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

Signaleren van tochtige koeien

Twee weken na afkalven worden koeien vaak alweer 
tochtig. Echter wordt deze tocht niet vaak opgemerkt 
en dat is de reden dat het ook wel een ‘stille tocht’ 
wordt genoemd. Dat de koe tochtig is geweest, is een 
gunstig teken. 

De zogenaamde ‘vrijwillige wachtperiode’ verschilt per 
bedrijf, maar ligt vaak ergens tussen de 50 en 80 dagen. Bij 
sommige koeien is het lastig  om de tochtverschijnselen 
waar te nemen. 

Het niet laten zien van de tocht kan verschillende 
oorzaken hebben:

• Te gladde vloer
• Verminderde gezondheid
• Klauwproblemen
• Cysteuze follikels
• Onvoldoende opgeschoonde baarmoeder
• Verstoorde mineralenbalans

Vruchtbaarheidsbegeleiding door een specialist kan 
u helpen deze oorzaken weg te nemen, dan wel te 
verbeteren. 

Naast bovengenoemde oorzaken, heeft ook het tijdstip 
van de tocht grote invloed op de waarneming. Zo’n 
70% van het tochtgedrag vindt plaats tussen 19.00u en 
07.00u. Deze periode is doorgaans de meest rustige 
periode in de stal, waarin bijvoorbeeld niet gemolken of 

gevoerd wordt. Daarnaast laten steeds meer koeien hun 
tocht minder lang zien. Wanneer zij dit ’s nachts doen, 
slaapt u en zult u de tocht missen. 

Tegenwoordig zijn er veel technische mogelijkheden 
om de veehouder hierbij te helpen. Een voorbeeld 
hiervan is een stappenteller die de activiteit van de koe 
waarneemt. Het systeem geeft vervolgens het meest 
ideale inseminatiemoment aan. 

Wanneer u niet beschikt over een dergelijk systeem 
zijn er ook andere mogelijkheden die u kunnen helpen. 
Uiteindelijk valt of staat het succes hiervan met uw eigen 
waarneming. 

Hulpmiddelen
Detectieverf: het verven van de bovenzijde 
van het staartstuk van de koe kan helpen bij 
tochtigheidswaarneming. Wanneer de verf van het 
staartstuk is geschuurd, weet u dat de koe besprongen 
is. U kunt uw te insemineren dieren iedere drie weken 
voorzien van een andere kleur.

Tochtigheidsindicator: dit is een soort sticker die 
bovenop het staartstuk geplakt kan worden. Hoe vaker 
de koe besprongen wordt, des te meer verkleuring er op 
de sticker te zien is. 

Let op: de aanwezigheid van een koeborstel kan de 
verkleuringen op het staartstuk verstoren. 
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Tochtdetectie
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Estrotect Tochtigheid indicator | 
10 stuks

art. nr. 132007060
Voor € 25,75

Om er voor te zorgen dat u niet te laat bent met 
insemineren, kunt u gebruik maken van hulpmiddelen.   
Met de Estrotect tochtigheidsindicator weet u precies of 
uw koe tochtig is. De indicator is een plakker, die u tussen 
de heupen en staartwortel plakt. Wanneer een andere koe 
op de tochtige koe 
springt, verdwijnt de 
zilveren kraslaag op de 
plakker. Bij een goede 
tocht, wanneer de koe 
dus blijft staan, zal de 
zilveren laag zo goed 
verdwijnen dat er een 
duidelijke rode laag 
tevoorschijn komt. Bij 
veel rood, kunt u de koe 
insemineren.

Kamar Lijm | tbv tochtigheid 
indicator plakkers | 120ml

art. nr. 11115114
Voor € 12,42

Maakt u gebruik van de zogenaamde Kamar tochtigheid 
indicator plakkers? Met de Kamar tochtigheidsindicator 
weet u precies of uw koe tochtig is. De Kamar tochtigheid 
indicatoren zijn zogenaamde plakkers die u op het 
staarthoofd van de koe kan plakken. U kunt deze 
indicatoren veilig en 
snel bevestigen met 
behulp van de speciale 
Kamar lijm. De lijm is   v 
e i l  i g voor de koe. De 
tube heeft een inhoud 
van 120 ml.

GEA/ Fil Tochtdetectie verf | met 
doseerdop | rood | 500ml

art. nr. 111210072
Voor € 14,38

Een fluorescerende, weerbestendige rode verf, die u 
eenvoudig op de staartwortel van de koe aan kunt 
brengen. Dit kunt u bijvoorbeeld 3 weken na het afkalven 
doen. Met de bijgeleverde applicator maakt u een brede 
streep van ongeveer 5x20 cm. Wanneer de verf er af gaat, 
wordt de koe dus 
besprongen en is deze 
tochtig. Na het 
insemineren kunt u een 
nieuwe laag 
aanbrengen, met een 
andere kleur. Blijft deze 
zitten dan is de koe 
drachtig. Met een derde 
kleur kunt u eenvoudig 
drachtige koeien 
aangeven.

Kamar Tochtigheid indictator | 
plakkers | 25 stuks

art. nr. 11115115
Voor € 50,00

De Kamar tochtigheid indicatoren zijn zogenaamde 
plakkers die u op het staarthoofd van de koe kunt plakken. 
Dankzij de drukgevoelige sensor in de plakker wordt deze 
geactiveerd wanneer er sprake is van een staande tocht. 
De indicator zal rood verkleuren, wanneer een andere koe 
op de tochtige koe 
springt. Dit gebeurt na 3 
seconden druk, zodat 
valse tocht van echte 
tocht te onderscheiden 
is. De indicatoren zijn 
ook zeer goed te 
gebruiken bij 
zogenaamde stil-
tochtige koeien.
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Benodigdheden inseminatie
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

IVM Polysem Verlos- /
inseminatiehandschoen | 

92cm | 100stuks
De oranje handschoen heeft een 
lengte van 92 cm en u bent verzekerd 
van een goede scheurvastheid.

art. nr. 137000033

Voor € 13,28

Glijmiddel 1000 ml. Agrivet

Onmisbaar product tijdens 
verlossingen of vaginale en rectale 
handelingen.

art. nr. 110360

Voor € 3,94

Opvoelhandschoen | 
transparant | 120cm | 50 

stuks
Geschikt voor opvoelen en 
onderzoeken van uw vee. Dankzij het 
schouderstuk zakt de handschoen 
niet af.

art. nr. 130153760

Voor € 14,81

Vital Concept Vagivit 
Hygiënemiddel | 1 liter

Uitst ekend hygienemiddel tijdens 
verlossingen en onderzoeken, bevat 
o.a. jodium. Verkrijgbaar in een 
handige verpakking om mee te 
nemen.

art. nr. 121500003

Voor € 13,70

Handschoen Veterinair 
inseminatie lang 100 stuks

Veterinaire handschoen met een 
uitstekende tastgevoeligheid! 
Beschermt tegen bacterien en vuil.

art. nr. 110450

Voor € 12,97

Vital Concept Septivit 
Glijmiddel | 500ml

KI Glijmiddel met ergonomische 
verpakkingsvorm, waardoor u de 
juiste grip heeft en verspilling tegen 
gaat.

art. nr. 121300109

Voor € 8,14
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Benodigdheden inseminatie
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Cito Sperma Ontdooiunit | 
220 Volt

art. nr. 132015375

Voor € 257,45

Kruuse Schaar | RVS | lengte 
125mm

art. nr. 132015377

Voor € 11,04

KI inseminatie pistolet | 
universeel | RVS

art. nr. 184009278

Voor € 30,76

Kruuse Pincet | RVS | voor KI 
rietjes | lengte 15.2 cm

art. nr. 132015376

Voor € 10,99

Alpha Inseminatie hulzen | 
kunststof | 50 stuks

art. nr. 138000204

Voor € 10,73

IVM Hygiënehoesjes | tbv 
pistolet | 005563 | 80 stuks

art. nr. 132015373

Voor € 9,34

CITO Knipper | voor KI rietjes 
| kunststof

art. nr. 132015374

Voor € 12,83

Vital Concept Inseminatie 
hulzen | universeel | 50 stuks

art. nr. 121300108

Voor € 3,80

Spoel pipetten 60cm | 25 
stuks

art. nr. 110448

Voor € 14,42
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Hulpmiddelen afkalven
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Veeverlostouwtjes 8mm | 
nylon met ring | wit | 20cm | 

2 stuk
De touwtjes hebben een dikte van 
8mm en een lengte van 20cm. 
Voorzien van een metalen ring, voor 
een sterke trekkracht.

art. nr. 132000020

Voor € 12,75

Veeverlosser / 
veeverlosapparaat Vink 815 

| 180cm
Veeverlosser gemaakt van RVS, met 
een lengte van 180 cm, ook ideaal 
voor grotere kalveren.

