
SPECIALIST IN KALVER- EN LAMMERENOPFOK
Het totaalconcept van Alpuro Breeding voorziet de veehouder in vrijwel alles 

wat hij/zij nodig heeft voor een geslaagde kalver- of lammerenopfok. Praktisch 

en doeltreffend!

Alpuro Breeding levert niet alleen kwalitatief hoogwaardige voeders en producten, 

maar ook deskundig advies en begeleiding bij de opfok. Alpuro Breeding voorziet 

veehouders van: 

- Periodiek bezoek

- Advies op gebied van voeding, ziekte, huisvesting en ventilatie

- Behandelplan bij ziekte

- Meten van groei

- Rookproeven bij ventilatieproblemen

- Kalibreren en instellen van de kalver-/lammerendrinkautomaat

- Advies bij stalontwerp

Alpuro Breeding heeft veel kennis opgedaan door jarenlange ervaring in de opfok 

van miljoenen kalveren en lammeren. Deze kennis wordt gebruikt om de opfok te 

optimaliseren. De kalver- en lammerenspecialisten van Alpuro Breeding staan u 

graag bij met al hun praktische kennis en natuurlijk de uitgebreide service. 

In deze mini-catalogus vindt u handige producten op het gebied van kalver- en    

lammerenopfok. Bent u benieuwd naar de overige producten van Alpuro Breeding? 

Vraag dan naar de algemene brochure. 

Kijk voor meer informatie op www.alpurobreeding.nl of bel +31 (0)577 408 111.
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NIEUW

Biest- en melkvoedering
ColostroStart 
Colostrum management 

Het voederen van het kalf tijdens de eerste levensdagen of zelfs direct na de geboorte is doorslaggevend voor de verdere ontwik-
keling. De biestmelk, ook colostrum genoemd, heeft een hoger aandeel aan immunoglobulinen en voedingsstoffen in vergelijking 
met normale koeienmelk. Daarom moet het pasgeboren kalf onmiddellijk hoogwaardig colostrum in grotere hoeveelheden krijgen. 
Wij adviseren om een colostrum-voorraad met bevroren colostrum aan te leggen. Zo is er altijd een beschikbare voorraad hoog-
waardige biestmelk voorhanden. Indien na de geboorte de kwaliteit van het colostrum slecht is (bijv. bij vaarzen) of de hoeveelheid 
colostrum te weinig is, kan men een beroep doen op het ingevroren colostrum. 
 
Colostrum management - ColostroStart 
De artikelen van ons Colostrum-management-systeem ColostroStart helpen u om uw pasgeboren kalveren optimaal van colostrum 
te voorzien. De aluminium zakjes kunnen eenvoudig worden gevuld en ze kunnen moeiteloos worden gepasteuriseerd (optioneel), 
ingevroren en ook opnieuw verwarmd. Om colostrum te voederen schroeft u eenvoudig de speen of de drenchersonde erop. 
 
Wij hebben voor u verkoopsets op maat samengesteld: 
ColostroStartSET 10 
• 10 colostrumzakjes • 1 speen • 1 drenchersonde 
 
ColostroStartSET 50 
• 50 colostrumzakjes • 3 spenen • 3 drenchersondes 
 
Om de zakjes comfortabel te vullen, bieden wij u de vulhulp ColostroFILLER aan. De optionele drinkzak ColostroCASE houdt de 
biestmelk langer warm en vergemakkelijkt het voederen. 
 
En zo werkt het: 

  

 

Art. Nr. Beschrijving  €

14640 ColostroStartSET 10 1  
14641 ColostroStartSET 50 1  
14642 ColostroStartBAGS, 5 stuks per verpakking 1/20  
14644 Speen met wartel 1  
14648 Sonde met wartel 1  
14646 ColostroCASE, drinkzak 1/50  
14647 ColostroFILLER, vulhulp 1  

Noviteit

QR-code scannen en video 
bekijken of breng een 
bezoek aan www.kerbl.de!

14647

14642

14644

14648

14646



NIEUW

NIEUW

Refractometer 
Colostrum-meettoestel 

• voor een nauwkeurigere en snelle bepaling van de kwaliteit van biestmelk • met een overtuigende
nauwkeurigheid kan het kwaliteitsniveau van de biestmelk met één blik door de lens worden afgelezen
• toebehoren: pipet, schroevendraaier, stoffen doek, tas • verpakt in een hoogwaardige houder

Art. Nr. €

1464 1

Colostrometer 
Colostrum-meettoestel 

• voor een eenvoudige en snelle bepaling van de kwaliteit van biestmelk
• hiermee wordt het gehalte gammaglobulinen gemeten aan de hand van
de specifieke dichtheid • colostrum-kwaliteit kan op de kleurenschaal op
de meter worden afgelezen

Art. Nr. €

1459 1

Noviteit

Noviteit

Biest- en melkvoedering
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NIEUW

Drinkemmer met FixClip Koppeling 
De voordelen liggen voor de hand: 
• minimale kiembelasting en daardoor gezondere kalveren
• minimale tijdsbesteding voor vervangen en reinigen van de klep

De voordelen liggen voor de hand: 
• minimale kiembelasting en daardoor gezondere kalveren
• minimale tijdsbesteding voor vervangen en reinigen van de klep

Drinkemmer compleet met FixClip-ventiel en speen van natuurlijk rubber 
• 8 Liter • met metalen hengsel • met gegraveerde schaalverdeling • zuurbestendig
• foodgrade • eenvoudig schoon te maken • indien gewenst montageplaatje 1410
separaat te bestellen

Art. Nr. Beschrijving MA €

14252
Drinkemmer met FixClip-ventiel  
en speen van natuurlijk rubber

1 1/5 180

14253 Deksel voor drinkemmer, blauw 1 1/50 1.200
14251/5 Natuurlijk rubber-speen, 5 stuks per verpakking 1 1/10/100 3.000

Noviteit

Art. Nr. Beschrijving €

14215 Kalverdrinkbak alleen, met grote openingen voor Super- en Latex-spenen 1 57
14203 Kalverdrinkbak alleen, met kleine openingen voor Big Softy spenen 1 57
1490/5 5 Super-spenen (art. 147) met 5 ventielen (art. 149) 1 400

14126/5 5 Latex-spenen (art. 1454) met 5 ventielen (art. 149) 1 400
14141/5 5 Big Softy spenen (art. 14141) 1 -
14142 Hoekstuk oranje voor Big Softy spenen (met ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -
14144 Hoekstuk wit voor Big Softy spenen (zonder ventiel), 10 stuks per verpakking 1 -
14214 Afdekkap voor Multi Feeder 1/100 -

