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Жуйні > Годівля
Eurolac Red - замінник молока для телят
Код: MLK 05-53/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Eurolac Red складається з більше як 75% молочних продуктів які в свою
чергу забезпечують великою кількістю протеїну. Розробляючи Eurolac Red
ми почерпнули досвід з досліджень у сфері дитячого харчування, де
використовуються висококонцентровані жири рослинного та тваринного
походження у поєднанні з старанно дібраними молочними складовими.
Eurolac Red складається з 60% сухого знежиреного молока, створеного за
останньою технологією Schils на основі інноваційних знань про молочний
протеїн.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Eurolac Green - замінник молока для телят
Код: MLK 05-52/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Eurolac Green (Євролак Ґрін) - це висококалорійний замінник молока, що
містить мінімум 15 % жирів і майже на 100% складається з молочних
білків. До складу продукту входить суміш особливих інгредієнтів для
підтримки шлунково-кишкової флори та імунної системи "Schils Захист
Плюс". Унікальність Eurolac Green полягає в тому, що навіть за
найспекотніших погодних умов в приготовленому вигляді продукт
залишається свіжим щонайменше добу.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Eurolac Blue - замінник молока для телят
Код: MLK 05-51/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Eurolac Blue (Євролак Синій) понад 70% складається з молочних
інгредієнтів, які, в свою чергу, забезпечують більшу частину протеїну в
продукті. При розробці даного продукту спеціалісти з годівлі тварин
скористались дослідженнями у сфері дитячого харчування, де
використовували високоякісні жири рослинного та тваринного походження
у поєднанні з старанно підібраними молочними інгредієнтами. Eurolac Blue
є універсальним продуктом, який містить 100% рослинних жирів, та
розроблений за найновішою технологією.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Eurolac Orange - замінник молока для телят
Код: MLK 05-50/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Eurolac Orange складається з більше як 70% молочних продуктів які в свою
чергу забезпечують великою кількістю протеїну. Розробляючи Eurolac
Orange ми почерпнули досвід з досліджень у сфері дитячого харчування, де
використовуються висококонцентровані жири рослинного та тваринного
походження у поєднанні з старанно дібраними молочними складовими.
Eurolac Orange це багатофункціональний обезжирений продукт, який наші
спеціалісти з харчування розробили на основі новітніх знань про добуття
протеїнів з молочної сироватки, безлактозної молочної сироватки,
тощо. Ми рекомендуємо використовувати Eurolac Orange з четвертого
тижня! Будь ласка, використовуйте замінник молока для телят вищої
якості в перші три тижні годування!
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

новинки
Novilam W Plus - замінник молока для ягнят
Код: MLK 05-54
Виробник:
Пакування: мішки по 25 кг
Замінник молока Novilam W Plus для ягнят виготовлений на основі
концентрату сироваткового протеїну (альбуміну). В 2008 році в
Левенському університеті та в Зоотехнічному інноваційному центрі (в
Бельгії) проводилось дослідження, в якому
порівнювали ефективність використання Novilam W Plus із замінником
молока для ягнят на основі сухого знежиреного молока. Результати
досліджень показали, що продуктивність тварин практично однакова, але
вартість Novilam W Plus значно нижча.

Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Зіланд
Код: MLK 14-59
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Зіланд — це замінник молока, який створений для підтримки
активного росту молодих тварин. Важливим інгредієнтом цього продукту є
молочний протеїн, що забезпечує хороший ріст і розвиток, навіть в умовах
гірського клімату. Цей замінник молока добре підходить для випоювання
ягнят і козенят.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Альп
Код: MLK 14-60
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Альп — це замінник молока для найменших тварин, зокрема
народжених в умовах гірського клімату. Цей продукт містить щонайменше
80% молочного протеїну. Високий вміст жирів та лактози позитивно
впливає на здоров’я ягнят та козенят в холодні пори року. Натура Мілк
Альп - правильний вибір для сучасних ферм, де продуктивність стоїть на
першому місці.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Мама
Код: MLK 14-61
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Мама — це перше молоко після молозива, яке поєднало в собі
усе найкраще від матінки-природи, щоб передати його новонародженим
ягнятам і козенятам. Натура Мілк Мама містить 100% високозасвоюваного
молочного протеїну, що робить його унікальним продуктом з високою
ефективністю. Натура Мілк Мама - це чудовий вибір для малих та
новонароджених тварин.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Брід
Код: MLK 14-62
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Брід — це найкраще рішення для племінних ферм, де
молочний протеїн є обов’язковим для розвитку та підтримки генетичного
профілю тварини. Продукт складається на 100% з молочного протеїну та
містить більше як 50% лактози. Натура Мілк Брід - це чудовий вибір для
новонароджених та найменших тварин.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Ферст
Код: MLK 14-63
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Ферст — це замінник молока для ферм, які фокусуються на
економії витрат і яким важливо підтримувати денну норму приросту
тварин. Збалансований рівень поживних речовин разом з високим вмістом
лактози робить цей продукт смачним і корисним для ваших тварин.
Натура Мілк Ферст — це правильний вибір для підвищення
рентабельності виробництва.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

топ продажу
Натура Мілк Оптi
Код: MLK 14-57
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Опті — це збалансований замінник молока, виготовлений з
правильно підібраних інгредієнтів, що добре засвоюються та позитивно
впливають на ріст. Продукт містить оптимальний рівень протеїну, жирів та
лактози необхідних для старту молодих тварин. Саме високий вміст
лактози (більше як 50%) забезпечує енергією в період активного росту.
Натура Мілк Опті - це найкраще рішення для ваших тварин.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Calf 21 - замінник молока для телят
Код: MLK 14-68
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Kалф 21 - це чудовий замінник молока для телят з 21-го дня. В ньому
поєднуються два головні критерії кожного фермера - економічність та
ефективність. Калф 21 легко змішується та може використовуватись аж до
95-го дня життя.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Фермер
Код: MLK 14-67
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Фермер - це замінник молока, що створений без
використання продуктів переробки молока. Продукт не містить рослиного
протеїну, а його складові схожі до тих, що містить молоко для немовлят.
Натура Мілк Фермер підходить для випоювання всіх видів тварин.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Натура Мілк Лактопрофф
Код: MLK 14-60
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: мішки по 25 кг
Натура Мілк Лактопрофф — це молочно-протеїновий концентрат, який
підійде для всіх видів тварин. У його складі всі необхідні речовини для
продуктивного росту і розвитку тварин. Натура Мілк Лактопрофф
ідеально підходить для додавання в корм.
Для виготовлення замінників молока Натура Мілк використовується
виключно високоякісна сировина.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

