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Zanim przystąpimy do prac związanych z dojem krów, musimy wykonać kilka niezbędnych
czynności aby nasza praca była bezpieczna i komfortowa a pozyskiwane mleko było najwyższej
jakości. Należy zadbać o higienę, wygodę, bezpieczeństwo i komfort pracy.






Dedykowane do dojenia, ale również bardzo praktyczne 
przy innych zabiegach. 
Niesterylne.
Długość 30 cm, grubość 0.2 mm
Bez lateksy i talku (ważne dla osób uczulonych)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Testowane: EN 374, EN 455, EN 374/1
Standard jakości 1.5 AQL





30 cm długości: zapewniają komfortową ochronę.
Grubość: -0,14 mm / 5,5 mil.
Niesterylne.
Standard jakości: 1,5 AQL.
Oburęczne.
Nie zawierają lateksu i talku.
Nie zawierają wywołujących alergie tiuramów, tiazoli i białek lateksowych.
W pełni fakturowane, zapewniają doskonałą przyczepność.
Szczególnie przydatne jako rękawice udojowe: białe kłaczki w mleku będące 
oznaką zapalenia wymienia (mastitis) można łatwiej wykryć na czarnym tle.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane: EN374 i zgodne z EN455.
50 sztuk w opakowaniu.



Nazwa

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

09-3114

09-3115

09-3116

09-3117

09-3138

Kod produktu

Rękawiczki nitrilowe PROFI S, 50 szt.

Rękawiczki nitrilowe PROFI M, 50 szt.

Rękawiczki nitrilowe PROFI L, 50 szt.

Rękawiczki nitrilowe PROFI XL, 50 szt.

Rękawiczki nitrilowe PROFI XXL, 50 szt.

Nazwa

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

09-3150

09-3151

09-3152

09-3153

09-3154 

Kod produktu

Rękawice Nitrile S, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile M, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile L, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile XL, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile XXL, czarne, 50 szt. 
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Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3108

09-3109

09-3110

09-3111

Kod produktu

Nitrile Classic S, 100 szt.

Nitrile Classic M, 100 szt.

Nitrile Classic L, 100 szt.

Nitrile Classic XL, 100 szt.

Nazwa

1/6

1/6

1/6

10-7605

10-7495

10-7704

Kod produktu

Rękawice Dermatex roz. 8, 6 par

Rękawice Dermatex roz. 10, 6 par

Rękawice Dermatex roz. 12, 6 par

Nazwa

1/809-3160

Kod produktu

Uchwyt ścienny do rękawic jednorazowych


Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
Oburęczne, ze szwami.
Dają maksymalny komfort.
Trwałe.
Zastosowanie:
do założenia pod rękawiczki lateksowe,
szczególnie polecane dojarzom w okresie zimowym
6 par w opakowaniu.


24 cm długości. Grubość 0,1 mm. 
Niesterylne.
Do jednorazowego użytku.
Bez lateksu i talku.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Standard jakości 1.5 AQL.
Testowane: EN 455.


Wykonany ze stali nierdzewnej: stabilny i odporny na rdzę, nawet 
w wilgotnych warunkach (np. na stanowisku udojowym).
Mocowany na śruby, pionowo lub poziomo.
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów dzięki sprężynie
przyciskającej dozowniki do frontu.



09-301809-3015

10-702210-7023


Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej w hali udojowej.
Wodoodporny (>1000 hPa).
Odporny na skrajne temperatury (-300C do +500C).
Bardzo odporny na podarcia i pęknięcia.
Odporny na kwas. 
Wykonanie: od środka 100% poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.





Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
Wysoki komfort użytkowania.
Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C.
Elastyczny w temperaturze nawet -20°C.
Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
W kolorze bladoszarym.

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego,
że praca w nim staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha,
ponieważ jest on wykonany bez szwów i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów.
Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować 
szczególną higienę.
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Nazwa