Art. Nr. Beschrijving €

14218 Kalverdrinkbak met 5 kleppen (art. 149) en 5 Super-spenen (art. 147) 1 57
14201 Kalverdrinkbak met 5 kleppen (art. 149) en 5 Latex-spenen (art. 1454) 1 57
14202 Kalverdrinkbak met 5 Big Softy-spenen (art. 14141) 1 57

Kalverdrinkbak Multi Feeder 
zonder portionering 

• om tegelijkertijd maximaal 5 kalveren te drenken • met Super-spenen,
Latex-spenen of Big Softy-spenen • vereenvoudigt de observatie van de dieren
tijdens de melkopname • inhoud: 30 liter • zonder portionering en met afgeronde
hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, vreetroosters,
omheinigen, etc. op te hangen (buizen tot max. ø 61 mm (2“)
• met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te
fixeren en te beveiligen • uiterst geschikt voor het grote kalverhok
CalfHouse Premium 4/5 (artikelnr. 14440) • stapelbaar • gemakkelijk
te transporteren • zuurbestendig • geschikt voor levensmiddelen
• afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm • niet geschikt voor
hygiëneventielen (art. 14220/2, art. 14230) en FixClip-ventielen

NIEUW
NIEUW

Biest- en melkvoedering

14253

14214 + 14218

14201

14202



Art. Nr.  €

14135 1/50  

 

Roestvrij staal 

Sneeuwbezem Nirosta   
• ideaal geschikt voor het omroeren van kalvermelk in de emmer • ca. 40 cm lang • met zes draadbogen 

Art. Nr. Beschrijving   €

1444 Emmerhouder Ø 29,5 cm voor 29881 1 310  
1445 Emmerhouder Ø 28 cm, Nederlands model 1 340  

29881 Stal- en bouwemmer, 12 l 1/10 350  

Emmerhouder   
• verzinkt • rond • voor het opfokken van kalveren 

Art. Nr. MA   €

1480 50 - 1/50/2500  
1480/5 1 5 1  

Afdichtring   
• voor kalverdrinkemmers verzinkt • blauw • 4,0 mm 

Art. Nr. Beschrijving  MA  €

1408 Ophangplaat voor drinkemmer, met emmerbeveiliging - 1 1/50  
1410 Ophangplaat voor drinkemmer - 10 1/10/150  

1410/2 Ophangplaat voor drinkemmer 2 1 1  

Ophangplaat voor drinkemmer   
• geschikt voor alle drinkemmers • 1408: door de emmerbeveiliging blijft de drinkemmer tijdens het drinken op 
zijn plaats en kan niet naar achter worden weggeduwd. Geschikt voor de montage op kalverhokomheiningen. 

Art. Nr. Beschrijving  MA  €

148 Afdichtring - rood, 3,0 mm - 50 1/50/5000  
148/5 Afdichtring - rood, 3,0 mm 5 1 1/100  
1489 Afdichtring HIKO, 2,5 mm - 50 1/50  

1489/5 Afdichtring HIKO, 2,5 mm 5 1 1  
149 Klep, compleet voor 144 - 10 1/10  

149/2 Klep, compleet voor 144 2 1 1/100  
1490/2 Reserveklep met speen 100 mm 2 1 1/50  

Art. Nr. Beschrijving   €

144 Kalverdrinkemmer, grijs 1/10 240  
14261 Kalverdrinkemmer, transparant 1/10 240  
1441 Deksel voor 144, 271 en 276, grijs 1/50 900  

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar. Houd rekening 
met de verwijzingen aan het einde van de catalogus.

Kalverdrinkemmer kunststof   
• compleet met rode speen en klep • 8 liter • met gegraveerde 
schaalverdeling • met metalen beugel • zuurbestendig • levensmid-
delecht • gemakkelijk schoon te maken • bij behoefte kunt u een 
extra ophangplaat 1410 bestellen 

met bedrukte schaalverdeling

Biest- en melkvoedering

1408

NIEUW

NIEUW

144

14261

1410

1444

149
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Art. Nr.  €

14141 1/25/450  
14141/5 1  

Speen Big Softy   
• reservespeen voor kalverdrinkbak Multi Feeder, dubbele kalverdrinkbak 
MILK TRAIN en kalverdrinkbakken MILK BAR 

ronde 
perforatie

Art. Nr. Zuiger Lengte Kleur  MA  €

1472 Standaard 100 mm wit - 50 1/50/500  
1472/3 Standaard 100 mm wit 3 1 1/120  
1474 Super 100 mm rood - 50 1/50/500  

1474/3 Super 100 mm rood 3 1 1  
1478 Caoutchouc 100 mm honing - 1 1/50/500  

Speen   
• met ronde perforatie • voor voederautomaten 

correcte 
montage

foutieve 
montage

Art. Nr. Zuiger Lengte Kleur  MA  €

145 Standaard 100 mm geel - 50 1/50/500  
145/3 Standaard 100 mm geel 3 1 1/120  
146 Standaard 125 mm geel - 50 1/50/500  

146/3 Standaard 125 mm geel 3 1 1/120  
147 Super 100 mm rood - 50 1/50/500  

147/3 Super 100 mm rood 1 1 1/120  
1471 Super 125 mm rood - 50 1/50/500  

1471/3 Super 125 mm rood 3 1 1/120  
1453 Kalveren 100 mm wit - 50 1/50/500  

1453/3 Kalveren 100 mm wit 3 1 1/120  
1454 Latex 100 mm beige - 50 1/50/500  

1454/3 Latex 100 mm beige 3 1 1/120  
1477 Caoutchouc 100 mm honing - 50 1/50/500  

1477/3 Caoutchouc 100 mm honing 3 1 1/120  

Kalverspenen   
• met kruisperforatie • voor kalverdrenkemmers 

Biest- en melkvoedering

1477
1454

1453

147

145

1478

1474

1472



Art. Nr. Beschrijving   €

1416 Vlotterspeen compleet 1/100 800  
1417 Reservespeen 1/50/400 9.600  

 

  

Vlotterspeen   
• simpel uit elkaar te nemen en schoon te maken  
• door het extra grote drijflichaam kan de speen niet meer kantelen 
• met breukvast bevestigingsoog 

Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher (rood) en Big Drencher (groen) zijn universeel passend. 