DanMilk® Ideal - замінник молока для поросят
Код: MLK 03-1/20
Виробник: Agilia A/S (Данія)
Пакування: мішки по 20 кг
DanMilk® Ideal складається виключно з молочних протеїнів. Він містить
®
високу кількість жирів та протеїнів. ДанМілк Ідеал дуже добре підходить
для додавання в корм для поросят. Його приємний смак покращить апетит
у поросят і ті, як наслідок, краще набиратимуть вагу.
Тип: Кормова добавка
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Profat - захищений жир для ВРХ
Код: ADD 05-80/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Захищені жири для ВРХ від голландської компанії «Шилс» - це високоякісні
джерела енергії в сухій формі. Відносно технології виробництва, вони
поділяються на три види: «кальцеве мило», гідрогенізовані жири та
гранульовані жири. Профат - це захищені жири або жирні кислоти
пальмової олії, «кальцеве мило». Це єдине надійне джерело захищеного
жиру для виробництва кормів для жуйних тварин. Кальцієві солі жирних
кислот розкладаються в кислому середовищі сичуга. Після гідролізу вони у
вільній формі потрапляють до дванадцятипалої кишки, де
перетравлюються і засвоюються так само, як і інші поживні речовини.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Energylac - молочно-жировий концентрат
Код: MLK 05-60/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Energylac (Енерджілак) - це концентрат молочної сироватки з додаванням
рослинних жирів, виготовлених методом сухого розприскування. Його
використовують як додаткове джерело енергії та лактози в кормах для
тварин. Energylac чудово підійде фермерам, які не мають можливості
додавати до кормів жир та лактозу в рідкій формі.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Pictalac 50 PAC.S - молочно-жировий концентрат
Код: MLK 32-80/25
Виробник: Bonilait Proteins (Франція)
Пакування: Мішки по 25 кг або біг-беги
Сипучий порошок на основі солодкої сироватки, отриманої в результаті
переробки сиру, та 50% жиру рослинного походження (пальмового та
кокосового).
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Protilac - замінник сухого знежиреного молока
Код: MLK 05-20/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: 25 кг мішки
Замінник сухого знежиреного молока Protilac є одним з найкращих джерел
білку для виготовлення комбікормів. Містить висококонцентрований
протеїн і усі необхідні амінокислоти. Продуктивність така ж, як і при
використанні знежиреного сухого молока, але при значно нижчих
затратах.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

новинки
Сіль кормова нейодована
Код: ADD 23-131
Виробник:
Пакування: Мішки по 25 кг, 50 кг або біг-беги
Кормова сіль використовується як сировина для преміксів та готових
кормів. Здоров'я та життєздатність тварин суттєво впливають на
виробництво високоякісного молока, відмінного м'яса, гарної шерсті та
інше. Потреба в солі відрізняється в залежності від тварини, а завдяки
нашому продукту, ці потреби чудово покриваються. Наявність
різного пакування дозволяє легко застосувати правильне дозування.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

топ продажу
PrimoLyt - дієтична кормова добавка для стабілізації водноелектролітного балансу у поросят і телят
Код: ADD 14-61/10
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: Відро по 5 кг, 10 кг
Прімоліт (PrimoLyt) використовують для лікування діареї у поросят
та телят. Розчин PrimoLyt збагачує організм електролітами, водою та
енергією. Його можна давати паралельно з молочною годівлею або ж без
неї. При повернені до молочного годування певного перехідного періоду
для звикання до молока не потрібно. При годівлі тільки розчином PrimoLyt
тривалість використання 5-7 днів.
Ціна без ПДВ 125.50 грн/кг

Fresh Up - кормова добавка для полегшення післяродового
стану, теплового шоку та гіпервентиляції
Код: ADD 14-93
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: Відро по 5 кг, 10 кг
Fresh Up (Фреш Ап) - це суміш молочної сироватки та правильно підібраних
солей, що допомогає тваринам швидко відновити водний баланс в організмі
після родів. Також продукт підходить для профілактики теплового шоку та
гіпервентиляції у тварин в особливо спекотні дні на фермах.
Ціна без ПДВ 125.50 грн/кг

Antitox S - адсорбент мікотоксинів
Код: ADD 09-41/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: мішки по 25 кг
AntiTox S - це спеціально розроблена кормова добавка, яка складається із
суміші спеціальних глинистих мінералів. Основним компонентом AntiTox S
є монтморилоніт, визнаний Комісією ЄС як найкращий адсорбент токсинів
2010 року.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Antitox Sorb+ (Basic) - деактиватор мікотоксинів
Код: ADD 09-51/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: Мішки по 25 кг
Кормова добавка для усунення мікотоксинів та наслідків їх дій у кормах.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Antitox Sorb+ (Active) - деактиватор мікотоксинів
Код: ADD 09-52/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: Мішки по 25 кг
Кормова добавка для усунення мікотоксинів та наслідків їх дій у кормах.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Antitox Sorb+ (Supreme) - деактиватор мікотоксинів
Код: ADD 09-53/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: мішки по 25 кг
Antitox Sorb+ (Supreme) це адсорбент мікотоксинів, особливістю якого є
наявність ферментів, добутих з клітинних стінок дріжджів.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Жуйні > Поїлки та пляшки
Поїлка для телят Multi Feeder, з 5-ма сосками
Код: FDR 25-184
Виробник:
Пакування: шт.
• з 5 порційними відділеннями для одночасного випоювання до 5 телят;
• із сосками Big Softy;
• полегшує спостереження за тваринами під час їх випоювання молоком;
• загальний об'єм: 30 л;
• порційний об'єм: 3 л;
• із закругленими кутами, що полегшують чищення;
• підходить для навішування на стіни стійла, кормових ґрат, огорож і т.д.;
• еластичні гумки забезпечують легке та надійне кріплення ванни;
• можливе штабелювання;
• спрощене транспортування;
• кислотостійкий матеріал;
• матеріал, сумісний із продуктами харчування;
• розміри (Д x Ш x В): 810 x 430 x 380 мм;
• підходить тільки для використання із сосками Big Softy.
Ціна без ПДВ 4 607.42 грн/шт.

