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Fokus på kvalitet i grovfoderet 
 
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 
 

Bredfolie og underlagsfolie 
 
ULTRA COVER = ULTRA STYRKE 
Vi forhandler kun folie i topkvaliteten Superfolie UltraCover og er lagerførende i folie fra 6 til 18 
meters bredde. Derudover også underlagsfolie i den bedste kvalitet.  
 
EGENSKABER : 

 Kvalitetsfolie med garanteret super styrke.  
 Produceret af de bedste råvarer.  
 Multi lags opbygning.  
 Løbende meter indikation (storrulle)  
 Høj rive- og brudstyrke  
 Høj iltbarriere.  

 
Selvfølgelig til konkurrencedygtige priser! 

Få bugt med mug og andre belægninger! 
 
Vi anbefaler Kvanol til bekæmpelse af mug og andre belægninger og  
misfarvninger på fliser, hegn, murværk og drivehuse. 
 
Kvanol er meget nemt at bruge. Blandes med vand og sprøjtes ud 
på de overflader, der skal behandles. Derefter lader du bare regn-
vandet klare resten. 
 
Kvanol fås enten i en 10% opløsning til almindelig brug,  
eller en 50% opløsning til professionelt brug på større arealer. 

Smøreolie til dine maskiner 
 
Der er stor usikkerhed om fremtidige forsyninger af smøreolie og der forventes prisstigninger. 
Det kan derfor give god mening at bestille smøremidler til maskinparken nu, mens der stadig 
er fornuftige priser og forsyningssikkerhed. Så har du hvad du skal bruge når dine maskiner 
skal serviceres. 
Hos Nordvest Foder forhandler vi produkter fra FUCHS og kan bl.a. tilbyde: 
 

 Kædesavsolie 
 Alkylatbenzin (blanding af olie og benzin) 
 Motorolie 
 Hydraulikolie 
 Transmissionsolie 
 

For mere information er du velkommen til at kontakte os på 97941844. 