art. nr. 141400

Voor € 337,16

Veeverlostouwtjes 8mm | 
nylon | wit | 87cm | 2 stuks

Witte touwtjes met een dikte van 8 
mm en een lange lengte van 87 cm, 
voor extra trekkracht.

art. nr. 132413639

Voor € 5,73

Vink Glijplaatje tbv Vink 
veeverlosser

Gemaakt van sterk kunststof en 
eenvoudig te vervangen. Geschikt 
voor de Vink veeverlosser.

art. nr. 141406

Voor € 3,68

Vink Verlostouwtjes koe | 
nylon | wit | 2 stuks

Sterke, soepele en uitwasbare 
verlostouwtjes. Voorzien van een lus 
aan het uiteinde.

art. nr. 141404

Voor € 7,93

Rheintechnik Veeverlosser 
HK 2020 | poot-voor-poot 

|180cm
Heeft een lengte van 180 cm en is 
gemaakt van aluminium. Het 
trekmechanisme heeft 3 posities.

art. nr. 111004508

Voor € 287,75

Een verlossing van een koe is vrij normaal op een 
boerderij. Helaas gaan niet alle verlossingen even 
gemakkelijk en is hulp soms nodig. De veeverlosser Vink 
815 is het ideale hulpmiddel bij verlossingen. Het zorgt 
voor een diervriendelijke geboorte van uw kalf. 
Deze veeverlosser heeft een lengte van 180cm. Dit is 
extra lang en is hierdoor zeer geschikt voor de grotere, 
langere kalveren. 

Wanneer de koe goed ontsloten is maar het kalf er 
moeizaam uitkomt, kunt u gebruik maken van de 
veeverlosser. Allereerst maakt u de losse verlostouwtjes 
vast aan het kalf. Deze touwtjes kunt u vervolgens aan 
de verlosser vastmaken, waarna u voorzichtig het kalf 
beetje bij beetje, naar buiten kunt krikken. 
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Koedranken
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Koedranken: soorten, voordelen en toediening

Wanneer te gebruiken? 
De koedranken worden veelal gebruikt rondom het 
afkalven. Het is namelijk belangrijk dat de koe na het 
kalven direct weer over voldoende energie beschikt 
zodat ze goed opstart. Tevens verliest een koe tijdens 
het afkalven veel vocht. Doordat de koe zoveel vocht 
is verloren en het kalf uit haar lichaam is komt er extra 
ruimte vrij. Als deze ruimte niet voldoende wordt 
opgevuld kan een lebmaagverplaatsing het gevolg 
worden. Om dit te voorkomen is het aan te raden om 
de koe direct na afkalven veel (lauw)warm water aan 
te bieden, eventueel aangevuld met een smakelijke en 
energierijke koedrank. 

Koedranken in poedervorm
Er zijn verschillende soorten koedrank poeders op de 
markt. Allemaal met het doel om de koe na het afkalven 
goed te laten opstarten. Deze poeders bevatten onder 
andere energie en verschillende mineralen. Over het 
algemeen vinden koeien deze dranken/ poeders erg 
lekker, waardoor ze ook direct beginnen met drinken. 
Het is hierbij wel belangrijk dat u de drank vrij snel na 
het kalven aanbiedt. Gaan hier namelijk meerdere uren 
overheen, dan is de kans groot dat de koe zelf al water 

heeft gedronken en hierdoor geen behoefte meer heeft 
aan het water met de koedrank. 

Let goed op hoe de drank aangemaakt moet worden. In 
sommige gevallen tast het aanmaken met koud water 
de smaak van het poeder aan. Zorg er altijd voor dat de 
eindtemperatuur van het water tussen de 25 tot 30 °C 
ligt. Dit is een optimale drinktemperatuur voor de koe. 

Direct toedienbare koedranken
Naast de koedranken in poedervorm bestaan er ook 
vloeibare varianten die u aan het water toe kunt voegen. 
Bijvoorbeeld de koedrank lactaboost. Deze drank bevat 
vitamines, voedingsstoffen en sporenelementen en 
zorgt er tevens voor dat het water smakelijker wordt. 
Nog een andere manier van het toedienen van een 
koedrank is rechtstreeks in de bek laten lopen of 
door gebruik te maken van een drenchspuit. Dit zou u 
bijvoorbeeld met de calcium magnesium drank kunnen 
doen wanneer u denkt dat het dier melkziekte heeft. 
Deze drank zorgt ervoor dat de calcium en magnesium 
behoefte wordt aangevuld. Dit product is zowel geschikt 
om voor als na het kalven te gebruiken. 

Koedranken zijn er in verschillende 
soorten, ieder met zijn eigen 
toedieningsmethode. De meeste 
middelen worden opgelost in 
(lauw)warm water, waarna de koe 
dit zelf op kan drinken. Maar er 
zijn ook middelen die u direct in de 
bek van de koe in kunt geven. 
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Koedranken
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Agrivet Calcium Magnesium 
drank | 500ml

Calcium Magnesium drank om melk- 
en/of kopziekte te voorkomen en te 
bestrijden.

art. nr. 1103434
Voor € 5,76

Topro Koedrank Recover | 
optimale opstart | 5kg

Zorgt ervoor dat de koe zich fitter zal 
voelen na het afkalven en een hogere 
ruwvoeropname zal hebben.

art. nr. 1103491

Voor € 39,84

Agrivet Powerstart koedrank 
| energie na kalven | 10kg

Powerstart koedrank is een 
smakelijke, goed opneembare 
energiedrank voor koeien na het 
afkalven.

art. nr. 1103437

Voor € 47,60

Vital Concept Lactaboost 
Koedrank | na afkalven | 

200ml
Geschikt voor het smakelijk maken 
van water en extra energie geven aan 
de koe na het kalven.

art. nr. 137085772

Voor € 5,47

Farm-O-San Koedrank 
Reviva | optimale opstart | 

7kg
Smakelijke drank die de pas 
afgekalfde koe voorziet van energie, 
mineralen, elektrolyten en vitaminen.

art. nr. 110349

Voor € 58,90

Kerbl Draadgarde | RVS | 
40cm

Grote RVS garde met 6 sterke 
gebogen draden. Zeer geschikt om 
grote hoeveelheden te mengen!

art. nr. 110590

Voor € 8,33

Reviva is een poeder waarmee u een erg smakelijke 
koedrank kunt maken die u de koe na het afkalven 
aanbiedt. Dit product bevat energie, calcium, 
vitamines, mineralen en elektrolyten. Tevens 
ondersteunt deze poeder de weerstand van het dier 
en zorgt het voor een betere droge stof opname. Dit 
product is zowel in te zetten bij zwakkere dieren als 
bij dieren die vlot zijn afgekalfd en direct weer op 
de been zijn. Voor deze dieren zorgt Reviva voor een 
extra boost. 

Aanmaken en dosering
Los 1 kilogram Reviva poeder op in 10 liter warm water 
van 40-45 graden en meng dit goed. Het is noodzakelijk 
om dit in warm water op te lossen, omdat anders de 
smakelijkheid minder wordt. Wanneer de oplossing 
oranje kleurt kan het mengsel worden aangevuld met 
10 liter koud water. Dien deze oplossing direct na het 
afkalven eenmalig toe. Dit dient aangeboden te worden 
voordat de koe toegang heeft tot gewoon water. Anders 
heeft ze geen behoefte meer om het water met de 
Reviva op te nemen.  

Reviva: een boost voor de pas afgekalfde koe!

art. nr. 1103435
5 liter vanaf  € 31,90

art. nr. 1103492
12 kg vanaf  € 68,58

art. nr. 110348
15 kg vanaf  € 77,49
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Na afkalven
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Hygiëne van de omgeving
Het is belangrijk dat de afkalfruimte goed schoon is, 
hiermee voorkomt u dat het pasgeboren kalf, welke 
nog geen antistoffen heeft, in aanraking komt met 
eventuele ziekteverwekkers. Een goede afkalfomgeving 
ziet er als volgt uit:
• Droog en schoon ligbed
• Voldoende ruimte 
• Schone wanden en muren
• Indien nodig: voor afkalven  de ruimte ontsmetten

Eigen hygiëne & die van eventuele 
hulpmiddelen
Naast een optimale hygiëne van de afkalfruimte, is uw 
eigen hygiëne minstens zo belangrijk. Want wanneer 
u tijdens het kalven moet helpen, is het belangrijk om 
schoon te werken. Was en/ of desinfecteer uw handen 

en armen voordat u gaat helpen met verlossen. Of kies 
ervoor om lange handschoenen te dragen. Kijk tevens 
eens naar uw kleding en schoeisel, zijn deze voldoende 
schoon? 

Naast uw eigen hygiëne is het ook belangrijk om gebruik 
te maken van schone spullen tijdens het afkalven. 
Denk aan verlostouwtjes of – kettinkjes en natuurlijk de 
veeverlosser zelf! 