Соски для поїлки для телят Multi Feeder
Код: FDR 25-187
Виробник:
Пакування: 5 шт./уп.
Запасні соски для поїлки для телят Multi Feeder.
В упаковці - 5 штук.
Ціна без ПДВ 796.51 грн/уп.

Поїлка для ягнят Multi Feeder, з 5-ма сосками
Код: FDR 25-185
Виробник:
Пакування: шт.
• з 5 порційними відділеннями для одночасного випоювання до 5 ягнят;
• із сосками Big Softy;
• полегшує спостереження за тваринами під час їх випоювання молоком;
• загальний об'єм: 30 л;
• порційний об'єм: 3 л;
• із закругленими кутами, що полегшують чищення;
• підходить для навішування на стіни стійла, кормових ґрат, огорож і т.д.;
• еластичні гумки забезпечують легке та надійне кріплення ванни;
• можливе штабелювання;
• спрощене транспортування;
• кислотостійкий матеріал;
• матеріал, сумісний із продуктами харчування;
• розміри (Д x Ш x В): 810 x 430 x 380 мм;
• підходить тільки для використання із сосками Big Softy.
Ціна без ПДВ 4 607.42 грн/шт.

Соски для поїлки для ягнят Multi Feeder
Код: FDR 25-186
Виробник:
Пакування: 5 шт./уп.
Запасні соски для поїлки для ягнят Multi Feeder.
В упаковці - 5 штук.
Ціна без ПДВ 796.51 грн/уп.

новинки
Пляшка з соскою для випоювання телят, 1 л
Код: FDR 25-180
Виробник:
Пакування: шт.
Пластикова пляшка для випоювання телят молозивом чи молоком з самого
раннього періоду. Також підходить для інших тварин.
- З мірною шкалою;
- високоякісна гумова соска;
- об'єм пляшки: 1 л.
Ціна без ПДВ 161.36 грн/шт.

новинки
Пляшка з соскою для випоювання телят, 2 л
Код: FDR 25-181
Виробник:
Пакування: шт.
Пластикова пляшка для випоювання телят молозивом чи молоком з самого
раннього періоду. Також підходить для інших тварин.
- З мірною шкалою;
- високоякісна гумова соска;
- об'єм пляшки: 2 л.
Ціна без ПДВ 257.99 грн/шт.

новинки
Пляшка з соскою для випоювання телят, 3 л
Код: FDR 25-183
Виробник:
Пакування: шт.
Пластикова пляшка для випоювання телят молозивом чи молоком з самого
раннього періоду. Також підходить для інших тварин.
- З ручкою;
- з мірною шкалою;
- високоякісна гумова соска;
- об'єм пляшки: 3 л.
Ціна без ПДВ 372.32 грн/шт.

Пляшка з соскою для горизонтального випоювання телят
Код: FDR 02-189
Виробник:
Пакування: шт.
Пластикова пляшка для горизонтального випоювання телят з соскою (під
45 градусів).
- З мірною шкалою;
- високоякісна гумова соска;
- об'єм пляшки: 2 л.
Ціна без ПДВ 257.82 грн/шт.

Пляшка з соскою для випоювання ягнят та козенят Anti-Vac,
450 мл
Код: FDR 25-182
Виробник:
Пакування: шт.
Пляшка для випоювання ягнят та козенят молозивом, молоком або
замінником молока.
- Виготовлена з оргскла;
- високоякісна регулююча гумова соска;
- з мірною шкалою;
- об'єм: 450 мл.
Ціна без ПДВ 279.31 грн/шт.

Жуйні > Ідентифікація і маркування
Бірка вушна для ВРХ, L
Код: MRK 02-32
Виробник:
Пакування: 50 шт./уп.
- Одинарна, без номера, жовта.
- Розмір: Ш:77 x В:110 мм (велика).
- Z-подібна форма.
- Легка у використанні.
Ціна без ПДВ 20.32 грн/шт.

новинки
Бірки вушні, міні кліпси, оранжеві
Код: MRK 02-31/1
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
Міні бірки у формі кліпси для малих тварин (ягнят, козенят, поросят та
інш.).
- Подвійні, без номера, оранжеві.
- Розмір: Ш:8 x В:72 мм.
- Ручне проколювання вух, без застосування кліщів.
Ціна без ПДВ 6.25 грн/шт.

новинки
Бірки вушні, міні кліпси, фіолетові
Код: MRK 02-31/2
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
Міні бірки у формі кліпси для малих тварин (ягнят, козенят, поросят та
інш.).
- Подвійні, без номера, фіолетові.
- Розмір: Ш:8 x В:72 мм.
- Ручне проколювання вух, без застосування кліщів.
Ціна без ПДВ 6.25 грн/шт.

Маркувальний олівець, голубий
Код: MRK 02-334
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Голубого кольору.
- 65-70 г.
Ціна без ПДВ 41.63 грн/шт.

Маркувальний олівець, зелений
Код: MRK 02-335
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Зеленого кольору.
- 65-70 г.
Ціна без ПДВ 41.63 грн/шт.