1/20

1/20

10-7022

10-7023

Kod produktu

Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm

Fartuch Apron Keron długi rękaw, 136 x 92 cm

Nazwa

1/20

1/20

1/20

1/40

1/40

09-3015

09-3016

09-3017

09-3018

09-3019 

Kod produktu

Fartuch Premium rozm. M, 115 x 100 cm 

Fartuch Premium rozm. L, 125 x 118 cm 

Fartuch Premium rozm. XL, 140 x 124 cm 

Fartuch Premium z kieszeniami rozm. S, 110 x 118 cm 

Fartuch Premium z kieszeniami rozm. L, 125 x 118 cm 



 09-3204

 09-3201



8

Nazwa

1/80

1/80

09-3011

09-3013

Kod produktu

Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski

Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski

Nazwa

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

10-7001  

10-7002

  09-3000

 09-3001

  09-3002

  09-3003 

 09-3004  

Kod produktu

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały   

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski   

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony  

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały   

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski   

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony   

Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski   

Nazwa

1

1

1

1

1

1

09-3201  

09-3202 

 09-3203

  09-3204

  09-3205 

 09-3206  

Kod produktu

Czepek chroniący włosy przed zapachami, XXS/XS 

Czepek chroniący włosy przed zapachami, S/M   

Czepek chroniący włosy przed zapachami, L/XL

Czepek chroniący włosy przed zapachami, XS/S, kobiecy  

Czepek chroniący włosy przed zapachami, M/L, kobiecy  

Czepek chroniący włosy przed zapachami, XL, kobiecy  


Najwyższa jakość.
Odporny na kwas.
Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
Wodoodporny.
Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
Różne kolory i rozmiary.


Najwyższa jakość.
Odporny na kwas.
Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
Wodoodporny.
Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
Odporny na rozdarcia i pęknięcia.


Chroni włosy przed wchłanianiem zapachów, 
takich jak zapach obory, dymu, potu.
Wykonany z oddychającego materiału Softshell, 
odpornego na czynniki pogodowe.
Zapewnia maksymalny komfort noszenia.
Skład: 80% poliester / 20% poliuretan.
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Nazwa

1

1

09-3161

09-3162

Kod produktu

Rękawy ochronne Keron S/M

Rękawy ochronne Keron L/XL

Nazwa

109-3136

Kod produktu

Rękawy ochronne Softshell

Nazwa

110-7016

Kod produktu

Torba dojarza

Nazwa

101-5231

Kod produktu

Siodełko dla dojarza

Nazwa

109-3135

Kod produktu

Rękawy ochronne Oxford


Wyjątkowo wytrzymałe.
Można je prać.
50 cm długości.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Sprzedawane w parach.


Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem 
zapobiegającym ześlizgiwaniu się.

2Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m ).
Sprzedawane w parach.


Długość ok. 40 cm.
Ze ściągaczami na obu końcach.
Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.
Sprzedawane w parach.


Praktyczna torba weterynaryjna na pasek 
wykonana z wytrzymałego materiału.
Idealna do noszenia środków higieny.
Z czterema kieszeniami wykonanymi z siatki.


Z regulowanymi pasami.
Siedzisko oparte na metalowej nóżce-sprężynie.
Regulowane pasy wykonane są z nylonu.
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Przed każdym dojem należy kontrolować sprzęt, ktorego będziemy używać.
Tylko sprawna dojarka pozwoli na bezpieczny dla krów dój. 
Nie możemy zapomnieć o kontroli poziomu oleju w smarownicy czy o założeniu nowego filtra do mleka.





Parametry techniczne:
Dwukołowy wózek z jedną rączką.
Typ pompy: sucha.
Moc pompy: 0,55 kW, zasilanie 230 V, 50 Hz.
Wydajność pompy: 200 l/min.
Bańka ze stali nierdzewnej 30 litrów.
Waga 59 kg.
Okres gwarancji 24 miesiące.
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Nazwa

101-5917

Kod produktu

Mobilna dojarka dla krów, pojedyncza


Dojarka przewoźna bańkowa z jednym aparatem dla bydła to idealne urządzenie 
przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza 
i przyśpiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych i wymiennych.

Wykaz części zamiennych:
01-5358 Kolektor 240 ml – str. 75
01-5707 Guma strzykowa typ GS07 – str. 62
01-5552 Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm – str. 80
01-5561 Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm – str. 81 
01-5559 Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm – str. 81
01-5581 Wakuometr Ø 63 – str. 29
01-5856 Pulsator pneumatyczny z adapterem – str. 84
01-5284 Konew udojowa nierdzewna 30 l – str. 12
01-5389 Pokrywa z 2 otworami – str. 12
01-5390 Uszczelka pokrywy konwi 30 l – str. 12

01-5581 Wakuometr Ø 63
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01-5283 

01-5284 

01-5285 

01-5390

01-5381

01-5385

01-5382

01-5386

01-5427

01-5388 01-5389




Konew udojowa wykonana z tworzywa sztucznego 
z metalowym uchwytem i podwójną podziałką, 
pozwalającą kontrolować wydajność mleczną każdej krowy.
Pojemność 30 l.
Lekka i idealna do codziennego użytku.
Do konwi 01-5385 i 01-5386 pasuje pokrywa stalowa typ Delaval.