Hygiëne van de koe
En dan nog de koe zelf, iets wat ook wel wordt vergeten, 
maar hoe ziet zij er uit? Een schone (geschoren) staart 
en uier zorgen voor meer arbeidsgemak en ook voor het 
voorkomen van overdracht van bacteriën/ ziektes.  

Een goede hygiëne is een belangrijk onderdeel tijdens het afkalfproces. Wanneer een kalf in een schone 
omgeving wordt geboren, bent u de eerste stap al goed doorgekomen. Qua hygiëne kunt u zelf veel doen om 
dit optimaal voor elkaar te hebben. 

Hygiënisch werken bij afkalven

Citopogeen 1 liter 
ontsmettingsmiddel

art.nr.110464
Voor  € 23,95

Citopogeen heeft een 
reinigende en ontvettende 
werking. Het verzacht en 
beschermt de huid door 
de toevoeging van Glyceri-
ne. Ook zeer geschikt voor 
het ontsmetten van 
instrumenten.

Agrapharm 
Nageboorte 

capsules | 
homeopatisch |  

10 stuks

art.nr.1103501
Voor  € 38,30

Ter voorkoming en behan-
deling van baarmoeder- 
en geboortewegontsteking 
of aan de nageboorte 
blijven staan. De pil is op 
homeopathische basis, 
dus vermindert het antibi-
otica gebruik.

Feed Farm 
Nageboorte pil 

geperst | 
homeopatisch |  

10 stuks

art.nr.1103502
Voor  € 36,14

Ondersteunt bij baarmoe-
der- en schedeontsteking, 
bij witvuilen maar ook bij 
niet drachtig kunnen 
krijgen. De pil is op ho-
meopathische basis, dus 
vermindert het antibiotica 
gebruik.

Vital Concept Vita 
Post-Partum drank | 
nageboorte | 500ml

art.nr.111710054
Voor  € 6,88

Met deze drank wordt de 
genitale hygiene verbeterd 
en de uitdrijving van de 
placenta gestimuleerd. 
Kan na het kalven met 
behulp van een 
drenchspuit worden 
ingebracht.
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Hulpmiddelen zieke koe
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vink Koelift | Heupklem | 
Compleet incl. slinger

Helpt uw koe weer op de been. De 
klem heeft een sterke kwaliteit en is 
eenvoudig aan te brengen.

art. nr. 141390

Voor € 120,65

Ondersteuningsharnas 
Daisy | tot 1000kg

Met dit verstelbare harnas kunt u 
eenvoudig zwakke koeien tot 1000 kg 
optillen en ondersteunen.

art. nr. 132006200

Voor € 267,73

Vink losse slinger tbv. 
koelift

De afneembare slinger kunt u aan 
een van de zijden van de 
draadspindel zetten en aandraaien.

art. nr. 141392

Voor € 8,69

Ondersteuningsharnas Up-
Cow | PVC | 800 tot 1800kg

Zeer sterk  harnas gemaakt van PVC. 
Geschikt om grotere runderen van 
800 tot 1800 kg te tillen.

art. nr. 152802542

Voor € 520,23

Vital Koeiendeken 
|polyester| blauw/turquoise 

| 160cm | mt.L
De deken is waterafstotend aan de 
buitenkant en dankzij het zachte 
fleece warm aan de binnenkant.

art. nr. 111004404

Voor € 75,00

Air-Cow Opblaasbaar 
koehijskussen | 2,7 x 1,6 x 1 

mtr | 40kg
Opblaasbaar koehijskussen van PVC 
die als medisch hulpmiddel kan 
dienen bij zwakke, liggende koeien.

art. nr. 132006201

Voor € 3.300,00

Ondersteuningsharnassen en hijskussen
Het wil wel eens gebeuren dat een koe plat komt te 
liggen. Bijvoorbeeld na een zware kalving, of wanneer ze 
is besprongen door een tochtige koppelgenoot. Om de 
koe weer in de benen te krijgen kunt u gebruik maken 
van een ondersteuningsharnas of – kussen. 

Ondersteuningsharnas Daisy:
Met dit harnas kunt u dieren tot 1000 kilogram optillen. 
Het ondersteuningsharnas is verstelbaar, wat hem 
geschikt maakt voor meerdere dieren. 

Ondersteuningsharnas Up-Cow:
Dit erg stevige harnas is geschikt voor vee met een 
gewicht tussen 800 en 1800 kilogram. Dit harnas is 

gemaakt van erg stevig doek en is zo opgebouwd dat 
het de koe optimaal ondersteunt tijdens het optillen. 

Opblaasbaar kussen Air-Cow:
Dit kussen is in meerdere situaties te gebruiken. 
Bijvoorbeeld bij dieren die nét niet zelfstandig kunnen 
staan. Door ze in dit kussen te plaatsen kunt u met ze 
oefenen om uiteindelijk weer zelfstandig te staan. Ook 
het vervoeren van dieren is mogelijk met behulp van 
de Air-Cow. Wanneer het dier stevig vast zit, kan deze 
met behulp van een machine met voorlader worden 
verplaatst. 
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Thermometer
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Thermometer veterinair | 
digitaal

art. nr. 137405416

Voor € 3,63

Kruuse Veterinaire 
thermometer | digitaal

art. nr. 111411

Voor € 24,90

Kerbl Thermometer 
veterinair | breed scherm | 

digitaal

art. nr. 152802538

Voor € 10,68

Ukal Stethoscoop | 
controleren hartslag/ 

darmwerking | rood

art. nr. 1301410

Voor € 14,91

Bolusschieter / 
Maagmagneet ingever | 

metaal

art. nr. 110476

Voor € 53,99

Kerbl Koortsthermometer 
veterinair | digitaal

art. nr. 111410

Voor € 5,34

Health Mate BHB Milk 
Ketonen teststrips | 25 stuks

art. nr. 121201501

Voor € 48,97

Bovivet Maagmagneet | 
bescherming maag | koe | 10 

stuks
art. nr. 110470

Voor € 14,72
Koop 10 vanaf € 12,88

Rumen Magnet 
Maagmagneet | bescherming 

maag | koe | 10 stuks
art. nr. 110471

Voor € 9,90
Koop 10 vanaf € 8,67
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Melkziekte
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

De belangrijkste verschijnselen bij melkziekte, 
ook wel kalfziekte genoemd, zijn: sloomheid, lage 
temperatuur, koude oren, slingeren, verminderde of 
geen eetlust, met de kop in de flank liggen, aan de 
nageboorte staan en onvoldoende melkproductie. In 
sommige gevallen kan een koe zelfs niet meer in de 
benen komen. 

Oorzaak
Het treedt meestal binnen 48 uur na het afkalven op. 
Omdat de koe begint met het voorbereiden op de 
melkproductie is er sprake van een verhoogde behoefte 
aan calcium en energie. Dit calcium wordt uit het bloed 
gehaald en moet worden aangevuld vanuit de botten. 
Omdat dit laatste proces enige tijd in beslag neemt kan 
er een tijdelijk calciumtekort ontstaan, wat kan leiden 
tot melkziekte. 

Behandeling
Wanneer u de koe verdenkt van melkziekte, maar 
nog wel kan staan, kunt u haar ondersteunen met 
een bolus. De toediening van calcium activeert het 
calciummetabolisme. Zo wordt de koe gestimuleerd dit 
proces weer zelf op te pakken. 

Bij een koe die niet meer op kan staan wordt veelal 
een melkziekte infuus toegediend. Dit infuus bestaat 
voor het grootste gedeelte uit calciumgluconaat en 

magnesiumchloride. Het infuus zorgt voor de aanvulling 
op het calciumtekort. Zorg ervoor dat het infuus niet te 
snel leeg loopt. 

Let op! De piek van het calciumgehalte kan er echter ook 
voor zorgen dat het calciummetabolisme ‘platgelegd’ 
wordt. 

Preventie
Het voorkomen van melkziekte begint in de droogstand 
bij het rantsoen. Het verlagen van de kation-anion 
balans in het rantsoen kan hier aan bijdragen. Door 
deze te verlagen, wordt het calciummetabolisme 
vanuit de botten geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat de 
koe voldoende calcium ter beschikking heeft rond het 
afkalven. 

Wanneer het droogstandsrantsoen teveel calcium 
bevat, wordt de koe ‘lui’ en het metabolisme stilgelegd. 

Melkziekte vs kopziekte
Melkziekte kan verward worden met kopziekte omdat 
ze nagenoeg dezelfde symptomen hebben. Waar bij 
melkziekte het calciumtekort de boosdoener is, is er bij 
kopziekte sprake van een tekort aan magnesium. De 
oorzaak wordt gevonden in het rantsoen/weidegras, dit 
bevat dan een te laag gehalte magnesium. 