Маркувальний олівець, червоний
Код: MRK 02-336
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Червоного кольору.
- 65-70 г.
Ціна без ПДВ 41.63 грн/шт.

Маркувальний олівець, чорний
Код: MRK 02-337
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Чорного кольору.
- 65-70 г.
Ціна без ПДВ 41.63 грн/шт.

Бірки вушні із захистом, великі
Код: MRK 02-16
Виробник:
Пакування: 50 шт./уп.
- Одинарні, без номера, жовті.
- Розмір: Ш:65 x В:50 мм (великі).
Ціна без ПДВ 8.97 грн/шт.

Бірки вушні із захистом, малі
Код: MRK 02-15
Виробник:
Пакування: 50 шт./уп.
- Одинарні, без номера, жовті.
- Розмір: Ш:42 x В:26 мм (малі).
Ціна без ПДВ 7.89 грн/шт.

Бірки вушні для поросят/вівців/корів, прямокутні
Код: MRK 02-14
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
- Одинарні, без номера, жовті.
- Розмір: Ш:52 x В:18 мм (прямокутні).
Ціна без ПДВ 6.06 грн/шт.

Бірки вушні, міні кліпси, жовті
Код: MRK 02-31
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
Міні бірки у формі кліпси для малих тварин (ягнят, козенят, поросят та
інш.).
- Подвійні, без номера, жовті.
- Розмір: Ш:8 x В:72 мм.
- Ручне проколювання вух, без застосування кліщів.

Ціна без ПДВ 6.25 грн/шт.

Маркер для вушних бірок Allﬂex, чорний
Код: MRK 01-100
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Використовується для нанесення написів на вушні бірки.
- Колір: чорний.
Ціна без ПДВ 335.41 грн/шт.

Маркер для вушних бірок, чорний/двосторонній
Код: MRK 02-101
Виробник:
Пакування: шт.
Використовується для наннесення написів на вушні бірки.
- Чорний, двосторонній.
Ціна без ПДВ 106.64 грн/шт.

Кліщі для прикріплення бірок
Код: MRK 02-121
Виробник:
Пакування: шт.
Використовується для прикріплення бірок на вуха тварин.
- Зручний у використанні.
Ціна без ПДВ 344.82 грн/шт.

Наконечник для кліщів для прикріплення бірок
Код: MRK 01-122
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Використовується як запасна частина для кліщів для прикріплення бірок.
Ціна без ПДВ 357.63 грн/шт.

Кліщі для прикріплення бірок без наконечника
Код: MRK 01-123
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Використовується для прикріплення бірок на вуха тварин.
- Без наконечника.
- Зручний у використанні.
Ціна без ПДВ 1 432.79 грн/шт.

Запасна частина для кліщів
Код: MRK 01-124
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Використовується як ремкомплект для кліщів для прикріплення бірок без
наконечника.
Ціна без ПДВ 521.60 грн/шт.

Кліщі для прикріплення бірок Allﬂex
Код: MRK 01-120
Виробник:
Пакування: шт.
Використовується для прикріплення бірок на вуха тварин.
- Зручний у використанні.
Ціна без ПДВ 967.52 грн/шт.

Маркувальний спрей FDA, зелений
Код: MRK 01-261
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: 12 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Зеленого кольору.
- Бюджетна версія.
- 400 мл.
Ціна без ПДВ 39.00 грн/шт.

Маркувальний спрей Danmark, зелений
Код: MRK 21-268
Виробник:
Пакування: 12 шт./уп.
Спрей для маркування сільськогосподарських тварин. Підходить для ВРХ,
свиней, кіз та овець.
- Швидко висихає, довго тримається;
- Зеленого кольору;
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 108.80 грн/шт.

Маркувальний спрей Danmark, червоний
Код: MRK 21-270
Виробник:
Пакування: 12 шт./уп.
Спрей для маркування сільськогосподарських тварин. Підходить для ВРХ,
свиней, кіз та овець.
- Швидко висихає, довго тримається;
- Червоного кольору;
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 108.80 грн/шт.

Маркувальний спрей Danmark, голубий
Код: MRK 21-269
Виробник:
Пакування: 12 шт./уп.
Спрей для маркування сільськогосподарських тварин. Підходить для ВРХ,
свиней, кіз та овець.
- Швидко висихає, довго тримається;
- голубого кольору;
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 108.80 грн/шт.

Маркувальний спрей Kolor Mark, зелений
Код: MRK 02-267
Виробник:
Пакування: 12 шт./уп.
Спрей для маркування тварин.
- Швидко висихає, довго тримається.
- Зеленого кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 59.99 грн/шт.

Маркувальний спрей Kolor Mark, червоний
Код: MRK 02-265
Виробник:
Пакування: 12 шт./ящ.
Спрей для маркування тварин.
- Швидко висихає, довго тримається.
- Червоного кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 59.99 грн/шт.

Маркувальний спрей Kolor Mark, синій
Код: MRK 02-266
Виробник:
Пакування: 12 шт./уп.
Спрей для маркування тварин.
- Швидко висихає, довго тримається.
- Cинього кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 59.99 грн/шт.

Маркувальний спрей UniMark, зелений, 400 мл
Код: MRK 01-263
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: 12 шт./ящ.
Використовується для маркування тварин.
- Миттєво висихає, довго тримається.
- Зеленого кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 101.28 грн/шт.

Маркувальний спрей UniMark, червоний, 400 мл
Код: MRK 01-264
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: 12 шт./ящ.
Використовується для маркування тварин.
- Миттєво висихає, довго тримається.
- Червоного кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 101.28 грн/шт.

Маркувальний спрей UniMark, синій, 400 мл
Код: MRK 01-265
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: 12 шт./ящ.
Використовується для маркування тварин.
- Миттєво висихає, довго тримається.
- Синього кольору.
- Об'єм: 400 мл.
Ціна без ПДВ 101.28 грн/шт.

