijn gemaakt van 
nitril en bevatten geen latex of poeder.  Ze zijn bijzonder 
comfortabel, hebben 
een hoge gevoeligheid 
en zijn antislip ook 
wanneer ze nat worden. 
Dankzij het hoge 
draagcomfort en 
uitstekende pasvorm 
uitstekend te gebruiken 
voor diverse 
werkzaamheden. Zowel 
te gebruiken voor uw 
linker- als rechterhand.
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Semperguard 
Melkershandschoenen 24cm 

poedervrij 100stk mt.S

art. nr. 1104531
Voor € 21,13 
Koop 10 vanaf € 19,62

De melkershandschoen Semperguard Xpert -nitrile poeder 
vrij zijn ideaal om te dragen tijdens het melken. Het 
beschermt de handen tegen viezigheid en besmetting. De 
melkershandschoen heeft een verhoogd draagcomfort, 
prima pasvorm en een goed tastgevoel. De handschoen is 
ook prima te gebruiken 
bij andere 
werkzaamheden, 
waarbij u uw handen wil 
beschermen tegen vuil 
of besmetting. 
Bijvoorbeeld: het 
behandelen van dieren, 
schoonmaken van 
bepaalde dingen of 
andere werkzaamheden 
op de boerderij of in 
huis.
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Kerbl Melkmouwen Oxford | 40cm 
| per paar

art. nr. 110451
Voor € 14,53

Met de melkmouwen van Kerbl heeft u geen last meer van 
natte en vieze mouwen tijdens het melken. De mouwen 
zijn 40 cm lang en voorzien van elastiek aan de onder- en 
bovenzijde. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting en 
bovendien zorgt het elastiek ervoor dat de mouw niet 
omhoog of omlaag 
kruipt. De mouwen zijn 
gemaakt van 100% 
polyester en hebben 
een zeer goede 
kwaliteit. Ze zijn 
ademend, waterdicht 
en gemakkelijk schoon 
te vegen. Hierdoor krijgt 
u geen last van 
zweetvorming en natte 
mouwen.

Drycuffs Melkmouwen | Neopreen 
| zwart | per paar | maat S

art. nr. 142003560
Voor € 40,98

Met de melkmouwen van Drycuffs heeft u geen last meer 
van natte en vieze mouwen tijdens het melken. U kunt de 
mouwen gemakkelijk over uw werkoverall trekken. De 
melkmouw sluit perfect om de pols zodat er geen water 
naar binnen lekt, bovendien kruipt de mouw zo niet 
omhoog of omlaag. De 
zwarte melkmouwen 
hebben een dikte van 5 
mm en zijn gemaakt 
van neopreen. 
Neopreen staat bekend 
om zijn isolerend 
vermogen, de elasticiteit 
en comfort. Hierdoor 
kunt u de mouwen ook 
gebruiken voor andere 
werkzaamheden op de 
boerderij.

Vital Concept Melkmouwen | 40 
cm | per paar

art. nr. 11115113
Voor € 13,34

Tijdens het melken is hygiene een belangrijke aspect. Het 
dragen van de juiste melkerskleding kan hier aan 
bijdragen. Met de Vital Concept melkmouwen blijven uw 
armen voortaan beschermd tegen vuil, water en melk. De 
melkmouwen zijn soepel en eenvoudig schoon te maken 
en hebben een lengte 
van 40 cm. De 
onderzijde is voorzien 
van een 3 mm 
neopreen polsbandje, 
voor de juiste 
aansluiting. De 
bovenarmboord is 
gemaakt van elastisch 
polyester, zodat het 
passend is voor elke 
arm.

Hairtex Muts | antigeur | zwart | 
maat S

art. nr. 111004501
Voor € 27,03

Tijdens het werken in de rundvee- en varkenshouderij 
heeft u natuurlijk ook te maken met de sterke geuren van 
mest en dieren. De Hairtex antigeur muts beschermt uw 
haren tegen agrarische geuren. Daarnaast beschermt het 
ook nog tegen wind en regen, omdat de muts waterdicht 
is. De stalmuts is 
geschikt voor elk kapsel 
en elke haarlengte. 
Eenvoudig aan te 
passen met behulp van 
de verstelbare linten en 
eenvoudig op- en af te 
doen dankzij de 
elasticiteit van de muts.
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Agrivet Melkschort HQ | groen | 
125x118cm

art. nr. 1104562
Voor € 20,45

Het HQ melkschort van Agrivet is soepel, ook bij kou, wat 
zorgt voor een prettig draagcomfort. Doordat het schort 
waterdicht is en goed bestand is tegen scheuren en 
vouwen, wordt uw overall goed beschermd tegen mest, 
water, etc. Het melkshort kan gewassen worden en is van 
100% polyester wat zeer 
duurzaam en flexibel 
materiaal is. Door de 
verstelbare band in de 
nek is dit  schort 
gemakkelijk op ieders 
postuur aan te passen. 
Dit geldt ook voor de 
breedte. Het formaat 
van het schort is 125 x 
118 cm.

Guy Cotten Melkschort + mouwen | 
groen | maat M

art. nr. 11100195
Voor € 42,14

Het melkschort van Guy Cotton heeft een donker groene 
kleur en is voorzien van een PVC coating aan beide zijden. 
Dankzij de coating kunt u het schort eenvoudig 
schoonmaken en biedt het bescherming tegen vuil, water 
en melk. Het voordeel van dit schort is dat het model 
lange mouwen heeft. 
De rug is open, zodat u 
voldoende 
bewegingsvrijheid 
heeft. Daarnaast kunt u 
ook eenvoudig een 
dipbeker aan het schort 
hangen, zodat u deze 
altijd bij de hand heeft. 
Geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen.

Kerbl Melkschort MaxiMove met 
split | blauw | 125x100cm

art. nr. 1104566
Voor € 16,49

In het MaxiMove melkschort van Kerbl heeft u maximale 
bewegingsvrijheid door de split in het midden van het 
schort. Aan de bovenzijde overlapt de stof elkaar, 
waardoor u toch schoon blijft. De lengte kan versteld 
worden met de verstelbare band in de nek. De binnenkant 
van het blauwe 
melkschort is gemaakt 
van 100% polyester, de 
buitenzijde is voorzien 
van een 100% PVC 
coating. Sterk en 
tegelijkertijd flexibel 
materiaal. Dit 
melkschort heeft een 
afmeting van 125 x 100 
cm.

Uddertech Melkschort | roze | 115 
x 85 cm

art. nr. 111210061
Voor € 42,06

Met dit moderne Uddertech melkschort blijft u beschermt 
tegen water en vuil tijdens het melken.  Het melkschort is 
zeer comfortabel en flexibel. Doordat het melkschort licht 
van gewicht is merkt u niet eens dat u het aan heeft. 
Dankzij de waterdichte stof blijft u beschermd en dit 
model is ook nog eens 
verkrijgbaar in de 
moderne kleur roze! 
Daarnaast kunt u het 
schort natuurlijk ook 
uitstekend gebruiken 
tijdens het werk bij de 
kalveren, tijdens het 
schoonspuiten of op 
stal. De nek- en 
schouderbanden zijn 
eenvoudig verstelbaar.
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