Melkziekte; verschijnselen, oorzaak & behandelingMelkziekte; verschijnselen, oorzaak & behandeling
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Hulpmiddelen bij melkziekte
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Agrivet Anti melkziekte 
stoot Vitamine D3 | 12x10ml

Handige en eenmalige injectie om 
melkziekte te voorkomen bij drachtige 
koeien.

art. nr. 110463

Voor € 45,53

Farm-O-San Calcivit-B | 
melkziekte | 5 liter

Voor het activeren van de 
calciumstofwisseling en het 
stimuleren van de eetlust.

art. nr. 110327

Voor € 40,28

Chevita Phosphor Bovisal | 
melkziekte | 500ml

Smakelijke gel die als aanvulling op 
een melkziekte infuus in de bek kan 
worden ingegeven.

art. nr. 1103511

Voor € 16,97

Agrivet Calcium Magnesium 
drank | 500ml

Calcium Magnesium drank om melk- 
en/of kopziekte te voorkomen en te 
bestrijden.

art. nr. 1103434

Voor € 4,90

Vital Concept Calvita NF | 
melkziektedrank | 500ml

Zeer rijk en goed opneembare 
melkziektedrank, de drank bestaat uit  
drinkbaar zee-calcium.

art. nr. 112101022

Voor € 3,80

Agrivet Calcium Magnesium 
drank | 5 liter

Drank die melk- en/of kopziekte 
voorkomt en kan bestrijden. 
Verkrijgbaar in handige 
grootverpakking van 5 liter!

art. nr. 1103435

Voor € 31,90

Vital Concept Calvita 3P | 
melkziektedrank met fosfor 

|500ml
Zeer complete melkziektedrank, de 
drank bestaat uit fosfor, 
monopropyleen, calcium en niacine.

art. nr. 112101007

Voor € 5,23

Verminder het risico op melkziekte, 
geef Calcivit-B! 
Rondom het afkalven verandert er veel in het lichaam van de koe. Na het 
afkalven moet een koe veel calcium uit het lichaam halen, bijvoorbeeld 
voor de melkproductie. Lukt dit niet, dan kan er melkziekte ontstaan. 
Om dit te voorkomen raden wij aan om gebruik te maken van Calcivit-B. 
In dit product zit onder andere veel calcium en vitamine B, wat zorgt 
voor een juiste hoeveelheid calcium en ondersteuning van de algehele 
gezondheid. Dit middel dient voor het afkalven en direct na het afkalven 
toegediend te worden met behulp van een drench spuit. Indien nodig 
kunt u dit herhalen tot twee dagen na het kalven.  

art. nr. 112101023
5 liter vanaf  € 19,25

art. nr. 112101008
5 liter vanaf  € 32,35
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Hulpmiddelen bij melkziekte
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Calcitat-50 250 ml.

Vult calcium- en magnesiumtekorten 
weer aan. Een eenmalige infuus is 
vaak voldoende.

art. nr. 110458

Voor € 21,14

Delvo Flutternaald / 
Infuusnaald | 2.0x80mm

Scherpe naald die u gemakkelijk 
inbrengt, met een diameter van 2 mm 
en een lengte van 80 mm.

art. nr. 111425

Voor € 4,42

Flutterset compleet incl. 
wegwerpnaald

Complete flutterset met 
wegwerpnaald die u gemakkelijk aan 
kunt sluiten op een melkziekte fles.

art. nr. 111424

Voor € 17,15

Infuusnaald 2.1mm x 80mm | 
100 stuks

Scherpe infuusnaald die u gemakkelijk 
inbrengt, met een diameter van 2,1 
mm en een lengte van 80 mm.

art. nr. 111494

Voor € 73,08

Check de samenstelling van uw  
melkziekte infuus

Heeft u wel eens gekeken naar de samenstelling van de melkziekte 
infusen die u in de kast heeft staan?  Het melkziekte infuus van Topro 
bevat bijvoorbeeld 298,4mg calciumgluconaat, terwijl het Kela melkziekte 
infuus ‘slechts’ 177,77mg calciumgluconaat bevat. 

In veel gevallen is één behandeling met het Topro melkziekte infuus 
voldoende, terwijl er bij de andere soorten wellicht twee toegediend 
moeten worden. 

Kela Melkziekte infuus | 
Calcimag | 450ml | 12 stuks

Vult tekorten bij de koe snel aan en 
zorgt ervoor dat het dier gauw weer 
op de been is.

art. nr. 110460

Voor € 60,34
Koop 2 vanaf € 56,31

Topro Melkziekte infuus 
Calcimag injectie | 450ml | 

12 stuks
Bevat een hoog gehalte 
calciumgluconaat in vergelijking met 
ande re melkziekte infusen!

art. nr. 110459

Voor € 61,00
Koop 2 vanaf € 58,18

Gluca magnesium infuus 
500 ml. reg.nr.3567

Calcium magnesium infuus met een 
hoog aandeel energie in de vorm van 
glucose.

art. nr. 110457

Voor € 16,31
Koop 12 vanaf € 15,15
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VITALstyle
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Pyrogenium, CalciumQuick en K- spirine van VITALstyle! 

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. De producten van VITALstyle zijn allemaal 100% natuurlijk en dragen bij aan een 
goede gezondheid voor kalf en koe. Hieronder lichten we drie verschillende producten toe. 

Pyrogenium
Een redelijk oud en breed inzetbaar product dat wordt 
gebruikt om ontstekingen en koorts te lijf te gaan. Bij 
rundvee wordt dit product voornamelijk ingezet om 
mastitis aan te pakken, terwijl het in de geitenhouderij 
veelal wordt gebruikt om baarmoederontsteking te 
voorkomen. Pyrogenium zorgt voor een toename 
van het aantal witte bloedcellen. Deze cellen pakken 
de ontsteking aan. Daarnaast zorgt het ook voor een 
toename van de activiteit van de “vreetcellen”, welke 
de ontsteking opruimen. Dit zorgt ervoor dat het 
zelfgenezingsproces wordt geactiveerd.

Wilt u dit product gaan gebruiken bij uierontsteking? Denk 
er dan om dat op de tweede behandeldag de vlokken 
in de melk tijdelijk kunnen toenemen. Dit zijn de witte 
bloedcellen die hun werk doen, het genezingsproces is 
dan in volle gang. 

Tip: om Pyrogenium onderhuids toe te dienen kunt u er 
voor kiezen om dit in het velletje tussen het uier en het 
been te doen. Op deze plek zitten minder pijnreceptoren. 

CalciumQuick bolus
Met deze bolus kunt u melkziekte voorkomen! Deze 
bolus bevat 75% calciumchloride wat direct door de koe 
kan worden opgenomen. Hiernaast bevat het ook een 
prebiotica die er voor zorgt dat mineralen snel worden 
opgenomen door het lichaam. Dit werkt weer positief op 
de darmgezondheid. Deze bolus kan zowel preventief of 
om melkziekte aan te pakken worden ingezet. 

K-Spirine bolus
Wilt u uw koeien snel laten opstarten na het afkalven? 
Gebruik dan de K-spirine bolus! Deze bolus werkt 
ondersteunend bij het behouden van een goede eetlust 
en herkauwactiviteit. Ook zorgt de bolus voor een 
snelle en goede start na het afkalven en tevens voor het 
behoud van de melkproductie. Maar ook wanneer de 
uier- en/of klauwgezondheid niet optimaal zijn kan deze 
bolus worden ingezet.
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Revolverspuiten
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HSW Roux Revolverspuit | 
30ml | Luer Lock | 1-5ml 

dosering
Spuit met Luer Lock aansluiting. 
Geschikt voor het vaccineren en/of 
behandelen van meerdere dieren.

art. nr. 111480

Voor € 47,65

Injectiespuit nylon 50 ml. 
Luer Lock

Kunststof injectiespuit met Luer Lock 
aansluiting. Gemakkelijk in gebruik en 
goed schoon te maken.

art. nr. 111466

Voor € 7,78

HSW Roux Revolverspuit | 
50ml | Luer Lock | 1-5ml 

dosering
Spuit met Luer Lock aansluiting. 
Geschikt voor het enten en/of 
behandelen van meerdere dieren.

art. nr. 111486

Voor € 47,15

HSW Injectiespuit met 
flesaansluiting |instelbaar| 

2ml
Eenvoudig en snel lage doseringen tot 
2 ml achter elkaar spuiten, zonder 
handmatig te moeten vullen.

art. nr. 130025000

Voor € 19,20

HSW Roux Revolverspuit | 
50ml | schroef | 1-5ml 

dosering
Spuit met schroefdraad aansluiting. 
Geschikt voor het vaccineren en/of 
behandelen van meerdere dieren.

art. nr. 111487

Voor € 47,65

Eco-Matic Injectiespuit met 
flesaansluiting |instelbaar| 

5ml
Dankzij de flesaansluiting wordt de 
spuit automatisch opnieuw geladen. 
Instelbaar tot 5 ml.

art. nr. 130050006

Voor € 27,00

Revolverspuiten
Het assortiment bestaat uit 3 verschillende 
revolverspuiten; 30ml Luer Lock , 30ml schroef en 50ml 
schroef. 