Маркувальний олівець Top Marker, зелений
Код: MRK 01-331
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування ВРХ, свиней, кіз та овець.
- Зеленого кольору.
Ціна без ПДВ 50.75 грн/шт.

Маркувальний олівець Top Marker, червоний
Код: MRK 01-332
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Червоного кольору.
Ціна без ПДВ 50.75 грн/шт.

Маркувальний олівець Top Marker, голубий
Код: MRK 01-330
Виробник:
Пакування: 10 шт./уп.
Використовується для маркування тварин.
- Голубого кольору
Ціна без ПДВ 50.75 грн/шт.

Жуйні > Догляд за жуйними
знижка
Мазь DermaPhilo для обробки ран та догляду за шкірою
тварин
Код: VET 06-543
Виробник: ChemVet dk A/S (Данія)
Пакування: шт.
Мазь DermaPhilo використовується для обробки ран у собак, котів, норок,
коней, корів, свиней та інших тварин, де проблеми ускладнюються
наявністю грибка та дріжджів. Також засіб використовується при сухості
носа, червоних лапах, наноситься на коліна та лікті, а також
використовується для догляду за відкритою шкірою та огрубілою шкірою.
Ціна без ПДВ 499.00 грн/шт.

Стакан для дезінфекції вим'я
Код: VET 02-670
Виробник:
Пакування: шт.
• Об'єм 300 мл.
• Традиційна форма зручна у використанні.
• Заповнюється рідиною для обробки сосків після доїння.
Використовується для дезінфекції, обробки вимені корів (сосків) після
кожного доїння, для запобігання потрапляння бактерій у соскові канали.
Ціна без ПДВ 102.97 грн/шт.

СleanSeal Vet - спрей-пластир для тварин
Код: VET 06-542
Виробник: ChemVet dk A/S (Данія)
Пакування: 15 шт./кор.
CleanSeal Vet – водонепроникний спрей-пластир для тварин, що слугує
захисним бар'єром від бактеріальних інфекцій.
- Швидко діє;
- Тривалий захист від бактерій та інфекцій;
- Водонепроникний та дихаючий;
- Безбарвний;
- Об'єм: 60 мл.
Ціна без ПДВ 422.85 грн/шт.

Жуйні > Візки
Візок для корму, 200 л
Код: WAG 14-65/200
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: шт.
Використовується для транспортування корму.
- Розмір: 105 (Д) x 55 (Ш) x 50 (В) см; вага: 40 кг.
- Пневматичні колеса 3.00 х 4/4.
- Об'єм: 200 л.
- Колір: жовтий або коричневий.
Ціна без ПДВ 10 578.75 грн/шт.

Візок для корму, 300 л
Код: WAG 14-66/300
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: шт.
Використовується для транспортування корму.
- Розмір: 99 (Д) x 65 (Ш) x 59 (В) см; вага: 45 кг.
- Пневматичні колеса 3.00 х 4/4.
- Об'єм: 300 л.
- Колір: жовтий або коричневий.
Ціна без ПДВ 11 082.50 грн/шт.

Візок для корму, 400 л
Код: WAG 14-67/400
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: шт.
Використовується для транспортування корму.
- Розмір: 125 (Д) x 65 (Ш) x 59 (В) см; вага: 50 кг.
- Пневматичні колеса 3.00 х 4/4.
- Об'єм: 400 л.
- Колір: жовтий або коричневий.
Ціна без ПДВ 11 586.25 грн/шт.

Візок для корму з вагами, 400 л
Код: WAG 14-68/400
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: шт.
Використовується для транспортування та зважування корму, зважування
поросят (інших тварин), змішування кормових інгредієнтів.
- Розмір: 125 (Д) x 65 (Ш) x 59 (В) см; вага: 50 кг.
- Пневматичні колеса 3.00 х 4/4.
- Об'єм: 400 л.
- Колір: коричневий.
- Ваги.
Ціна без ПДВ 24 200.00 грн/шт.

Колесо для візка для корму
Код: WAG 14-69
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
3,00 х 4 пневматичне колесо для візка для корму.
- Вага: 1,43 кг.
- Розмір: 20 х 75.
Ціна без ПДВ 1 373.42 грн/шт.

Камера колеса для візка
Код: WAG 01-64
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Запасна камера для колеса 3,00 х4.
Ціна без ПДВ 99.00 грн/шт.

Жуйні > Дезінфекція
Vida - тирса для сушки місць утримання тварин
Код: BIO 27-16/25
Виробник:
Пакування: тюки по 25 кг
Vida - це високоякісна підстилка, яка зроблена з опилок, що були очищені
від пилюки, яка дуже часто спричиняє подразнення дихальних шляхів у
тварин. Це екологічно-чистий продукт, який забезпечує гігієну у стійлах
без шкоди довкіллю.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

HVT - дрібна тирса для сушки місць утримання тварин
Код: BIO 30-17/18
Виробник:
Пакування: тюки по 18 кг
HVT - дрібна тирса з м’яких порід дерев використовується в якості
підстилки для дрібних тварин в стійлах. Такий вид підстилки є екологічним
і чудово підходить новонародженим поросятам, курчатам, норкам та іншим
тваринам.
Продукт пройшов попередню термічну обробку, завдяки чому не містить
бактерій та вірусів, у тому числі АЧС.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

DesinSorb F- універсальний осушувач
Код: DES 14-42/25
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: 25 кг мішок
Гігієнічний засіб для абсорбції вологи та зменшення інфекційного рівня в
місцях утримання сільськогосподарських тварин та птиці (свині, птиця,
ВРХ).
Ціна без ПДВ 12.00 грн/кг

DesinSorb X-tra - універсальний осушувач
Код: DES 14-43/25
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: 25 кг мішок
DesinSorb X-tra - це гігієнічний засіб для абсорбції вологи, головною
особливістю якого є присутність у складі четвертиного хлориду амонію. Ця
сполука має хороші дезінфікуючі властивості та чудово справляється з
бактеріями, грибками та вірусами в місцях
утримання сільськогосподарських тварин (свині, птиця, ВРХ).
Ціна без ПДВ 14.50 грн/кг