Art. Nr. Beschrijving   €

1485 Kalverfles Excal 1/30 240  
1486 Rservespeen voor kalverfles Excal 1/100 -  

Kalverfles Excal   
... sinds veel jaren een verkooptopper in Nieuw-Zeeland - nu ook bij ons! Met beproefde „Excal-Fast-Flow“-
speen en terugslagklep. • inclusief luchtinlaatventiel nabij de greep, om de melkstroming met behulp van 
een vinger te kunnen regelen • 2,0 liter nuttige inhoud 

Art. Nr. Beschrijving Inhalt   €

1422 Kalverfles Speedy Feeder 2,5 l 1/20 440  
1487 Kalverfles Speedy Feeder XL 4,0 l 1/12 144  
1423 Reservespeen met schroefdeksel - 1/250 1.000  

 Kalverfles Speedy Feeder   
• Drenkfles met drieweg-doseerkraan • ergonomische bidirectionele handgreep  
• fleshals met grote (70 mm) diameter • schroefsluiting met grote flesopening  
• revolutionaire ‚pomp‘-speen • groot basisvlak zorgt voor hoge standstabiliteit 

Biest- en melkvoedering

1417

1423

1487

1422
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Art. Nr. Beschrijving €

1425 Melkfles - rond, 1 liter 1/20 320
1426 Melkfles - hoekig, 2 liter 1/20 160
1461 Melkfles hoekig, 3 liter, met handgreep 1/40 320

Melkflessen 
• met vulschaalverdeling • geschikt voor het opfokken van individuele
dieren en voor het toedienen van medicatie • compleet met speen

Art. Nr. Beschrijving Inhalt €

1479 Speedy Drencher 2,5 l 1/20 160
1488 Speedy Drencher XL 4,0 l 1/12 96
1483 Reservesonde voor de Speedy Drencher - 1/80 640

Sondelengte 48 cm 

Speedy Drencher 
• Drenkfles met drieweg-doseerkraan • ergonomische bidirectionele handgreep
• schroefsluiting met grote flesopening • groot basisvlak zorgt voor hoge stand-
stabiliteit

Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher (rood) en Big Drencher (groen) zijn universeel passend. 

Biest- en melkvoedering

1461

1426
1425

1488

1479



Art. Nr. Beschrijving  €

141450 Kalvermelkverwarmer 50 l 1  
141461 Deksel met roerwerk 1  
141453 Staafthermometer 1/100  
141462 Driepoot 1  

Technische gegevens  

Afmetingen: Ø 455 mm
Hoogte: 630 mm
Verwarming: 2500 W

Melkverwarmertank 50 l 
Melkverwarmer 

Vaktijdschriften en onderzoeken wijzen erop dat het voeren van jonge kal-
veren een merkbaar effect heeft op de gezondheid, de ontwikkeling en ook 
de latere prestaties van de dieren. Om hier positieve resultaten te behalen, 
dient de boer doorgaans te beschikken over een gefundeerde kennis en 
technische voorzieningen. 
Onze melkverwarmer biedt vooral voor middelgrote bedrijven de optimale 
ondersteuning tijdens de kalveropfok. Hij dicht de kloof tussen elektri-
sche dompelaars en mobiele melktanks met een dure uitrusting. Snel en 
zonder veel moeite kunnen tot wel 50 liter melk of melkvervanger worden 
verwarmd. De melk wordt langzaam en zonder aan te branden via een 
waterbad verwarmd. De melkverwarmer is ook uitermate geschikt voor het 
pasteuriseren van melk. 
 

Nu nieuw: roerwerk optioneel verkrijgbaar! 
Het krachtige roerwerk zorgt voor oproeren van de melkvervanger zonder 
brokken. Door de mixer kort in te schakelen tijdens het verwarmen van verse 
melk, kan de opwarmtijd worden verkort. Het deksel met geïntegreerde 
mixer kan eenvoudig op de MilkPot 50 (art. 141450) worden geplaatst en 
vastgeschroefd. 
 
• 1.000 tpm • 370 W • stekkerklaar • met opening voor thermometer  
(thermometer is niet bij de levering inbegrepen)

• van roestvrij staal geschikt voor levensmiddelen 
• eenvoudige reiniging dankzij deksel dat helemaal open kan 
• met schaalverdeling aan de binnenkant 
• waterbad: eigen inlaat en afvoer, kijkglas voor vulstandcontrole 
• traploze thermostaat 
• pasteuriseren mogelijk 
•  1 inch grote afvoer met schijfventiel afkomstig uit de voedingsmiddelenin-

dustrie
• met staafthermometer (geschikt voor levensmiddelen) 
• incl. deksel 
• standvoetjes optioneel verkrijgbaar 
 

 

 
NIEUW
NIEUW

Art.nr. 141450 
MilkPot 50

Art.nr. 141462 
steunpoten

Art.nr. 141461 
deksel met roerwerk

Art.nr. 141453 
staafthermometer

Art. Nr. Beschrijving  €

141451 Verwarmingselement 2500 W 1/20  
141452 Thermostaat 1/20  
141455 Dichting voor schijfventiel DN32 1  

Biest- en melkvoedering

141453
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FastHeat en FastHeat Digital 
De kalvermelkverwarmer van de nieuwste generatie… 
De kalvermelkverwarmers van de serie FastHeat verenigen een functionele vormgeving 
met merkbare besparingen qua tijd en energie! Door de gereduceerde constructie-
hoogte van het verwarmingelement zijn ook geringe volumes simpel en snel op de 
gewenste temperatuur te brengen+-. 
 
Energiebesparing 
Met slechts 1700 watt onderscheiden de nieuwe FastHeat kalvermelkverwarmers zich 
in vergelijking met gangbare producten door een duidelijk lager elektriciteitsverbruik. 
Door het gepatenteerde design en de lagere bouwhoogte van het verwarmingselement 
uit gegoten aluminium kunnen kleine nuttige volumes zonder nodeloze energieverspil-
ling al op de gewenste temperatuur gebracht worden. 
 
Snelle en gelijkmatige verwarming 
De FastHeat kalvermelkverwarmers gebruiken de warmtestroom in de melk bijzonder 
deskundig: de verwarmde melk stijgt daarbij naar de oppervlakte en de koude melk 
zinkt naar de bodem van de emmer, waar deze door het verwarmingselement opnieuw 
wordt verwarmd. Omdat het verwarmingselement zich door zijn lage hoogte in de 
koelste zone van de melk (bodem van emmer) bevindt, kan het zijn thermische energie 
bij vol vermogen en hierdoor bijzonder efficiënt aan de melk overbrengen. Dit zorgt 
voor een efficiënte en gelijkmatige verwarming van de melk. 
 
Van 18 °C tot 42 °C in ca. 11 minuten (emmer met 8 liter water).  

Art. Nr.   €

14160 1 25  

Technische gegevens  

Spanning: 230 V
Aansluitvermogen: 1700 W
Beschermklasse: IPX7
Gewicht: 2,7 kg
max. maat van het verwarminglichaam Ø: 165 mm
min. dompeldiepte: 80 mm
max. dompeldiepte: 690 mm
max. temperatuur: 90 °C

Zeer gemakkelijk schoon te maken, dankzij de gepatenteerde vorm en de PTFE-laag!