Wanneer een koe behandeld moet worden, moet er 
veelal meer dan 30ml per keer ingespoten worden. 
Omdat u dan twee keer moet prikken, kan het prettig 
zijn om gebruik te maken van de 50ml revolverspuit. Het 
voordeel van het schroefmodel is dat de naald steviger 
op de spuit bevestigd zit. 
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Injectiespuiten
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Injectiespuiten zijn in meerdere opzichten erg handig. Zo zijn ze te gebruiken om middelen via een naald te 
injecteren. De juiste dosering is gemakkelijk op te zuigen en af te lezen met behulp van deze spuit.
Maar daarnaast kan een wegwerpspuit ook gebruikt worden om kleine hoeveelheden vloeistof in de bek toe te 
dienen. Doordat deze spuiten wat kleiner zijn, kunt u ze hiervoor bijvoorbeeld gebruiken bij schapen en geiten. 

Wegwerpspuiten Inhoud Verpakking Prijs Artikelnummer

2 ml 100 stuks € 14,25 111430

5 ml 100 stuks € 17,10 111432

10 ml 100 stuks € 24,23 111434

20 ml 50 stuks € 17,10 111436

30 ml 50 stuks € 46,31 111438

50 ml 25 stuks € 27,79 111440

Injectienaalden Soort naald Diameter Lengte Verpakking Prijs Artikelnummer

Luer Lock 
aansluiting 1,5 mm 30 mm 12 stuks € 4,58 130003015

Schroef 
aansluiting 1,6 mm 20 mm 10 stuks € 8,32 111442

Schroef 
aansluiting 1,6 mm 25 mm 10 stuks € 8,32 111443

Luer Lock 
aansluiting 1,6 mm 25 mm 12 stuks € 7,82 111446

Luer Lock 
aansluiting 2 mm 25 mm 12 stuks € 7,82 111447

Luer Lock 
aansluiting 2 mm 35 mm 12 stuks € 7,82 111448

Luer Lock 
aansluiting 1,6 mm 35 mm 12 stuks € 7,82 111449
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Injectienaalden
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Wanneer gebruik je welke naald? Wegwerpnaalden zijn er in veschillende soorten en maten. Maar wanneer kies 
je welke naald? Dit hangt onder andere af van de manier van injecteren. Ga eerst na of het middel intramusculair 
(in de spier) of subcutaan (onder de huid) geïnjecteerd moet worden.

Voor het injecteren in de spier dient een lange naald, van tenminste 40 mm gebruikt te worden. De injectie moet 
loodrecht worden ingespoten (haaks op de huid) 

Voor onderhuids injecteren gebruik je juist een kortere naald. De injectie kun je schuin in de huidplooi (die je in je 
hand vasthoudt) inspuiten. Ook bij het injecteren van kleine dieren raden wij aan om een korte naald te gebruiken.
 

Soort naald Diameter Lengte Verpakking Prijs Artikelnummer

Luer Lock 
aansluiting 0,8 mm 10 mm 100 stuks € 6,66 130000942

Luer Lock 
aansluiting 0,8 mm 16 mm 100 stuks € 21,60 111462

Luer Lock 
aansluiting 0,8 mm 25 mm 100 stuks € 3,66 130000925

Luer Lock 
aansluiting 0,8 mm 40 mm 100 stuks € 3,74 130000940

Luer Lock 
aansluiting 1,1 mm 25 mm 100 stuks € 3,66 130001125

Luer Lock 
aansluiting 1,1 mm 40 mm 100 stuks € 3,66 130001140

Luer Lock 
aansluiting 1,1 mm 50 mm 100 stuks € 5,12 130001241

Luer Lock 
aansluiting 1,2 mm 40 mm 100 stuks € 21,60 111450

Luer Lock 
aansluiting 1,5 mm 50 mm 50 stuks € 22,11 130001550

Luer Lock 
aansluiting 1,6 mm 25 mm 100 stuks € 21,60 111460

Luer Lock 
aansluiting 1,6 mm 40 mm 100 stuks € 21,60 111464
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Verzorgingsproducten
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Amos Zwarte zalf | 400 gram

De zwarte zalf van Amos, ook wel trekzalf genoemd, is de 
vertrouwde traditionele zwarte zalf op basis van kamfer 
(10%) en ichtamol (15%). De ze zalf is zeer geschikt voor het 
behandelen van ontstekingen aan de huid. De zalf kunt u 
gebruiken bij niet-melkgevende herkauwers, eenhoevigen, 
varkens, honden, katten en 
knaagdieren. De zalf heeft 
genezende en 
ontstekingsremmende 
eigenschappen en is 
uitsluitend geschikt voor 
uitwendig gebruik. Smeer 
de zalf tweemaal daags op 
de te behandelen plek en 
masseer goed in.

art. nr. 1104971
Voor € 13,22

Agrivet Zwarte Zalf | ontsteking | 
1000 gram | NL2304

art. nr. 110498
Voor € 22,72

De zwarte zalf van Agrivet is een zalf met genezende en 
ontstekingsremmende eigenschappen. De ze zalf is zeer 
geschikt voor het behandelen van ontstekingen aan de 
huid. De zalf kunt u gebruiken bij niet-melkgevende 
herkauwers, eenhoevigen, varkens, honden, katten en 
knaagdieren. De zalf is 
uitsluitend geschikt 
voor uitwendig gebruik. 
Smeer de zalf tweemaal 
daags op de te 
behandelen plaats en 
masseer goed in. 
Verkrijgbaar in een 
handige 
grootverpakking van 1 
kg!

art. nr. 1104972
800 gr vanaf  € 15,61

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.

Agrivet Wondspray | Dermi-Blauw 
spray | Violet-Spray 400 ml

art. nr. 110314
Voor € 12,19 
Koop 12 vanaf € 11,44

Deze wondspray van Agrivet is gemakkelijk in gebruik en 
zeer geschikt voor klauw- en huidverzorging. Het is een 
intensieve verzorging van de zwaar belaste huid van uw 
schaap, rund, varken of paard. De spray beschermt, 
verzorgt en kalmeert de gevoelige huid. Het zorgt voor 
verlichting en voorkomt 
krabben en jeuk. 
Voordat u de spray gaat 
gebruikt dient u deze 
eerst goed te schudden! 
Houd de spray op een 
afstand van ongeveer 15 
cm van de te 
ontsmetten 
oppervlakten en spray 2 
tot 3 keer daags. Houd 
er rekening mee dat de 
spray circa 20 seconden 
nodig heeft om in te 
trekken.
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Koeborstel
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Voordelen van een koeborstel

Over de Easycleaner
Deze koeborstel van Suevia is een elektrische borstel. 
De haren zijn gemaakt van hoogwaardig speciaal 
kunststof. Doordat deze borstel een schuine ophanging 
heeft is hij geschikt voor alle koeien. Hoogteverstelling 
is hierdoor niet meer nodig. De borstel is gemakkelijk 
aan een muur, paal of spant te bevestigen en is geschikt 
voor 60-70 koeien. 

De borstel begint te draaien wanneer een koe de 
borstelplaat aanraakt. De looptijd van de borstel is 
ingesteld op ongeveer 2 minuten. Na deze tijd stopt 
de borstel en moet de koe hem eerst weer opnieuw 
aanraken. Wanneer de borstel voor de tweede keer 

wordt aangeraakt wisselt deze van draairichting. Dit 
zorgt ervoor dat de borstel gelijkmatig wordt afgesleten. 

De Easycleaner borstel heeft een instelbare weerstand. 
Dit houdt in dat wanneer er sprake is van een verhoogde 
weerstand, bijvoorbeeld doordat er een staart vast zit in 
de borstel, de borstel automatisch stopt. Hierna draait de 
borstel weer de andere kant op. De aandrijving van deze 
koeborstel is onderhoudsvrij en heeft een duurzaam 
loopwerk met geharde tandwielen. De Easycleaner 
weegt 67 kilogram en heeft een vermogen van 370 Watt. 
De totale afmetingen zijn: 96 x 83 x 78 centimeter.

Alle voordelen op een rij:
• Verzorgt de huid en vacht
• Verwijdert vuil, losse haren en ongedierte
• Geschikt voor alle koeien
• Compact model, neemt weinig ruimte in 
• Eenvoudige inschakeling door het dier zelf
• Stopt automatisch bij verhoogde weerstand
• Gemaakt van kwalitatief materiaal
• Eenvoudige bevestiging aan muur, paal of spant

Een koeborstel is niet alleen wat extra luxe voor de koe, maar een borstel draagt ook bij aan hun gezondheid. 
Zo wordt gedurende het borstelen de bloedsomloop van de koe gestimuleerd, wat de stofwisseling activeert. 
Tevens verwijdert een koeborstel eventuele luizen, schimmels, parasieten, mijten, losse haren, modder en 
mestplekken. Dit houdt de vacht en huid van de dieren schoon en gezonder. 

