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Borjúnevelés 
 

TEJKIOSZTÓKOCSIK 
KÉRJE AJÁNLATUNKAT (BEVEZETŐ ÁRAK) 

 
A leg egyszerűbbtől a minden igényt kielégítő 

változatig:   

- Kiosztó kocsi pumpával 

- Kiosztó kocsi adagoló pumpával és 

egysebességes keverőmotorral. 

- Kiosztó kocsi fűtőegységgel, adagoló 

pumpával és egysebességes keverőmotorral. 

- Kiosztó kocsi fűtőegységgel, adagoló 

pumpával és  keverő motorral  amely  450 és 900 

fordulat közötti sebesség állítási lehetőséggel van 

ellátva. 

 

Standard verziók: -150Lit, - 200Lit, és 300Lit 

Rendelhető verziók: - 80liter, 100Lit., 

 

Az Összes tejkiosztó rendelhető ÖNJÁRÓ kivitelben! 
 

PASZTŐRÖK 100-400 Literig 

KÉRJE AJÁNLATUNKAT  

 

 

 

 

 

 

Beprogramozza és a beállított időpontra kész az etetési hőmérsékletű tej. 

 

Nálunk megtalálja a fixtől az utánfutós kivitelen keresztül az önjáró kivitelt is. 

Fűtő teljesítmény: 5000W - 8000W-ig a tartály befogadóképességének megfelelően 

Ha még nem rendelkezik tejkiosztó kocsival, a mobil passztőrrel ki is oszthatja a tejet! 

→→ →→ →→ →→

Etetés a tej kitárolása 

szállítása kiadagolás az 

állatoknak

Megtölteni a 

tartályt a 

pasztőrőzéshez

Felfűtés a 

pasztőrizálási 

hőmérsékletre

Pasztőrizáció a 

szükséges hőmérséklet 

fenntartása 

A tej visszahűtése 

az etetési 

hőmérsékletre
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TEJTARTÁLYOK 

 KÉRJE AJÁNLATUNKAT 

 

Akár tejpumpával vagy pumpa nélkül. 

Kapható szigetelt és nem szigetelt változatban is. 

Kapacitás: 150 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 liter 

 

 

 
 
Tápszer melegítő 
 
• ergonomikus markolat az egy- 
vagy két kézzel való 
működtetéshez  
• fokozatmentesen állítható 
termosztát • egyszerű tisztít- 
hatóság • fröccsenő víz ellen 
minden irányból védett IP 44  
• rendkívül stabil • nagy fűtő tel-
jesítmény • már kb. 15 cm 
folyadékmagasságnál is alkal-
mazható 

1418 és 1420 
1421 
 
 

                                                             
1421 Borjútápszer melegítő:    Ár: 52 510.-Ft+Áfa 
1420 Borjútápszer melegítő PTFE bevonattal:  Ár: 60 700.-Ft+Áfa 
1418 Borjútápszer melegítő kengyelfogantyúval:  Ár: 47 800.-Ft+Áfa                                  
 
 
       
Bendő mágnes és bolus behelyező  
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• Fém • az egykezes • lekerekített élek  
• bevezető hüvely: belső átmérő 36 mm, 
hossz 11 cm • teljes hossza: kb. 53 cm 
• alkalmas A CALZ-o-Phos bolus (Rend. Sz. 
15759) és a bendő mágnesek behelyezésére 
(Rend. Sz. 21150 és 2115) 
 

Ár: 5 950.-Ft/db+ Áfa 
 
 
 
 
 
Állatmérő szalag - 219 
hossz: 2,5 m • zöld műanyagház • a 
súlygyarapodás becsléséhez használható 
marháknál és sertéseknél • gombnyomással a 
szalag visszacsévélődik a tokba 
 
 Ár: 2 150.-Ft/db+ Áfa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borjú itatás 
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Borjú cumisüveg adagolási sebesség állítási lehetőséggel 
• csavaros fedéllel • 3 utas adagolócsap • 
ergonomikus fogantyú kialakítás • 2,5 liter térfogat 
• egy palack az egész etetéshez elég • nagy 
átmérőjű palacknyak • menetes zár nagy 
palacknyílással • forradalmian új „pumpás“- cumi • nagy 
talpméretből adódó kitűnő stabilitás 

 
 Ár: 7 835.-Ft/db+ Áfa (1422) 

Ár: 3 150.-Ft/db+ Áfa (1423) 
 
 
 

SPEEDY DRENCHER 1479 
• 3 utas adagolócsap • ergonomikus fogantyú kialakítás • 2,5 liter 
térfogat • menetes zár nagy palacknyílással • nagy talpméretből adódó kitűnő 
stabilitás 

 
 
Ár: 8 110.-Ft/db+ Áfa 
 
 
 

EASY DRENCHER 1424 
• az ideális gyógyszeradagoló • 1,2 liter térfogat • széles nyílás 
a száraz- vagy folyékony tápanyag betöltéséhez • 12 cm hosszú 
itatócsőr 

 
Ár: 5 400.-Ft/db+ Áfa 
 
 
 

Acél habverő  
ideális a borjú tejének, tápszerének vödörben való elkeveréséhez 
• kb. 40 cm hosszú • 6 huzalhajtással 
 
 
 
 Ár: 2 055.-Ft/db+ Áfa 
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Szarvtalanító páka 
• 230 V-os hálózati csatlakozó • 30 cm teljes hossz • forrasztófej 15,5 cm •. rozsdamentes acél szarvtalanító 
páka tipp Ø 18 mm • magas fűtési teljesítménye és jelentős tartalék ereje pákahegynek (fűtés kazetta 
belsejében található szarvtalanító csúcs), • kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető • ergonomikus 
kialakítású markolat  
 
  

Ár: 17 100.-Ft/db+ Áfa (17450) 
Ár:   1 980.-Ft/db+ Áfa (17451) 

 
 
 
 
Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2000 
• legújabb motor technológia, 2 év garancia • energiafogyasztás minimálisra csökkent - akkumulátorok kétszer 
olyan hosszú ideig bírják, mint a hasonló készülékek • min. csúcs feszültség 6000 V • legjobb teljesítmény adja 
le még szélsőséges hőmérséklet-ingadozások esetén és  még nedves állatoknál is • teljesen zárt motor a 
szennyeződések ellen, (portól és agresszív gőzök) • (IP45) érintés védelemmel (Ellenáll még az erős vízsugárnak 
is) - mosható • A hangjelzés  pszichológiai hatása • on / off kapcsoló biztosítja, hogy ne kapcsoljon be véletlenül 
a ravaszt meghúzásával • törésálló polikarbonát tengellyel felszerelt 71 cm • teljes hossz 98 cm •, kizárólag 
állattartási célra alkalmazható, megfelel az érvényes állatvédelmi jogszabályoknak • Szállítás. 4 elemmel (Baby 
C LR14) 

         
Ár: 19 200.-Ft/db+ Áfa (11261) 

 
Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2500 
• Paraméterei megegyeznek a SHOCK PRO 2000 –ével, az alábbi 
kiegészítésekkel. • 2,5 Ah NiCd-akkumulátor • hálózati adapter • 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

11262  Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2500 Akku Ár: 26 000.-Ft/db+ Áfa 
11265  Hálózati adapter SHOCK PRO 2500   Ár:   4 775.-Ft/db+ Áfa 
11264  PRO MOD flexibilis tengely    Ár:   7 350.-Ft/db+ Áfa 

 
 