Geoptimaliseerd voor drinkemmers met  
een inhoud tot maximaal 10 liter 

Kalvermelkverwarmer FastHeat Digital   
• digitale regeling met traploos vrij instelbare temperatuur (+10 ... +90 °C) • slaat de laatst ingestelde 
gewenste temperatuur op • zelfverlichtend scherm • optische en akoestische signaalweergave, bijv. bij het 
bereiken van de ingestelde gewenste temperatuur • veiligheiduitschakeling door drooglopen • houder voor 
de aansluitkabel, zodat de aansluitsteker altijd droog blijft • met praktische en beproefde beugelgreep 
• totale hoogte van het apparaat: 78,5 cm • uiterst licht - slechts 2,7 kg (ca. 25 % lichter dan standaard-
producten) • eenvoudig te reinigen dankzij verwarmingselement met PTFE-laag • 3 m aansluitkabel 

Biest- en melkvoedering



Huisvesting en toebehoren

Hoge stabiliteit 
•  hoogwaardige materialen waarborgen breukveiligheid  

en botsbestendigheid en een lange levensduur van  
het kalverhok

•  gelijkmatige wanddikten en stabilisatiebogen aan  
de zijkant verhogen de standvastheid en bieden  
aanvullende torsiestijfheid

• robuuste, thermisch verzinkte omheining 
•  veiligheidsbeugels aan de zijkant geven de  

omheining extra stabiliteit

Gezonde kalveren met de CalfHouse-serie 
Om het risico op diarree te verlagen, moeten kalveren in de eerste weken aan 
een zo laag mogelijke kiembelasting worden blootgesteld. Dat kan alleen 
worden gerealiseerd als de kalveren apart en gescheiden van de moeder en 
even oude kalveren worden gehouden. 

Meer dan alleen een dak boven het hoofd

Optimaal klimaat – zowel in de zomer alsook in de 
winter 
•  hoge isolerende werking en UV-bescherming  

dankzij hoogwaardige materialen
•  de stijgende dakhelling met ventilatieopeningen zorgt  

voor een optimale luchtcirculatie, zodat vochtige en  
warme lucht naar boven toe kan ontsnappen

•  witte oppervlakken voorkomen oververhitting  
in de binnenruimte

Diervriendelijke constructie 
• ruime afmetingen 
•  omheining met weinig afstand tussen de verticale  

spijlen en zijdelingse beschermbeugels ter voorkoming 
van letsel

•  gladde binnenvlakken voorkomen het oplikken van mate-
riaalvezels, vergemakkelijken de reiniging en verbeteren 
hierdoor de hygiënische omstandigheden aanzienlijk

Uit de wetenschap en de praktijk is gebleken dat kalverhokken een onbetwist 
en optimaal huisvestingssysteem voor kalveren zijn: zij zorgen voor een hygië-
nische omgeving, bieden zowel in de zomer alsook in de winter goede lucht- 
en lichtverhoudingen en dus de beste voorwaarden voor de gezondheid, de 
vitaliteit en het welzijn van pasgeboren kalveren.

De CalfHouse-serie 
voor een goede start
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Comfort voor mens en dier

Praktisch en comfortabel 
•  om het voorste deel schoon te maken, kan de omheining boven  

het kalverhok geklapt worden
•  kalverhok kan in de afrastering getuimeld worden om te vullen  

met strooisel, schoon te maken en te verplaatsen
•  grote massief rubberen banden met naaldlager maken een eenvoudige 

verplaatsing mogelijk, ook bij een moeilijke ondergrond
• handgreep om het hok gemakkelijker op te tillen 
• geïntegreerde drempel voorkomt dat strooisel uit het kalverhok komt 
•  gelijkvloerse drempel bij de omheining voor een ongehinderde  

toegang voor mens en dier

Multifunctioneel 
•  draaideur voor bediening met één hand vergemakkelijkt de toegang 

tot het dier. De draaideur kan, om de toegang voor het kalf te  
versperren, optioneel ook naar de ingang van het kalverhok  
verplaatst worden.

•  twee openingen met selecteerbare hoogtepositie voor voer-  
en wateremmers

•  drinkemmerhouder met emmerbeveiliging. De hoge positionering 
bevordert de natuurlijke strekking van de nek zodat de melk direct  
in de lebmaag kan geraken. De schuine positie zorgt voor een  
complete lediging van de emmer.

•  Flex-rail voor de variabele montage van de drinkemmerhouder  
en optioneel van een houder voor een droogvoerfles

Lichte of zware omheining 
Voor alle aparte kalverhokken is de omheining in een lichte uitvoering  
verkrijgbaar. Het verlaagde gewicht vergemakkelijkt bijvoorbeeld het optillen 
van de omheining en het verplaatsen van het in de omheining getuimelde 
hok, biedt tegelijkertijd echter een hoge stabiliteit. 

Uitgebreide uitrusting reeds bij de levering inbegrepen! 
• drinkemmerhouder 
• 2 emmerhouders 
• drempel 
• handgreep

Lichte omheining (30 kg) Zware omheining met verhoogde materiaaldikte (45 kg)

Flex-rail (a) met  
drinkemmerhouder (b). 
2 voeropeningen (c) met  
selecteerbare hoogtepositie voor 
emmerringen.

Bij CalfHouse Premium Plus en CalfHouse Master Plus is de omheining ook  
in een zware uitvoering leverbaar. Deze is extreem robuust en biedt dankzij 
het verhoogde gewicht een nog betere standvastheid.

Huisvesting en toebehoren

a

c

c

b



NIEUW

Art. Nr. Beschrijving   €  

14566 CalfHouse PE UV+ met omheining 1 4   
14565 CalfHouse PE UV+ zonder omheining 1 17   
14562 Omheining voor CalfHouse PE UV+ 1 24   
14564 Deur- en bandenset voor CalfHouse PE UV+ 1 45   
3269 Hooiruif, spijlafstand 80 mm 1/5 60   
14396 Strokengordijn voor CalfHouse PE UV+ 1 56   

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 205 x B 115 x H 135 cm
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht omheining: ca. 30 kg

Houd rekening met aparte transportkosten!

Nu nieuw: hogere isolerende werking en langere levensduur door extra uv-bescherming. Het 
ondoorzichtige CalfHouse PE UV+ is uitgerust met extra uv-stabilisatoren. Daardoor worden de zonnest-
ralen beter geabsorbeerd, zodat de binnenruimte van het kalverhok niet zo sterk opwarmt. Bovendien 
neemt de natuurlijke aantasting van het materiaal af. 

CalfHouse PE UV+   
Voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid zorgt de vervaardiging van hoogwaardige, 
slagvaste HDPE-kunststof met geïntegreerde uv-stabilisatoren. Een optimaal klimaat in 
het kalverhok wordt door de meertraps instelbare en in alle standen vast te zetten ven-
tilatieklep gewaarborgd. De klep vergemakkelijkt eveneens het vullen van de hooiruif. 
De extra gladde binnenvlakken zorgen voor een eenvoudige reiniging en verbeteren 
hierdoor de hygiëne. Het hok beschikt over een geïntegreerde handgreep voor het 
optillen van het kalverhok. 
 