Suevia Koeborstel Easycleaner | 
roterend | 230V

art.nr. 124102
Voor € 1.274,90
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Koeborstel
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De haren van deze borstels zijn gemaakt van speciaal 
hoogwaardig kunststof. Hiernaast hebben beide 
borstels een getailleerde vorm. Doordat de Krazzmaxx 
is voorzien van zowel een horizontale borstel als een 
verticale borstel kan de koe zichzelf tegelijkertijd op de 
rug en op de zijkant borstelen. 

Deze borstel is ook geschikt voor een koppel met 
meerdere soorten maten koeien. De borstel heeft 
namelijk een pendelende ophanging met een 
maataanpassing van ongeveer 25 centimeter. De motor 
is stof- en spatwaterdicht. En doordat de Krazzmaxx is 
voorzien van een geïntegreerde frequentieregelaar kan 
een stroombesparing tot wel 35% gerealiseerd worden 
in vergelijking met standaard motoren met dezelfde 
borstelprestaties.

Zodra de borstel een verhoogde weerstand voelt, stopt 
hij automatisch met draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een staart die opgedraaid wordt. Nadat de borstel is 
gestopt met draaien, schakelt hij zichzelf weer opnieuw 
in en wisselt daarbij van draairichting. 

De aandrijving van de Krazzmaxx is onderhoudsvrij 
en heeft een duurzame overbrenging met geharde 
tandwielen. De borstelsnelheid ligt ongeveer op 45 
omwentelingen per minuut. De afmetingen van de 
Krazzmaxx zijn 115 x 40 x 108,5 centimeter en het 
gewicht is 124 kilogram. 

Pluspunten Krazzmaxx
• Geschikt tot wel 100 koeien
• Voorzien van twee getailleerde borstels
• Automatische inschakeling
• Maataanpassing van 250 millimeter, hierdoor 

geschikt voor koeien met verschillende hoogtes
• Gelijkmatige slijtage van de borstels
• Stopt automatisch bij verhoogde weerstand
• Borstel blijft draaien zolang een koe zich er aan borstelt
• Stoombesparing tot wel 35%

De getailleerde koeborstel welke geschikt is tot wel 100 koeien! De Krazzmaxx IV koeborstel is een elektrische 
borstel die automatisch start wanneer een dier tegen de borstel aan duwt. Deze blijft draaien zolang een koe 
zich er aan borstelt. Zonder aanraking loopt de borstel ongeveer nog 20 seconden door. Als er hierna weer 
een aanraking plaatsvindt dan wisselt de draairichting van de borstel. Zo worden de beide borstels op een 
gelijkmatige manier afgesleten. 

Suevia Krazzmaxx IV koeborstel 

Krazzmaxx Koeborstel IV | 
roterend | duo | 230V

art.nr. 1241032
Voor € 2.159,10
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Veeborstel tbv koeien | met veer | 
incl. 2 veeborstels

art. nr. 137000004
Voor € 88,17

Dit model veeborstel heeft een zeer gunstige prijs-
kwaliteitverhouding en bestaat uit twee veeborstels. Deze 
borstels zijn met elkaar verbonden door onder andere een 
veer van verzinkt staal. De borstels zelf zijn voorzien van 
duurzame nylon borstelharen en hebben een lange 
levensduur. De veer is 
zeer resistent en is goed 
bestand tegen flink 
schuren of springende, 
tochtige koeien. U kunt 
het model eenvoudig 
bevestigen aan de muur 
of een paal.

Massageborstel tbv koeien | 
blauw | kunststof

art. nr. 137000006
Voor € 203,00

Deze massageborstel is blauw van kleur en gemaakt van 
een hoogwaardige kwaliteit kunststof. Het voordeel van 
deze borstel is dat u niet afhankelijk bent van stroom. 
Daarnaast is dit model zeer flexibel en eenvoudig te 
verplaatsen. Het voorgevormde model is ideaal voor de 
koe om haar hoofd, hals 
en ogen te borstelen. 
De massageborstel 
zorgt voor een 
stimulering van de 
bloedsomloop, 
verbetert het 
dierwelzijn en het 
vermindert stress bij uw 
koeien.

Vink Koeborstel | los | nylon | 
2-gaats

art. nr. 124104
Voor € 30,40

Deze sterke veeborstel van Vink draagt bij aan de 
gezondheid en comfort van uw dieren. Uw koeien krijgen 
de juiste reiniging, verzorging en rust op stal. Daarnaast 
wordt ongedierte vermeden en zorgt het gebruik van een 
borstel voor een betere doorbloeding bij de koe. De haren 
van de Vink koeborstel 
zijn gemaakt van sterke 
kwaliteit nylon. U kunt 
de borstel van 50 x 10 
cm gemakkelijk 
bevestigen door de 
twee gaten die hiervoor 
zijn gemaakt. Het 
slijtvaste frame is 
gegalvaniseerd.

Kerbl Koeborstel / Veeborstel 
halfrond | 22x50x9cm

art. nr. 124106
Voor € 57,16

De Kerbl koeborstel kan naast verzorging voor koeien, ook 
voor een heerlijke verzorging bij kalveren, paarden, 
varkens en geiten zorgen. De veeborstel heeft een 
halfronde vorm en is voornamelijk geschikt om de kop en 
hals te borstelen. De haren van de borstel zijn 5 cm lang 
en gemaakt van sterk 
polyamide. De borstel 
heeft een afmeting van 
50 x 22 x 9 cm en kan 
gemonteerd worden in 
stallen, kalverhutten, 
aan hekken of aan de 
muur door middel van 
de muurbevestiging 
met twee gaten.
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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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Jongvee en koeien scheren gebeurt in de veehouderij 
met name in het najaar wanneer de dieren weer op stal 
komen. Met behulp van de veescheermachine wordt 
de vacht geschoren. Melkveehouders hebben vaak 
hun eigen manier om hun vee te scheren. Sommigen 
scheren de koeien helemaal en anderen alleen de rug, 
staart of het uier. Met een apparaat op netstroom of 
op accu. In onderstaande tekst een uitleg over beide 
modellen.

Scheren op netstroom
Een apparaat op netstroom biedt continuïteit en 
zekerheid. De snoer is voldoende lang en kan op veilige 
afstand van de koe aan de verlengsnoer gekoppeld 
worden. 

Bij een apparaat op 230V kunt u continu doorscheren 
en hoeft u niet te stoppen om de accu’s te verwisselen.

Scheren op accu
Een accuapparaat geeft u daarentegen veel meer 
bewegingsvrijheid. Even een rondje langs de koeien 
voor het scheren van de staarten en uiers is zo klaar. De 
koeien hoeven niet perse vast te staan aan het voerhek 
en ook hoeft er geen verlengsnoer uitgerold te worden. 

Bij aanschaf van het model met twee accu’s kunt u, 
indien gewenst, continu door scheren. De oplaadtijd is 
namelijk korter dan de tijd die u ermee kunt scheren. 

 

Koeien scheren op netstroom of accu?

In één van onze BoerENverstand 
video’s gaan twee broers de strijd 
met elkaar aan. Welk apparaat 
geniet de voorkeur? Scan de  
QR-code voor de video.
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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 Xplorer Li-ion accu tbv. 
scheermachine | 708-520

art. nr. 141240
Voor € 98,35

Heeft u een extra accu nodig voor uw Heiniger Xplorer 
scheermachine? Deze losse Heiniger Xplorer Li-ion accu is 
geschikt voor uw Heiniger Xplorer scheermachine. Handig 
als u een extra accu nodig heeft of als de oude defect is. 
De accu is een Li-ion accu 2600 mAh zonder memory 
effect en is goed voor 
een scheertijd van ca. 
120 minuten. Het is een 
krachtige een duurzame 
accu  dankzij pre-
conditionering. De 
Li-ion accu heeft een 
oplaadtijd van ca. 60-70 
minuten.



116 V E E V E R Z O R G I N G V E E V E R Z O R G I N G

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

Heiniger Xplorer accu lader | 
708-550

Handig om te gebruiken als een extra 
oplader voor uw X-plorer accu of aan 
te schaffen wanneer de oude defect 
is.

art. nr. 141241

Voor € 85,95

Heiniger Scheermessenset | 
koe/paard | 21/23-T | 703-

520
Bevat de standaard messen 21/23, 
deze zijn geschikt voor het scheren 
van koeien en/of paarden.

art. nr. 141264

Voor € 37,98

Heiniger Scheermachine 
olie | 100 ml | 701-647

Door het handige formaat verpakking 
kunt u de olie makkelijk meenemen 
als u gaat scheren!

art. nr. 141284

Voor € 5,74

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

Bevat de grove messen 18/23, deze 
zijn geschikt voor het scheren van een 
vieze staart en/of vacht.

art. nr. 141265

Voor € 35,50

Heiniger Scheermachine 
olie | 500 ml | 707-102

Verlengt de levensduur van uw 
scheermachine en zorgt voor een 
goed scheerresultaat. In handige 
grootverpakking.

art. nr. 141286

Voor € 12,85

Heiniger Scheermessenset | 
koe/paard | 31/15-T fijn 

|703-530
Bevat de fijne messen 31/15, deze zijn 
geschikt voor het scheren van schone 
koeien en paarden.

art. nr. 141270

Voor € 37,98

Onderhoud scheerapparaat
Verschillende typen messen; Wilt u alleen (vieze) 
staarten/ ruige vachten scheren, kies dan voor een 
grover mes: 18/23. Zo ontstaat er minder weerstand en 
blijven uw messen in betere conditie. 