DryDes P - гігієнічний порошок для дезінфекції та сушки місць
утримання тварин
Код: DES 09-20/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: 25 кг мішок
DryDes P - це спеціальна суміш мінералів та дезінфікуючої речовини
четвертинного хлориду амонію. Завдяки хорошим поглинаючим
властивостям мінерали виступають в якості адсорбента, а дезінфікуюча
речовина ефективно діє проти бактерій та вірусів. Мінерали абсорбують
настільки сильно, що здатні вбивати личинки та кокони мух. Структура
поверхні деяких мінералів має великі пори, що призводить до негайного
поглинання води або сечі. Інший мінерал, який має більш дрібнопористу
структуру, продовжує поглинати та забирати залишки рідини.
Ціна без ПДВ 21.30 грн/кг

DryDes Care - гігієнічний порошок для дезінфекції та сушки
місць утримання тварин
Код: DES 09-30/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: 25 кг мішок
DryDes Care - це спеціальна суміш мінералів та дезінфікуючої речовини
четвертинного хлориду амонію. Завдяки хорошим поглинаючим
властивостям мінерали виступають в якості адсорбента, а дезінфікуюча
речовина ефективно діє проти бактерій та вірусів. Мінерали абсорбують
настільки сильно, що здатні вбивати личинки та кокони мух.Структура
поверхні деяких мінералів має великі пори, що призводить до негайного
поглинання води або сечі. Інший мінерал, який має більш дрібнопористу
структуру, продовжує поглинати та забирати залишки рідини.
Ціна без ПДВ 18.78 грн/кг

Ручний розпилювач для сухої дезінфекції, 3 л
Код: BIO 09-91/3
Виробник:
Пакування: шт.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Ємність: 3 л +/-5%
Висота: 20,5 см +/-5%
Ширина: 23 см +/-5%
Глибина: 24 см +/-5%
Відстань розкидання: максимум 2 м +/-5%
Вага нетто/брутто: 440 г / 620 г +/-5%
Ціна без ПДВ 511.72 грн/шт.

Вапно гашене фасоване Polar White, 12 кг
Код: DES 02-10
Виробник:
Пакування: 12 кг відро
Вапно гашене для дезінфекції місць утримання сільськогосподарських
тварин та птиці.
- Рідке, однорідне, підходить для розприскування.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Пушка для дезінфекції, мала модель
Код: DES 01-51
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Пристрій для дезінфікції місць утримання тварин.
Ціна без ПДВ 4 128.00 грн/шт.

Зірокко 20 Йодоксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-60/1
Виробник:
Пакування: 1 л каністра
Дезінфікуючий засіб Зірокко 20 Йодоксид використовується для
загальної дезінфекції тваринницьких приміщень, проявляє високу
бактерицидну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, активний
проти грибків, вірусів та найпростіших. А також є хорошим антисептиком.
Склад: Повідон-йод - 10%, очищена вода - 90%.
Ціна без ПДВ 73.50 грн/каністр.

Зірокко 20 Йодоксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-61/5
Виробник:
Пакування: 5 л каністра
Дезінфікуючий засіб Зірокко 20 Йодоксид використовується для
загальної дезінфекції тваринницьких приміщень, проявляє високу
бактерицидну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, активний
проти грибків, вірусів та найпростіших. А також є хорошим антисептиком.
Склад: Повідон-йод - 10%, очищена вода - 90%.
Ціна без ПДВ 358.44 грн/каністр.

Зірокко 200 Глуксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-62/1
Виробник:
Пакування: 1 л каністра
Ефективний дезінфікуючий засіб Зірокко 200 Глуксид проти патогенних
бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які негативно впливають на
сільськогосподарських тварин. Дієвий проти таких захворювань як
африканська чума свиней, парвовірусна інфекція, епідемічна діарея,
хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз, стрептококові захворювання та
багато інш.
Склад: Глутаровий альдегід - 20%, метиловий спирт - 3%, очищена вода 77%.
Ціна без ПДВ 112.21 грн/каністр.

Зірокко 200 Глуксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-63/5
Виробник:
Пакування: 5 л каністра
Ефективний дезінфікуючий засіб Зірокко 200 Глуксид проти патогенних
бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які негативно впливають на
сільськогосподарських тварин. Дієвий проти таких захворювань як
африканська чума свиней, парвовірусна інфекція, епідемічна діарея,
хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз, стрептококові захворювання та
багато інш.
Склад: Глутаровий альдегід - 20%, метиловий спирт - 3%, очищена вода 17%.
Ціна без ПДВ 537.66 грн/каністр.

Зірокко 400 Глукуксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-64/1
Виробник:
Пакування: 1 л каністра
Високоефективний рідкий дезінфікуючий засіб Зірокко 400
Глукуксид проти патогенних бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які
негативно впливають на сільськогосподарських тварин та птицю. Дієвий
проти таких захворювань як африканська чума свиней, парвовірусна
інфекція, епідемічна діарея, хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз,
стрептококові захворювання та багато інш.
Склад: глутаровий альдегід - 10%, дидецилдиметиламоній хлорид - 25%,
очищена вода - 65%.
Ціна без ПДВ 202.19 грн/каністр.

Зірокко 400 Глукуксид - рідкий дезінфікуючий засіб для
ветеринарного застосування
Код: DES 02-65/5
Виробник:
Пакування: 5 л каністра
Високоефективний рідкий дезінфікуючий засіб Зірокко 400
Глукуксид проти патогенних бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які
негативно впливають на сільськогосподарських тварин та птицю. Дієвий
проти таких захворювань як африканська чума свиней, парвовірусна
інфекція, епідемічна діарея, хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз,
стрептококові захворювання та багато інш.
Склад: глутаровий альдегід - 10%, дидецилдиметиламоній хлорид - 25%,
очищена вода - 65%.
Ціна без ПДВ 952.28 грн/каністр.