Emmer, voederbox en hooiruif zijn niet bij de levering inbegrepen. 

Noviteit

Huisvesting en toebehoren
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Houd rekening met aparte transportkosten!

Art. Nr. Beschrijving   €  

14580 CalfHouse Premium Plus met lichte omheining 1 4   
14585 CalfHouse Premium Plus met zware omheining 1 4   
14472 Lichte omheining 1 24   

144321 Zware omheining 1 22   
14581 CalfHouse Premium Plus zonder omheining 1 10   
14476 Deur- en bandenset met kunststof drempel, voor CalfHouse Premium Plus 1 34   
14304 Reservedrempel, kunststof 1 168   

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 210 x B 115 x H 145,5 cm
  
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht lichte omheining: ca. 30 kg
Gewicht zware omheining: ca. 45 kg

CalfHouse Premium Plus 
Premium Plus betekent: meer ruimte! meer stabiliteit! 

Het in de lengte en hoogte nog ruimere kalverhok biedt het kalf nu nog meer bescherming tegen weer-
sinvloeden en biedt de boer meer ruimte bij de behandeling van het kalf.  
 
Het CalfHouse Premium Plus bestaat uit een speciaal glasvezelweefsel met een zeer hoge oppervlakte-
massa. Hierdoor beschikt het materiaal ook over een extreem hoge scheurvastheid en botsbestendigheid. 
Bovendien zijn de wanden van het kalverhok bij alle randen en kanten extra versterkt. 
 De eenvoudig te reinigen kunststof drempel verbetert de hygiëne. 
 
Ook dit kalverhok wordt gekenmerkt door het geoptimaliseerde ventilatiesysteem waardoor het klimaat 
in de hut zonder tocht kan worden gereguleerd. 
 
Emmer niet inbegrepen bij de levering 

Ons grootste 
aparte hok! 

Huisvesting en toebehoren



Met lichte en zware omhei-
ning leverbaar! (Op de foto 
wordt de lichte omheining 
getoond)

Art. Nr. Beschrijving   €  

14470 CalfHouse Master Plus met lichte omheining 1 4   
14485 CalfHouse Master Plus met zware omheining 1 4   
14472 Lichte omheining 1 24   

144321 Zware omheining 1 22   
14301 CalfHouse Master Plus zonder omheining 1 12   
14474 Deur- en bandenset met houten drempel, voor CalfHouse Master Plus 1 34   
14304 Reservedrempel, kunststof 1 168   
14302 Reservedrempel, hout 1 168   

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 200 x B 115 x H 135 cm
  
Afmetingen omheining: L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht lichte omheining: ca. 30 kg
Gewicht zware omheining: ca. 45 kg

Houd rekening met aparte transportkosten!

Veiligheidsbeugels aan de 
zijkant vermijden dat kalveren 
ontsnappen en geven extra 
stabiliteit 

CalfHouse Master Plus   
Het 10.000 keer beproefde CalfHouse Master Plus profiteert van onze competentie en 
onze jarenlange ervaring op het gebied van het ontwerp van hoogwaardige kalverhok-
ken en combineert alle beproefde eigenschappen van de CalfHouse-serie wat betreft 
stabiliteit, comfort en dierenwelzijn – voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
 
Met zijn royale afmetingen biedt het uit glasvezelversterkte kunststof vervaardigde 
CalfHouse Master Plus het kalf bescherming tegen weersinvloeden en ruimte voor 
behandelingen door de boer. 
 
Emmer niet inbegrepen bij de levering 

Huisvesting en toebehoren
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Art. Nr. Beschrijving   €  

14480 CalfHouse Flexbox met omheining 1 4   
14481 CalfHouse Flexbox zonder omheining 1 12   
14482 Omheining Flexbox 1 24   
14483 Reservedrempel 1 168   

Afmeting  

Afmetingen buitenzijde hok L 166 x B 138 x H 122 cm
  
Afmetingen omheining: L 128 x B 133 x H 96 cm
Gewicht omheining: ca. 31 kg

Houd rekening met aparte transportkosten!

  

CalfHouse Flexbox   
De CalfHouse Flexbox vormt met zijn klassieke en al jaren op de markt beproefde vorm 
de ideale aanvulling op ons assortiment kalverhokken. Vanwege de compacte bouwwi-
jze, is het hok zeer ruimtebeparend. 
 
Toch is het qua basisoppervlak vergelijkbaar met de andere kalverhokken van de Calf-
House-serie en bovendien biedt het meer ruimte in de breedte. Het kalverhok van glas-
vezelversterkte kunststof overtuigt door de beproefde voordelen van de CalfHouse-serie 
wat betreft stabiliteit, comfort en dierenwelzijn. 
 Emmer niet inbegrepen bij de levering 

  

Huisvesting en toebehoren



Houd rekening met aparte transportkosten!

Art. Nr. Beschrijving   €

14378 Houder voor 5 krachtvoeremmers 1 50  
3268 Lange voedertrog om in te hangen 1 120  

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1 100  

14454 Hooiruif groot 1 50  

Art. Nr. Beschrijving   €  

14440 CalfHouse Premium 4/5 met omheining - 1   
14442 CalfHouse Premium 4/5 zonder omheining 1 4   
14414 Omheining voor CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14449 Dubbel-set CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14466 Afdak voor CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14458 Drempel lariks 1 48   

Afmeting  

Enkel hok buitenmaat: L 238 x B 223 x H 180 cm
Omheining: L 220 x B 205 x H 115 cm

CalfHouse Premium 4/5   
Het grote kalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot wel 5 kalveren 
(de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen). 
Aan de achterkant is een schuifraam geïntegreerd dat o.a. de controle van de dieren ver-
gemakkelijkt. Een vangrooster biedt de mogelijkheid om de kalveren fixeren of uit de buurt 
van de voederplaatsen te houden. 
Op de top van de nok zijn hijsogen aangebracht voor het eenvoudig optillen en transporte-
ren van het hok. Ook drinkemmerhouder en troghouder zijn bij de levering inbegrepen. 
 
Emmer en lange voedertrog zijn niet bij levering inbegrepen. 

Ook als dubbele set voor tot 
wel 10 kalveren verkrijgbaar!

Afdak optioneel verkrijgbaar!

Huisvesting en toebehoren
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Art. Nr. Beschrijving   €

3268 Lange voedertrog om in te hangen 1 120  

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1 100  

Art. Nr. Beschrijving   €  

14500 Groepshut FLIXBOX met omheining - 1   
14501 Groepshut FLIXBOX zonder omheining - 1   
14502 Omheining FLIXBOX - 1   

Afmeting  

Hok buitenmaat: L 340 x B 290 x H 180 cm
Omheining: L 650 x B 290 cm

Houd rekening met aparte transportkosten! Om uit te laden is een  
frontlader met lepels vereist!

