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Klippere af højeste kvalitet fra Heiniger 
 

Heiniger er et schweizisk firma der bl.a. leverer klippere til DeLaval. Der bliver ikke gået på 
kompromis med kvalitet og funktionalitet. F.eks.: 

XPERIENCE til kvæg og heste 
Stærk, støjsvag, ergonomisk og let maskine. 
Incl. Kuffert, kamsæt, skruetrækker, olie og børste. 

Pris:  2360,- + moms 

XPLORER batteriklipper til kvæg 
2 timers klipning på en opladning. Robust, pålidelig og alsidig maskine med gearhoved i aluminium. 
Incl. Kuffert, 2 batterier, kamsæt, skruetrækker, olie og børste. 

Pris:  3196,- + moms 

Hegnsartikler i topkvalitet fra Gallagher 
 
Gallagher har i mange år været kendt for at levere professionelle  
hegnsløsninger. Filosofien er at det skal være nemt at sætte op,  
samtidig med at det skal være holdbart.  

Duopack vario pæl 
 

Pris: 272,- +moms 

Spand med 175  
isolatorer. 

Pris: 268,- + moms 

Spændingsgivere med 7 års garanti! 

Mineraler til dyr på græs 
 

Det er ikke nemt, at sikre den nødvendige forsyning med selen og  
andre mikromineraler til goldkøer og kvier på græs. Selvom vi sikrer  
dyrene adgang til mineralblanding i en ”væltepeter” eller lign. på  
marken, har vi ingen garanti for at alle dyr optager noget.  
En del af de arealer, der især afgræsses af goldkøer og kvier er selenfattige, med de  
konsekvenser det kan have for drægtige dyr, der skal kælve i efterårsmånederne, i form af 
f.eks. svagt- eller dødfødte kalve.  
Det kan derfor være en rigtig god forsikring at indgive bolus i forbindelse med afgoldning eller 
til kvier (over 150 kg) når de lukkes på græs.  

Ensileringsmidler – heller ikke i grovfoderproduktionen er verden perfekt 
 
Ensileringsmidler med heterofermentative mælkesyrebakterier kan modvirke varmedannelse 
under opfodring, det er vist i forsøg. Det skyldes at bakterierne fremmer dannelsen af  
eddikesyre, og hermed medvirker til bedre aerob (= ilt tilstede) stabilitet efter åbning.  
 
Nordvest Foder forhandler disse ensileringsmidler: 
 

 Lalsil Combo HC - kan også anvendes af økologer 
 Lalsil Dry HC - kan også anvendes af økologer 
 Magniva Platinum 2 
 Magniva Platinum 3 
 

Yderligere info om pris m.v. ring til os på 9794 1844. 

https://r1.dmtrk.net/t/4223-IU9C-3W08CK-D5CBS-1/c.aspx
https://r1.dmtrk.net/t/4223-IU9C-3W08CK-D5CBQ-1/c.aspx
https://r1.dmtrk.net/t/4223-IUBP-3W08CK-D5CHM-1/c.aspx