Onderhoud na het scheren; Maak altijd de roosters 
haar- en vetvrij, zodat de motor voldoende gekoeld kan 
worden (230V apparaat). Haal daarnaast de messen 
van spanning en zorg ervoor dat het overtollige haar 
hier verwijderd wordt. 

Wilt u optimaal gebruik maken van de accu duur? Zorg 
er dan voor dat de messen goed afgesteld staan en ze 
niet te strak ingesteld staan. 

Messen slijpen; Merkt u dat de messen niet langer voor 
een mooi en snel scheerresultaat zorgen, laat dan uw 
messen slijpen!

Smeren; Zorg er voor dat u iedere 15 minuten de 
messen en de smeerpunten bij langsgaat met de 
daarvoor bestemde scheerolie. 
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Aesculap Econom Scheermachine 
|Plus II GT474| Koe/paard 230V

art. nr. 141340
Voor € 385,63

Aesculap Econom scheermachine type Plus II GT474 is een 
veescheermachine op 230V en is geschikt voor het scheren 
van koeien en paarden. De scheermachine van Aesculap is 
voorzien van de scheerkop GT367 en heeft 2 messen 
(GT501 15 tands en GT502 31 tands). Het model is 
ergonomisch en het 
luchtfilter vervangen is 
zeer eenvoudig. Het 
scheerapparaat is 
voorzien van een snoer, 
hierdoor kunt u non-
stop blijven scheren. De 
messen kunnen 
meerdere keren 
worden geslepen en  de 
scheerkop kan ook op 
een 
schapenscheermachine 
worden gemonteerd .

Aesculap Econom Scheermachine | 
CL GT806 | Koe/paard 2x accu

art. nr. 141338
Voor € 638,69

Met deze veescheermachine van Aesculap Econom, type 
CL GT806 kunt u eenvoudig en snel paarden en runderen 
scheren. De machine ligt perfect in de hand en is absoluut 
niet zwaar. Dankzij het gebruik van accu’s heeft u geen last 
van een snoer. Per accu kunt u ongeveer 70 minuten 
scheren. Het voordeel 
hiervan is dat u niet 
beperkt bent in ruimte 
en afstand en 
voldoende 
bewegingsvrijheid heeft 
tijdens het scheren. De 
motor van het 
scheerapparaat start 
langzaam op om de 
levensduur van de accu 
en de motor te 
verlengen.

Aesculap Bonum Scheermachine | 
GT644 | Koe/paard | accu

art. nr. 141337
Voor € 344,94

Met deze veescheermachine van Aesculap, type Bonum 
GT644 kunt u eenvoudig paarden en koeien scheren. Deze 
machine is zeer geschikt voor het lichtere scheerwerk bij 
schone dieren. De machine ligt perfect in de hand dankzij 
de handgreep van 40 mm en is absoluut niet zwaar. 
Dankzij het gebruik van 
een accu heeft u geen 
last van een snoer. Met 
een accu kunt u 
ongeveer 80 minuten 
scheren. Dankzij de 
nieuwste 
accutechnologie wordt 
de machine uitgezet als 
de motor temperatuur 
boven de 50Â°C komt.

Aesculap Bonum Li-ion accu tbv 
scheermachine | GT641

art. nr. 141232
Voor € 62,05

Heeft u een extra accu nodig voor uw Aesculap Bonum 
scheermachine? Deze handige losse accu GT641 is 
geschikt voor de scheermachine van Aesculap, type 
Bonum. Een losse accu is ideaal als u extra lang moet 
scheren of als uw eigen accu defect is. De GT641 accu is 
een Li-ion accu 2.0Ah en 
is goed voor een 
scheertijd van ca. 80 
minuten. Het is een 
krachtige een duurzame 
accu en heeft een snelle 
oplaadtijd van ca. 55 
minuten. De acculading 
is eenvoudig af te lezen 
dankzij de LED-lampjes.
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Aesculap Accu GT801 | tbv 
Econom CL GT806 

scheermachine

art. nr. 1412423

Voor € 171,25

Aesculap Econom 
Scheermes boven GT578 | 

schaap | 4-tands

art. nr. 141254

Voor € 17,54

Aesculap Econom 
Scheermes onder GT504 | 

koe | 18-tands

art. nr. 141260

Voor € 34,52

Aesculap Econom 
Scheermes boven GT501 | 

koe/paard | 15-tands

art. nr. 141250

Voor € 25,79

Aesculap Econom 
Scheermes onder GT588 | 

schaap | 13-tands

art. nr. 141256

Voor € 58,83

Aesculap Scheermachine 
olie | 90ml

art. nr. 141287

Voor € 5,71

Aesculap Econom 
Scheermes onder GT502 | 

koe/paard |31-tands<br />

art. nr. 141252

Voor € 30,94

Aesculap Econom 
Scheermes boven GT503 | 

koe | 17-tands

art. nr. 141257

Voor € 25,79

Aesculap Scheermachine 
olie | 1 liter

art. nr. 141288

Voor € 17,10
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Heiniger Scheermachine | Xpert 
Speed | Schaap 230V | 708-220

art. nr. 141331
Voor € 346,61

Deze Heiniger scheermachine Xpert 2-speed  is niet alleen 
zeer geschikt voor het scheren van schapen, maar ook 
voor geiten, lama’s, alpaca’s of andere kameelachtigen. 
Het is een zeer krachtige scheermachine, die stil in uw 
hand ligt en licht in gebruik is. De machine heeft een stand 
met twee snelheden. De 
Xpert scheermachine 
heeft bovendien een 
snoer, waardoor u 
gemakkelijk grote 
hoeveelheden schapen 
achter elkaar kunt 
scheren. De 
scheermachine werkt 
op 230V en wordt 
geleverd met een 4/13 
tanden messenset.

Aesculap Econom Scheermachine | 
plus II GT494 | Schaap 230V

art. nr. 141339
Voor € 438,48

Met de Aesculap Econom scheermachine, type plus II 
GT494, kunt u eenvoudig en snel schapen scheren. De 
machine werkt erg prettig door het slanke en 
ergonomische ontwerp. Het sterke apparaat heeft een 
vermogen van 200 Watt en een grote doorstroming van 
lucht. U krijgt een mooi 
en egaal scheerresultaat 
door de speciale 
schapenscheerkop GT 
369, inclusief 4-tands 
bovenmes GT 578 en 
13-tands ondermes GT 
588. Door het lange 
snoer kunt u grote 
hoeveelheden schapen 
achter elkaar scheren 
zonder onderbreking.

Heiniger Scheermessenset | 
schaap | 13/4-T | 714-000

art. nr. 141276
Voor € 34,34

Deze Heiniger scheermessenset Edge/Ovina is een 
standaard set, geschikt voor het scheren van schapen, 
alpaca’s en lama’s, en bestaat uit een 13-tands ondermes 
en een 4-tands bovenmes. Dankzij deze samenstelling, 
brede ingang en grote reikwijdte is de messenset 
veelzijdig. U kunt de 
messen gemakkelijk zelf 
vervangen. De messen 
zijn van zeer goede 
kwaliteit. Hierdoor kunt 
u de messen meerdere 
keren laten slijpen, 
voordat u ze gaat 
vervangen voor een 
nieuwe set.