Groepshut FLIXBOX   
Het grote kalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot wel 7 kalveren 
(de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen). 
Het aanvullende complete frame rondom de hut garandeert een maximale stabiliteit,  
ook bij grote dieren. 
Met de draaibare ventilatieschijf wordt de luchtcirculatie achterin het groepshok geregeld. 
Het aan de afrastering aangebrachte vangrooster is voor alle 7 voederplaatsen uitgerust  
met een individuele en complete vergrendeling. 
Op de top van de nok zit een draagbeugel voor het eenvoudig optillen en transporteren  
van het hok. Ook drinkemmerhouders en troghouders zijn bij de levering inbegrepen. 
 
Emmer en lange voedertrog zijn niet bij levering inbegrepen. 

  

Huisvesting en toebehoren



Art. Nr. Beschrijving Breedte Hoogte   €

14395 Strokengordijn voor CalfHouse Master Plus en CalfHouse Flexbox 95 cm 115 cm 1 75  
14396 Strokengordijn voor CalfHouse PE UV+ 95 cm 114 cm 1 56  

 

  

Strokengordijn 
voor kalverhokken 

Een warmteregulering die functioneert is doorslaggevend voor de 
gezonde ontwikkeling van kalveren. Koude tocht leidt bij kalveren  
tot een verhoogd warmteverlies en bevordert het ontstaan van  
koudestress. De extra energie die het kalf nodig heeft om de 
lichaamstemperatuur te handhaven, ontbreekt hem voor een  
gezonde groei. 
 
• beschermt kalveren tegen koude tocht • houdt het strooivoer  
ook in slechte weersomstandigheden droog • transparante en 
lichtdoorlatende strokengordijnen (dikte: 1 mm) • het strokengordijn 
14395 is al voorgemonteerd - om te bevestigen dienen enkel twee 
gaten in het kalverhok geboord te worden • het strokengordijn 14396 
is al voorgemonteerd en kan eenvoudig in de ventilatieopeningen 
worden gehangen

Art.144350: 
met gepoedercoate 
inzet van plaatstaal om 
krachtvoer te voeren 
(volume 10 l)

Art. 14435: 
met verzinkte ruifinzet voor gecombineerd 
voeren van krachtvoer en hooi - ideaal voor 
kalveren bij het overschakelen van nat op 
droog voer!

Art. Nr. Beschrijving   €

14435
Voederbox voor kalverhokomheiningen 
(14420, 14430, 14440, 14455, 14449)

1 18  

144350 Kachtvoerbox voor omheiningen van kalverhokken 1 18  

 

Voederbox voor kalverhokken 
Gecombineerd voederen van hooi en krachtvoer 

• als gecombineerde voederbox voor kracht- en droogvoer of als pure krachtvoerbox  
verkrijgbaar • kan van binnenuit aan de heining worden gehangen (geschikt voor alle 
aparte kalverhokken) • gemakkelijk van buitenaf te vullen • poedergecoat deksel  
beschermt de inhoud tegen regen • stevig voorraadvat van kunststof  
• afmetingen (hxbxd): 480 x 300 x 250 mm 

Huisvesting en toebehoren

14396

14395
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Art. Nr. Beschrijving   €

324811 Voederschaal, grijs 1/5 500  
324812 Voederschaal, groen 1/5 500  
324820 Deksel voor voederschaal, wit 1/5/50 600  

  

Voederschaal   
• universeel bruikbare schaal voor voeder • schokbestendige en temperatuurbestendige kunststof 
• geschikt voor levensmiddelen • ca. 6 liter inhoud • schaal en deksel bedrukbaar op aanvraag 

29935

Art. Nr. Beschrijving   €

1444 Emmerhouder Ø 29,5 cm voor 29881 1 310  
29935 Deksel voor emmer 29881, zwart 1/30 720  

Art. Nr. Inhalt   €

29881 12 l 1/10 350  

Stal- en bouwemmers   
• zeer stevige uitvoering • olijfgroen 

Art. Nr.   €

14378 1 50  

 

  

Houder voor 5 krachtvoeremmers   
• voor CalfHouse Premium 4/5 (art. 14440) • geschikt voor bijv. stal- en bouwemmers 
(art. 29881) en voederschalen (art. 324811-324812) 

Art. Nr. l x b x h   €  

14454 113 x 41 x 38 cm 1 50   

 

  

Hooiruif groot   
• verzinkt • passend voor CalfHouse Premium 4/5 en groepsiglo 
FLIXBOX • spijlafstand: 75 mm • spijldikte: 10 mm 

Huisvesting en toebehoren

Top Seller



Art. Nr. Beschrijving  €

14386
Troghouder voor twee lange voedertroggen 

(passend voor CalfHouse Premium 4/5 en het grote hok FLIXBOX)
1  

Art. Nr. Inhalt   €

3268 42 l 1 120  

 

  

Lange voedertrog 
om in te hangen 

• bijzonder stevig, gemaakt van met glasvezelversterkte kunststof 
• extra sterke ophanglippen • passend voor troghouder 14386 
• passend voor insteekbare hooiruiven en vrijwel elke voorziening 
met een dikte tot maximaal 50 mm • nuttige inhoud ca. 42 liter 
• afmetingen: bxdxh: 100 x 35 cm (zonder ophangbeugel 28 cm) x 24 cm 

Huisvesting en toebehoren



23

NIEUW

Art. Nr. Beschrijving  €

12515 Halsters voor kalveren 1/10  
12501 Halsters voor runderen en jonge stieren 1/10  

 

  

Halsters   
• buitengewone kwaliteit voor de hoogste eisen • gemaakt van 
huidvriendelijk materiaal • voorzien van verstelbare kop- en neusband 
• met leder versterkt • met ovale schakel en D-ring • olijfgroen met 
kanteelpatroon 

Runderhalsters van topkwaliteit 

Pvc-strokengordijn-set   
Set bestaat uit: 
5 x pvc-stroken 30 x 225 cm, 3 mm dik 
5 x pendelplaten 30 cm 
2 x hakenlijsten (totale lengte 130 cm) 
pendelplaten al op pvc-stroken gemonteerd 
 
Toepassingen: 
• landbouwsector: bijv. afvoeren 
• paardensport: open stallen, paddocks, etc. 
• stof-, spat-, gehoorbescherming bij machines en installaties 
• afscheiding van hallen, afbakening van de werkplek