Зірокко 520 Mонопотаксид - гранульований дезінфікуючий
засіб для ветеринарного застосування
Код: DES 02-69/3
Виробник:
Пакування: 3 кг каністра
Відмінний водорозчинний дезінфікуючий засіб Зірокко 520
Монопотаксид у формі дрібногранульованого порошку проти патогенних
бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які негативно впливають на
сільськогосподарських тварин, птицю, риб та хутрових звірів. Дієвий проти
таких захворювань як африканська чума свиней, парвовірусна інфекція,
епідемічна діарея, хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз,
стрептококові захворювання та багато інш.
Склад: моноперсульфат калію - 63%, сульфамінова кислота - 10%, натрію
алкілбензолсульфонат - 10%, наповнювачі - 17%.
Ціна без ПДВ 907.62 грн/каністр.

Зірокко 520 Mонопотаксид - гранульований дезінфікуючий
засіб для ветеринарного застосування
Код: DES 02-68/5
Виробник:
Пакування: 5 кг каністра
Відмінний водорозчинний дезінфікуючий засіб Зірокко 520
Монопотаксид у формі дрібногранульованого порошку проти патогенних
бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які негативно впливають на
сільськогосподарських тварин, птицю, риб та хутрових звірів. Дієвий проти
таких захворювань як африканська чума свиней, парвовірусна інфекція,
епідемічна діарея, хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз,
стрептококові захворювання та багато інш.
Склад: моноперсульфат калію - 63%, сульфамінова кислота - 10%, натрію
алкілбензолсульфонат - 10%, наповнювачі - 17%.
Ціна без ПДВ 1 471.12 грн/каністр.

Зірокко 520 Mонопотаксид - гранульований дезінфікуючий
засіб для ветеринарного застосування
Код: DES 02-67/10
Виробник:
Пакування: 10 кг каністра
Відмінний водорозчинний дезінфікуючий засіб Зірокко 520
Монопотаксид у формі дрібногранульованого порошку проти патогенних
бактерій, грибків, цвілі та вірусів, які негативно впливають на
сільськогосподарських тварин, птицю, риб та хутрових звірів. Дієвий проти
таких захворювань як африканська чума свиней, парвовірусна інфекція,
епідемічна діарея, хвороби Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз,
стрептококові захворювання та багато інш.
Склад: моноперсульфат калію - 63%, сульфамінова кислота - 10%, натрію
алкілбензолсульфонат - 10%, наповнювачі - 17%.
Ціна без ПДВ 2 884.62 грн/каністр.

Жуйні > Біобезпека
Апарат для чистки взуття
Код: BIO 01-1
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Апарат для чистки та дезінфекціїї підошви взуття. - Рама з нержавіючої
сталі, міцна нейлонова щітка. - Автоматичне додавання миючого і
дезінфікуючого засобу.
Ціна без ПДВ 4 290.88 грн/шт.

новинки
Водостійкий комбінезон Dryzone, розмір M
Код: BIO 01-20
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Водостійкий, дихаючий, міцний та зручний комбінезон.
- Матеріал: ПУ/поліестер.
- Колір: оливковий.
- Розмір: M.
- Індивідуальне пакування.
Ціна без ПДВ 2 329.37 грн/шт.

Водостійкий костюм, розмір М
Код: BIO 01-10
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Матеріал: ПВХ.
- Колір: оливковий.
- Розмір: M.
- Індивідуальне пакування.
Ціна без ПДВ 1 330.04 грн/шт.

Водостійкий костюм, розмір L
Код: BIO 01-11
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Матеріал: ПВХ.
- Колір: оливковий.
- Розмір: L.
- Індивідуальне пакування.
Ціна без ПДВ 1 330.04 грн/шт.

Водостійкий костюм, розмір XL
Код: BIO 01-12
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Матеріал: ПВХ.
- Колір: оливковий.
- Розмір: XL.
- Індивідуальне пакування.
Ціна без ПДВ 1 330.04 грн/шт.

новинки
Водостійкий костюм, розмір XXL
Код: BIO 01-13
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Матеріал: ПВХ.
- Колір: оливковий.
- Розмір: XXL.
- Індивідуальне пакування.
Ціна без ПДВ 1 330.04 грн/шт.

Одяг захисний одноразовий (висока якість), розмір ХL
Код: BIO 14-47
Виробник:
Пакування: шт.
- Матеріал: флізелін
- На замку; з капюшоном.
- Колір: білий.
- Якісний. Клієнт підтвердив, що одяг не псується навіть після 6-ого
прання.
Ціна без ПДВ 200.00 грн/шт.

Одяг захисний одноразовий, розмір ХХL
Код: BIO 14-48
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
- Нетканий матеріал.
- На замку; з капюшоном.
- Колір: білий.
- Індивідуальна упаковка.
Ціна без ПДВ 115.00 грн/шт.

Одяг захисний одноразовий, розмір ХXXL
Код: BIO 14-49
Виробник:
Пакування: 100 шт./уп.
- Нетканий матеріал.
- На замку; з капюшоном.
- Колір: білий.
- Індивідуальна упаковка.
Ціна без ПДВ 115.00 грн/шт.

Чоботи одноразові
Код: BIO 02-50
Виробник:
Пакування: 50 шт./уп.
- Прозорі.
- Легко одягаються і знімаються.
- З фіксуючою резинкою зверху.
Ціна без ПДВ 8.46 грн/шт.

Сховок для щурів
Код: BIO 01-60
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Призначений для внутрішнього та зовнішнього застосування.
- Виготовлений з оцинкованої сталі.
- Два входи; вхід: Ø 60 мм.
- Зверху закривається кришкою із замком.
Ціна без ПДВ 791.95 грн/шт.