Clipster Tondeuse Dropix | 
3/6/9/12mm | accu

art. nr. 121200065
Voor € 29,87

De Clipster DropiX tondeuse werkt eenvoudig op accu en 
is voorzien van een RVS kop. Ondanks het kleine formaat 
is het een krachtige machine. Dankzij het gebruik van een 
accu heeft u veel bewegingsvrijheid. De DropiX tondeuse is 
een ideale machine voor de kleinere bijwerkingen of om 
uiers mee te scheren. 
De machine is te 
verstellen in 
verschillende standen 
van 1 tot 1.9 mm en 
met een accu kunt u 
ongeveer 1 uur scheren. 
Wordt geleverd met 4 
scheerkoppen van 3, 6, 
9 en 12 mm.
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Sisal Touwhalster / 
afleverhalster

art. nr. 1100271

Voor € 8,07

Halster Kalf | Nylon | Wit | 
met leer

art. nr. 1100362

Voor € 11,01

Keuringshalster Kalf | Geel/
Zwart | Nylon | met leer | NO.3

art. nr. 1100252

Voor € 11,01

Koetouw Sisal met lus | 
200cm | 12mm | 12 stuks

art. nr. 110028

Voor € 26,74

Halster Pink | Nylon | Wit | 
met leer

art. nr. 1100361

Voor € 11,87

Keuringshalster Koe | Geel/
Zwart | Nylon | met leer | NO.1

art. nr. 110025

Voor € 13,66

Grimaud&Gelard Koetouw 
met veligheidsring | 4 meter

art. nr. 132004014

Voor € 28,26

Halster Koe | Nylon | Wit | 
met leer

art. nr. 110036

Voor € 13,66

Halster Koe | Nylon | Oranje

art. nr. 110021

Voor € 19,35
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Touwhalster Jongvee | 
polyethyleen | verstelbaar | 

zwart/wit
Zwart/wit flexibel halster voor 
jongvee. De halster is gemaakt van 
polyethyleen en eenvoudig te 
verstellen.

art. nr. 132000059

Voor € 16,32

Halster Koe | leer | zwart | 
keuringshalster

Een modern, zwart, leren 
keuringshalster voor uw koe.  Met 
ketting en makkelijk  verstelbaar door 
middel van de gesp.

art. nr. 132000051

Voor € 78,72

Vital Concept Veeshampoo | 
zachte & glanzende vacht | 

5L
Zorgt voor een schone,  zachte en 
glanzende vacht bij uw vee. Heeft een 
zeer sterk schuim- en wasvermogen.

art. nr. 121500002

Voor € 14,96

Touwhalster Jongvee | 
polyethyleen | verstelbaar | 

groen/wit
Groen/wit flexibel jongveehalster. De 
halster is gemaakt van polyethyleen 
en makkelijk  verstelbaar.

art. nr. 132000060

Voor € 16,32

Halster Koe | Nylon | zwart/
wit | met leer

Zwart/wit koehalster, versterkt met 
leer. Met de gesp kunt u het halster 
verstellen en passend maken.

art. nr. 132020879

Voor € 9,43

Halster Koe | Nylon Kerlon | 
wit/zwart

Wit/zwart nylon koehalster. De halster 
is verstelbaar bij neus en kop en 
voorzien van een verzinkte ring.

art. nr. 132000037

Voor € 17,97

a.s Derma Care Veeshampoo 
| geconcentreerd | 5 liter

Sterk schuimende, pH-neutrale, 
geconcentreerde veeshampoo. 
Geschikt voor runderen en varkens.

art. nr. 1103091

Voor € 14,55
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Koespanbeugel

Verstelbare beugel, voorkomt het 
trappen van uw koe tijdens het 
melken. Afgewerkt met plastic 
doppen.

art. nr. 110010

Voor € 11,24

Koekluister/pootband | 
Premium versterkt | Blauw/

geel| 40mm
Voorkom gespreide poten en 
trappende koeien tijdens het melken 
met deze in lengte verstelbare 
pootband!

art. nr. 1100191

Voor € 15,21

Veertje tbv. Koespanbeugel | 
9mm pin | 10 stuks

De veer heeft een 9 mm pin en is 
geschikt voor een koespanbeugel met 
9 mm veerknopen.

art. nr. 110013

Voor € 8,70

Koekluister/pootband | 
Premium versterkt | Zwart/

geel| 40mm
De nylon pootband is in lengte 
verstelbaar en extra sterk dankzij het 
ingelegde stuk leer.

art. nr. 132020886

Voor € 8,89

Spanbeugeldop Rood | 
kunststof

Losse kunststoffen spanbeugeldop, 
maakt uw koespanbeugel weer als 
nieuw.

art. nr. 110016

Voor € 2,12

Anti-kick band met 2 
karabijnhaken | 4m

Met deze anti-trapriem voorkomt u 
dat een koe kan gaan trappen. Heeft 
een lengte van 4 meter.

art. nr. 132009080

Voor € 38,67

Voorkom een spagaat bij uw koe, met de anti-spreidband!

Koeien kunnen wel eens zwak zijn door bijvoorbeeld 
afkalven. Ze kunnen hierdoor wel eens slecht omhoog 
komen en snel in een spagaat belanden. Om uw 
koe te ondersteunen kunt u gebruik maken van een 
zogenaamde anti-spreidband.

Met deze anti-spreidband, ook wel pootband genoemd, 
bent u verzekerd van een zeer sterke en duurzame 
kwaliteit. De band is gemaakt van nylon en is dankzij 
het ingelegde stuk leer zeer sterk. De band is in lengte 
verstelbaar. U kunt de band passend maken bij beide 
poten maar de band is ook in lengte tussen de poten te 
verstellen. 



123V E E V E R Z O R G I N G V E E V E R Z O R G I N G

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

Nylon halsriem 130 cm.

Maakt het leiden, vasthouden en 
herkennen van koeien eenvoudig, is 
voorzien van een knelgesp.

art. nr. 110030

Voor € 3,43

Oormerk selectieschijf 
3,2cm | blauw | 100 stuks

Met de gekleurde selectieschijven 
kunt u eenvoudig dieren via hun 
oornummers merken en groeperen.

art. nr. 1100471

Voor € 14,94

Allflex Oormerktang | rood | 
metaal

Met deze rode, metalen Allflex 
oormerktang zitten de oormerken 
met een klik in het oor.

art. nr. 133513150

Voor € 27,72

Schuifnummers geel-zwart 
tbv koehalsband | nr. 0 | 10 

stuks
Geel/zwarte schuifnummers voor een 
koeien of pinken halsband. Handig als 
herkenningsmiddel van uw vee.

art. nr. 1100410

Voor € 5,41

Stift Allflex (watervast) tbv 
blanco oormerken

Voor het beschrijven van oor,- nek,- 
en halsnummers. Goed resultaat en 
langdurig zichtbaar.

art. nr. 110041

Voor € 11,62

Schuifnummers rood/wit 
tbv koehalsband | nr.0 | 10 

stuks
Rood/witte schuifnummers voor een 
koeien of pinken halsband. Ide aal om 
gemakkelijk  uw vee te herkennen.

art. nr. 1100420

Voor € 7,32

Allflex Perforatiepen | rood | 
tbv Allflex oormerktang

Losse rode Allflex perforatiepen. De 
pen is geschikt voor alle Allflex 
oormerktangen.

art. nr. 133513080

Voor € 5,36
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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

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. 

RAIDEX Veemerkstift | oranje

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

art. nr. 110594

Voor € 1,26
Koop 10 vanaf € 1,18

Veemerkspray RAIDEX groen 
500 ml.

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

art. nr. 110602

Voor € 5,44
Koop 12 vanaf € 4,73
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Neusklem koe met veer 17 
cm.

De oplossing voor uw koe om het 
opgooien van voer over het voerhek 
te voorkomen. Gemaakt van RVS.

art. nr. 111104

Voor € 14,96

Neusring / Anti-drinkring 
Muller 2010 Large| Blauw | 

2stuks
Extra grote verstelbare kunststoffen 
ring, geschikt voor koeien. Zo kunnen 
uw koeien niet meer aan de spenen 
en uiers van andere koeien zuigen.

art. nr. 111108

Voor € 11,10

Kawe Veedrijver / 
veeprikker | elektrisch

Geschikt voor het begeleiden van uw 
vee. Geeft elektrische pulsen van 
5000 Volt met twee elektroden.

art. nr. 124200

Voor € 74,30

Neusring / Anti-drinkring 
Muller 2010 Small | Rood | 

2stuks
Verstelbare rode kunststoffen ring, zo 
kan uw kalf niet bij andere kalveren 
gaan zuigen. Geschikt voor kalveren 
en jongvee.   

art. nr. 111106

Voor € 11,10

Chevillot Neusklem Koe | 
verstelbaar | met 
bevestingsring

Gemaakt van RVS en heeft een lengte 
van 19 cm. Voorzien van handige 
bevestigingsring.

art. nr. 132000033

Voor € 9,17

Chevillot Veedrijver / 
veeprikker | elektrisch | 60 

cm
60 cm veedrijver. Door de drukknop 
te gebruiken, worden er elektrische 
pulsen doorgegeven.

art. nr. 132011215

Voor € 36,91

Neusring / Anti-drinkring 
Muller 2010 Medium | Geel | 

2stuks
Gele, verstelbare anti-drin kring  voor 
pinken en vaarzen. De ring is 
eenvoudig te bevestigen.

art. nr. 111107

Voor € 11,10

Kopheffer Vink

Voor het eenvoudig en veilig 
toedienen van medicijnen, bolussen 
of koedranken aan uw koeien.

art. nr. 141386

Voor € 170,52

Chevillot Veedrijver / 
veeprikker | elektrisch | 90 

cm
   Door de drukknop te gebruiken, 
worden er elektrische pulsen 
doorgegeven. De lengte van de 
veedrijver is 90 cm.

art. nr. 132011214

Voor € 40,64