Art. Nr. Beschrijving  €

291162 Pvc-strokengordijn-set 1  
291163 Vervangende stroken, gemonteerd 1/4  

Noviteit

Huisvesting en toebehoren

12501 12515



Liksteenhouder - hoekig   
• van kunststof • zonder scherpe randen • Afmetingen: b x h: ca. 
23 x 22 cm • binnenmaat: 19,5 x 19,5 cm 

voor grote likstenen  

Art. Nr.   €

3247-5 1 250  

Voedertrog   
• splintervrije kunststof • rechthoekig 
• afmetingen b x h x d: 42 x 32 x 30 
cm • inhoud ca. 15 liter 

 

Art. Nr. Beschrijving   €

3258 Voedertrog zonder beschermranden 1 100  
32582 Voedertrog met beschermranden (niet gemonteerd!) 1 100  
32581 Reserve-beschermranden 1/25 200  

Hooiruif dubbel   
• verzinkt • om op te steken aan de wand van een box of plank tot een breedte 
van maximaal 43 mm • spijlafstand: 80 mm • spijldikte: 8 mm 

 

Art. Nr. l x b x h   €

32702 61,5 x 50 x 48 cm 1 30  

Huisvesting en toebehoren

Top Seller

Top Seller
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NIEUW

Drinkbak K50   
• drinkbak van hoogwaardige kunststof • volume: 2,2 l • tong afsluitbaar (apart toebehoren) 
• wateraansluiting van boven of onder • geschikt voor 1/2“- en 3/4“-aansluiting 
• waterdebiet: 3-voudig instelbaar, ~ 7,5 - 11 l/min bij 3 bar • geschikt voor bevestiging aan 
wand en leiding • bevestigingsbeugel en stabilisatieplaten worden niet meegeleverd 
• gewicht: 0,95 kg 

 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

225031 Drinkbak K50 groen 1 1 120  
225032 Drinkbak K50 olijf 1 1 120  
225030 Drinkbak K50 blauw, neutrale presentatie 1 1 120  
225033 Drinkbak K50 blauw, neutrale presentatie, dubbele verpakking 2 1/2 160  
22501 Bevestigingbeugels, per paar met stabiliseerplaten 1 1/25 -  

221970 Veiligheidsbeugel maat 1 1 1/4 60  
225034 Vervangende lepel 1 1/10 -  
223426 Reserveventiel hoge druk 1 1/20/200 12.000  

2250341 Tongversperring voor K50 om achteraf te monteren 1 1/500 -  

Noviteit

geschikt voor 1/2“- 
en 3/4“-aansluiting

Art. Nr.   €

221972 1 100  

 
  

Montageset voor drinkbakken   
• voor de montage aan omheiningen van kalverhokken • passend voor alle drinkbakken 

Huisvesting en toebehoren

225031

225031 225031 225031



Kalverdekjes
• kalverdekken ondersteunen het immuunsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomen diarreeproblemen en andere 
aandoeningen • bij temperaturen onder +10°C verhoogt het risico op een ziekte • bescherming bij onverwachte 
weersverandering • vermijding van koudestress bij pasgeboren kalveren • de kalveren dragen de kalverdekken doorgaans 
3 tot 4 weken, indien nodig ook langer • kalverdekken zijn niet geschikt voor groepen 

Art. Nr. Ruglengte  €

14148 70 cm 1/15  
14149 80 cm 1/15  

 

Kalverdek ThermoPlus   
• bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstop • met anatomische 
borst- en buiksluiting • stabiele sluitingen met aanvullende klittenbandbevestiging 
• 200 g vulling van polyvlies voor een optimale bescherming ook bij extreme buiten-
temperaturen • waterdicht tot 3000 mm waterkolom • ademende eigenschappen 
voorkomen overmatig transpireren • machinewasbaar op 30 °C 

Art. Nr. Ruglengte  €

14155 70 cm 1/25  
14156 80 cm 1/25  

Kalverdek Ripstopp   
• bovenmateriaal van scheurvast 600 denier polyester-ribbelstopper 
• voorzien van nylonriemen en klemsluitingen van kunststof 
• waterdicht tot 3000 mmWk • ademingbevorderende eigenschappen 
vooorkomen bovenmatig zweten • machinewasbaar op 30 °C 

Art. Nr. Ruglengte  €

14157 70 cm 1/30  
14158 80 cm 1/30  

Kalverdek Premium   
• houdt warm dankzij PU-schuimstof laag • waterdicht (tot 5.000 mm water-
kolom) en actief ademend 4-laags materiaal • bijzonder zacht en duurzaam 
• uitstekende pasvorm en flexibele aanpassing van de maat door verstelbare 
buikflap, beenriemen en klittenbandsluitingen ter hoogte van de borst 
• machinewasbaar op 30 °C 
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Vliegenbestrijding
Stalvliegenvanger FlyMaster kleefkoord 
• Complete set met 440 meter koord • Milieuvriendelijk alternatief voor vliegenbestrijding
in de stal • het gebruikte koord wordt door middel van de mee geleverde lege haspel weer
opgerold • eenvoudige zelfmontage • Vervangrollen kunnen probleemloos verwisseld
worden

Art. Nr. Beschrijving €

299776 Kleefkoord 440 m, compleet pakket 1 96
299777 Reserverol Kleefkoord 440 m 1 288

Sets bestaande uit:

299776

Vliegenvanger Twister 
• de gelijmde papierstrook bestaat uit natuurlijke bestanddelen, zoals harsen, oliën en vetten
• absoluut gifvrij • de vrij hangende vliegenvanger biedt een ideale plaats waar rondvliegende
insecten kunnen neerstrijken • trek de opgerolde Twister met behulp van de rode lus voorzichtig
draaiend uit de handwarme huls tevoorschijn en bevestig de Twister met behulp van de bijgeslo-
ten punaise aan het plafond • vier stuks/doos • 24 stuks in display

De klassieker – 100% gifvrij!Art. Nr. €

299839 1/24/144



Lammeren
Lammeren drinkbak Multi Feeder 
• om maximaal 7 lammeren te voeren • inhoud: 30 liter • zonder portionering en met afgeronde hoeken, daardoor zeer
eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, voerroosters, omheinigen, etc. op te hangen (buizen tot max. ø 61 mm (2“)
• met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te fixeren en te beveiligen • stapelbaar • gemakkelijk te
transporteren • zuurbestendig • geschikt voor levensmiddelen • afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm
• compleet met 7 spenen (art. 274) en 7 kleppen (art. 275)

Art. Nr. Beschrijving €

27600 Lammerendrinkbak Multi Feeder 1 57
14214 Afdekkap voor Multi Feeder 1/100 -

Lammeren emmer 
• om maximaal 6 lammeren te voeren • inhoud: 12 liter
• met metalen beugels om aan stalwanden, vreetroosters,
hekken en dergelijke op te hangen • extra draaggreep van
metaal • stapelbaar • stabiele kunststof • geschikt voor
levensmiddelen • compleet met 6 spenen (art. 274) en
6 kleppen (art. 275)