Жуйні > Фермерський інвентар
Шкребок червоний, 350 мм
Код: FTL 01-1/350
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Пластиковаий трикутний шребок для прибирання гною.
- Без держака.
- Червоного кольору.
- Ширина: 350 мм.
- Втулка: Ø 28 мм.
Ціна без ПДВ 173.84 грн/шт.

Щітка для підмітання, 60 см
Код: FTL 01-102/60
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
М'яка щітка для підмітання на складах, комбікормових заводах та в інших
приміщеннях.
- Розмір: 600 х 50 мм;.
Ціна без ПДВ 1 092.25 грн/шт.

Шкрябачка, 30 см
Код: FTL 01-2/30
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Ширина: 300 мм; загальна довжина: 1360 мм.
- Вага: 2000 г.
- Дерев'яний держак, металевий шкребок.
Ціна без ПДВ 1 029.16 грн/шт.

Шкрябачка, 50 см
Код: FTL 01-3/50
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Ширина: 500 мм; загальна довжина: 1360 мм.
- Вага: 2300 г.
- Дерев'яний держак, металевий шкребок.
Ціна без ПДВ 1 318.45 грн/шт.

Комбі-шкрябачка Galax, 30 см
Код: FTL 01-4/30
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Ширина: 300 мм; загальна довжина: 1650 мм.
- Вага: 1100 г.
- Дерев'яний держак.
Ціна без ПДВ 1 321.31 грн/шт.

Комбі-шкрябачка Galax, 50 см
Код: FTL 01-5/50
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
- Ширина: 550 мм; загальна довжина: 1650 мм. - Вага: 1500 г. - Дерев'яний
держак.
Ціна без ПДВ 1 810.10 грн/шт.

Комбі-шкрябачка Galax, 60 см
Код: FTL 01-7/60
Виробник:
Пакування: шт.
- Ширина: 600 мм; загальна довжина: 1650 мм.
- Дерев'яний держак.
Ціна без ПДВ 1 599.28 грн/шт.

Металевий шкребок Galax
Код: FTL 01-6
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Ширина: 300 мм, загальна довжина: 1500 мм. Вага: 1580 г.
Ціна без ПДВ 632.90 грн/шт.

Лопата совкова Galax (мала)
Код: FTL 01-30
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Лопата для зерна та снігу. Розмір лопати: 320 х 320 мм. Загальна довжина:
1300 мм. Вага: 2000 г.
Ціна без ПДВ 1 094.18 грн/шт.

Лопата совкова Galax, алюмінієва
Код: FTL 01-31
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Лопата для зерна та снігу.
- Алюмінієва.
- Розмір лопати: 450 х 330 мм.
- Загальна довжина: 1360 мм. - Вага: 1750 г.
Ціна без ПДВ 1 109.10 грн/шт.

Держак дерев’яний, 28 х 1500 мм
Код: FTL 01-50
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Дерев'яна палка для щіток, скребків або мітел.
- Розмір: загальний 28 x 1500 мм.
- Вага: 400 г.
Ціна без ПДВ 223.87 грн/шт.

Щітка м’яка, 20 рядів
Код: FTL 01-60/20
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
М'яка щітка для прибирання без держака.
- 20 рядів.
- Розмір: 450 х 65 мм.
- Вага: 900 г.
Ціна без ПДВ 389.44 грн/шт.

Щітка жорстка, 20 рядів
Код: FTL 01-62/20
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Жорстка щітка для прибирання без держака.
- 20 рядів.
- Розмір: 450 х 65 мм.
- Вага: 900 г.
Ціна без ПДВ 496.72 грн/шт.

Щітка для підмітання, без держака, 80 см
Код: FTL 01-101/80
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
М'яка щітка для підмітання на складах, комбікормових заводах та в інших
приміщеннях.
- Без держака.
- 80 см.
Ціна без ПДВ 1 426.12 грн/шт.

Відро для годування, пластмасове, 12 л
Код: FTL 01-170/12
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Міцне пластмасове відро для корму.
- З внутрішньою вимірювальною шкалою (12 л).
Ціна без ПДВ 174.33 грн/шт.

Відро для годування, пластикове, 20 л
Код: FTL 01-171/20
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Міцне пластмасове відро для корму.
- Об'єм: 20 л.
Ціна без ПДВ 313.09 грн/шт.

Віничок , 40 см
Код: FTL 01-172
Виробник:
Пакування: шт.
Використовується для змішування сухих інгредієнтів з водою. Розмір: 40
см.
Ціна без ПДВ 616.25 грн/шт.

Совок для корму, 0.5 кг
Код: FDR 02-25/1-2
Виробник:
Пакування: шт.
Пластиковий совок для корму.
- Місткість: 0.5 кг
Ціна без ПДВ 115.29 грн/шт.

Совок для годування, 1,5 л
Код: FDR 02-27/1,5
Виробник:
Пакування: шт.
Пластиковий совок для корму.
- Ємність: 1,5 л
- Вага: ≈212 г
Ціна без ПДВ 97.81 грн/шт.

Совок для годування, 2,5 л
Код: FDR 02-28/2,5
Виробник:
Пакування: шт.
Пластиковий совок для корму.
- Ємність: 2,5 л
- Вага: ≈265 г
Ціна без ПДВ 113.28 грн/шт.

Совок для годування, 1 кг
Код: FDR 01-22/1
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Совок для корму виготовлений із скловолокна.
- Ємкість: 1 кг.
Ціна без ПДВ 586.79 грн/шт.

Совок для годування, 2 кг
Код: FDR 01-23/2
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Совок для корму виготовлений із скловолокна.
- Ємкість: 2 кг.
Ціна без ПДВ 752.52 грн/шт.

Сито для фуражного зерна, модель 2 (1-2 мм)
Код: FTL 20-154/1-2
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Нова модель сита для оцінки ступеня подрібнення зерна. Можна
використовувати для оцінки кормів для свиноматок, поросят та свиней на
відгодівлі.
- Сито на 1 та 2 мм.
- Просівати мінімум 2 хв.
Ціна без ПДВ 4 365.22 грн/шт.