Art. Nr. Beschrijving €

27500 Lammeren emmer 1 100
324482 Afdekking voor emmer en voederschalen, 2 stuks 1/100 2.400 27500 + 324482

27600 + 14214
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Lammeren emmer 
• kunststof • voor het voederen van maximaal zes lammeren • compleet met
houdplaat, speen en klep • levensmiddelecht • aan beide afgevlakt
• versterkte uitvoering • levering zonder deksel

Art. Nr. Beschrijving €

271 Lammeren emmer, inhoud 8 liter 1 240
14211 Deksel voor drinkemmer, groen 1/50 1.200

Lammeren emmer 
• kunststof • compleet met houdplaat, kleppen en korte,
rode spenen • levensmiddelecht

Art. Nr. Beschrijving €

276 Lammeren emmer met vijf spenen 1 240
2769 Lammeren emmer met drie spenen 1 240

Reserveonderdelen voor lammeren emmers 

Art. Nr. Beschrijving MA €

274 Reservespeen voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 6 - 1/6/600
274/6 Reservespeen voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 1 6 1
275 Reserveklep voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 6 - 1/6/1200

275/6 Reserveklep voor 271, 272, 27600, 27500, 27510 1 6 1
277 Reservespeen voor 276 en 2780 20 - 1/20/1000

277/5 Reservespeen voor 276 en 2780 1 5 1
2784 Reservespeen voor 276 en 2780 20 - 1/20/1000

27111 Reservespeen natuurlijk rubber voor 276 en 2780 20 - 1/20/800
149 Klep, compleet voor 144 10 - 1/10

1410 Ophangplaat voor drinkemmer 10 - 1/10/150

14211

Lammeren

149

Top Seller

274275

277/5

2784



Overige

Energiezuinige infraroodlichtbron PHILIPS   
• robuuste uitvoering dankzij toepassing van geperst glas • PAR 38 • bespaar nu tot 30% op uw ener-
giekosten (vergeleken met gangbare infraroodlichtbronnen) • deze lichtbronen onderscheiden zich als 
volgt: economisch (gemiddelde levensduur ca. 5000 uur), uitstekende overdracht van warmte - direct en 
doelgericht op het dier - en een onmiddellijke opwarming van het huidoppervlak van het dier. Daarmee 
wordt een gelijkmatige warmtehuishouding verkregen en de doorbloeding van weefsel- en spierlagen 
gestimuleerd • spatwaterdicht • universeel toepasbaar bijvoorbeeld voor pluimvee, biggen, diergenee-
skundige therapie, droogprocessen voor voer en levensmiddelen in het agrarisch bedrijf • passend bij de 
infraroodwarmtestraler 

Bespaar nu tot 30% op uw energiekosten! 

 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

22302 100 W – rood 12 1/12 396  
22303 175 W – rood 12 1/12 396  
22304 100 W – helder 12 1/12 396  
22309 175 W – helder 12 1/12 396  

Actie-warmtestraler met infrarood licht   
• aluminium scherm ø 21 cm • met 6 ventilatiesleuven voor betere luchtcirculatie, daardoor 
langere levensduur van de infrarood lamp • bevestigingsketting (max. 20 kg draagvermogen)   

 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

22280 met 2,5 m kabel 2 1/2 192  

Professionele warmtestraler   
• stevige veiligheidscherm van aluminium ø 21 cm voorzien van ventileersleuven • 50% hogere wanddikte van 
het aluminium scherm dan bij gangbare warmtestralers • met kabelknikbeschermende tule op de behuizing 
• inclusief S-haak voor het veilig inkorten respectievelijk bijeenhouden en vastzetten van overtollige kabellengten 
• Keramische fitting met draadring en contactplaten van messing voorkomen corrosie • gelaste ophangketting 
van C-schalmen (maximaal 20 kg draagvermogen) • 225283: schakelstanden: uit / 50% / 100% • max. 175 W 
lampen voor apparaten met spaarschakelaar! 

Nu met een 50% hogere wanddikte van het aluminium scherm 

 

Art. Nr. Beschrijving MA   €

22528 met 2,5 m lange kabel 2 1/2 192  

225283
met 2,5 m lange kabel 

en driestandenschakelaar op het apparaat
2 1/2 192  

Digitale thermometer   
• hoge nauwkeurigheid • snelmetend in 10 seconden (rectaal) resp. 17 seconden (oraal) • automatische 
signaaltoon bij het einde van de meting • laatste waarde wordt opgeslagen • automatische uitschakeling 
• weergave batterijstatus • waterdicht • altijd met transparante beschermhuls 

  

 

Technische gegevens  

Uitleesbereik: 32 ... 42 °C
Nauwkeurigheid: +/-0,1 °C
Batterij: 1,5 V-knoopcel (LR/SR-41)

Art. Nr. Beschrijving  €

2136 Koortsthermometer 1/10/200  
2137 Koortsthermometer, flexibele sonde 1/10/200  

Top Quality

2137

2136



31

Overige
Digitale thermometer BigScreen 
• met flexibele sonde • hoge nauwkeurigheid • snelmetend in 10 seconden • met achtergrondverlichting van
de indicator: groen = geen koorts, rood = koortsbereik • automatische signaaltoon bij het einde van de meting
• opslag van de laatste meetwaarde • automatische uitschakeling • omschakelbaar van °C op °F • indicatie van
de noodzaak tot batterijvervanging • waterdicht

Technische gegevens

Uitleesbereik: 32 ... 43,9 °C
Nauwkeurigheid: +/0,1 °C
Batterij: CR2032 Lithium

Art. Nr. Beschrijving €

2130 Digitale thermometer 1/6/24
29918 Knopbatterij 3 V 1/20

Wegwerpoveral Basic  
• ca. 45 g/m² • wit • ter bescherming tegen stof, vuil en spatten
• materiaal: polypropyleen • mat capuchon en ritssluiting • elastische
boordband bij armen, benen en taille • licht, zacht en trekvast

Art. Nr. Grootte €

3408 M 1/50
3409 L 1/50
3430 XL 1/50
3431 XXL 1/50

Wegwerpoverall blauw 
• ca. 55 g/m² • ter bescherming tegen stof, vuil en spatten
• materiaal: polypropyleen • mat capuchon en ritssluiting
• elastische boordband bij armen, benen en taille
• extra scheurvast

Art. Nr. Grootte €

3432 L 1/50
3433 XL 1/50
3434 XXL 1/50

Wegwerpoverschoenen 
• enkelhoog • 41 x 15 cm • met rubberen trekkoord • blauw
• 0,035 mm materiaaldikte • polyetheen (PE) • 100 stuks/pak

Art. Nr. €

15377 1/10

3408

3432