Nazwa

1/24

1/24

1/24

1/24

01-5385 

01-5381 

01-5386 

01-5382  

Kod produktu

Konew udojowa plastikowa niebieska 30 l uchwyt 117 mm 

Konew udojowa plastikowa niebieska 30 l uchwyt 143 mm

Konew udojowa plastikowa zielona 30 l uchwyt 117 mm

Konew udojowa plastikowa zielona 30 l uchwyt 143 mm 


Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Nazwa

1/20

1/20

1

1/50

01-5388

01-5389 

01-5390 

01-5427

Kod produktu

Konew udojowa plastikowa  - pokrywa z 2 otworami, 13-17 mm 

Konew udojowa plastikowa  - pokrywa z 2 otworami, 16-20 mm 

Konew udojowa plastikowa  - uszczelka pokrywy konwi 30 l 

Konew udojowa plastikowa  - uszczelka pokrywy konwi 25/30 l 


Wykonane ze stali nierdzewnej.
Pojemność: 25 l i 30 l.

Nazwa

1

1

1

01-5283 

01-5284 

01-5285 

Kod produktu

Konew udojowa nierdzewna 25 l Ø 180 mm

Konew udojowa nierdzewna 30 l Ø 180 mm

Konew udojowa nierdzewna - pokrywa 14 x 17 mm, 198 mm
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01-5353-006 

01-5353-008

01-5353-006-2

01-5353-001

01-5353-009

Silikonowe uszczelki, pokrywy oraz inne detale wykonane są z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 
dla przemysłu mleczarskiego. Najwyższej jakości silikon używany do produkcji nie podlega procesom starzenia, 
jest odporny na działanie temperatur od -40°C do +450°C, ścieranie, działanie chemii, alkoholu i kwasu mlekowego. 
Posiadają atest PŻH/03694/00.

01-5353-008-1

01-5353-009-1

01-5353-006-1

01-5353-004-101-5353-002-101-5353-003

01-5353-005

01-5353-00401-5353-002


Wysoka jakość wykonania.
Długi okres użytkowania.


Osłona zaworu oraz nakrętka pokrywy wykonane z tworzywa.
Długi okres użytkowania.
Wysoka jakość.

Nazwa

1/10

1/100

1/90

1

1/100

1/10

1/100

1/100

01-5353-006 

01-5353-006-2

01-5353-001

01-5353-008

01-5353-008-1

01-5353-006-1 

01-5353-009

01-5353-009-1

Kod produktu

Uszczelka pokrywy konwi nierdzewnej 

Uszczelka silikonowa konwi nierdzewnej 

Pokrywa gumowa bańki 20 l 

Uszczelka bańki czeskiej 

Uszczelka silikonowa bańki czeskiej

Uszczelka silikonowa pokrywy konwi aluminiowej 

Uszczelka pokrywy bańki 20 l 

Uszczelka silikonowa pokrywy bańki 20 l

Nazwa

1/10

1/10

1/250

1/20

1/250

1/200

01-5353-003 

01-5353-004 

01-5353-004-1

01-5353-002 

01-5353-002-1

01-5353-005 

Kod produktu

Pokrywa konwi  - osłona zaworu 

Pokrywa konwi  - uszczelka osłony 

Pokrywa konwi  - silikonowa uszczelka osłony 

Pokrywa konwi  - zawór zwrotny 

Pokrywa konwi  - silikonowy zawór zwrotny 

Pokrywa konwi  - nakrętka pokrywy (gwiazdka)
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Filtr do mleka zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do zbiornika na mleko. 
Filtr do mleka nie może jednak zatrzymywać substancji rozpuszczonych w mleku ani znajdujących się w nim bakterii. 
Pory w filtrze do mleka mają rozmiar około 50-150 μm. Bakterie są mniejsze i mogą przedostać się przez filtr.
Mimo użycia filtra podczas dojenia należy zachować wysoki poziom higieny.


Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, 
za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
Specjalnie dostosowany ścieg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi 
dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
Wykonane z kalandrowanej 60-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej 
będącej najbardziej optymalnym materiałem, który zapewnia 
najodpowiedniejszy przepływ mleka, przy jednoczesnej wysokiej 
wytrzymałości materiału na rozerwanie i przetarcie. 


Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej - 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości 
filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie. 
Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok.
Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy 
skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy.
Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, 
które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem, 
a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra. 

Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5650

01-5651

01-5652

01-5653

01-5654

01-5655

01-5656

01-5680

Kod produktu

Filtr rurowy 320 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 455 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 620 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 455 x 76 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 610 x 95 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 620 x 76 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 810 x 76 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 850 x 125 mm, 100 szt.

Nazwa Kompatybilne z:

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1

01-5665 

01-5667 

01-5668 

01-5669 

01-5670 

01-5671 

01-5672 

Kod produktu

Filtr rurowy Kerbl 320 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 455 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 480 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 500 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 530 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 620 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 820 x 75 mm, 250 szt.

DeLaval, Flanco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina

Westfalia, GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte

System Happel 

Meltec

Lemmer, Fullwood, Packo

DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte

Westfalia
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Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej  - 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra 
nie tworząc dodatkowego oporu pompie. 
Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane łączenia 
zapobiegają rozerwaniu się filtra.
Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia.


Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej  - 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra 
nie tworząc dodatkowego oporu pompie. 
Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym 
oraz szyciem typu owerlok.
Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane łączenia 
zapobiegają rozerwaniu się filtra.
Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia.

Nazwa

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

01-5802 

01-5803 

01-5804 

01-5805 

01-5806 

01-5807 

Kod produktu

Filtr rurowy Sana, klejony 250 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, klejony 320 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, klejony 455 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, klejony 500 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, klejony 530 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, klejony 620 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Nazwa

1/4

1/4

1/5

1/4

1/4

1/4

1/4

1/5

1/4

1/5

1/5

01-5808 

01-5809 

01-5814 

01-5801 

01-5810 

01-5811 

01-5812 

01-5817 

01-5813 

01-5815 

01-5816 

Kod produktu

Filtr rurowy Sana, szyty, 250 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 320 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 455 x 75 mm, 75 g, 200 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 455 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 480 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 500 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 530 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 610 x 95 mm, 75 g, 200 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 620 x 57 mm, 75 g, 250 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 620 x 75 mm, 75 g, 200 szt. 

Filtr rurowy Sana, szyty, 820 x 75 mm, 75 g, 200 szt. 

01-5809

01-5803 
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Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest 
za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
Wykonane z kalandrowanej 25-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej.
Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka oraz wytrzymałość 
na rozerwanie zarówno w stanie mokrym jak i suchym gwarantują wysoką jakość filtra.

Filtry wykonane są z najwyższej jakości 25-gramowej włókniny wiskozowej
dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym 
oczyszczaniem mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania przepływu mleka.
Wysoka  gramatura filtra oraz staranne wykonanie zapobiegają rozerwaniu się 
oraz gwarantują komfort pracy.
Filtry pakowane są w sztywne kartony, które skutecznie chronią zawartość 
przed zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Filtry wykonane są z najwyższej jakości 25-gramowej włókniny wiskozowej  - 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym 
oczyszczaniem mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania 
przepływu mleka.
Filtry pakowane są w sztywne kartony, ktore skutecznie chronią zawartość 
przez zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Nazwa

1/30

1/30

1/30

1/30

1/20

1/20

1/20

1/30

1/20

01-5610

01-5611

01-5612

01-5613

01-5617

01-5615

01-5616

01-5603

01-5606

Kod produktu

Filtr krążkowy Ø 95 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 115 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 120 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 125 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 160 mm, 200 szt. 

Filtr krążkowy Ø 200 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 240 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.

Nazwa

1/50

1/50

1/50

1/50

1/25

1/25

1/25

1/25

1/10

01-5681

01-5682

01-5683

01-5684

01-5623 

01-5624

 01-5625

01-5626

01-5628

Kod produktu

Filtr krążkowy Kerbl Ø 95 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 115 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 120 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 125 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 160 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 180 mm, 200 szt.

 Filtr krążkowy Kerbl Ø 190 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 200 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 240 mm, 200 szt.

Nazwa

1/60

1/60

1/60

1/35

1/10

01-5832

01-5833 

01-5818 

01-5835 

01-5819 

Kod produktu

Filtr sączkowy Sana 115 mm, 200 szt. 

Filtr sączkowy Sana 120 mm, 200 szt. 

Filtr sączkowy Sana, 125 mm, 200 szt. 

Filtr sączkowy Sana 160 mm, 200 szt. 

Filtr sączkowy Sana, 240 mm, 200 szt. 
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01-5366 01-5229 01-522001-5221

01-5364-00101-5364-002 01-5364-003

01-5365

01-5365-001

01-5365-002 01-5365-003

01-5364





Cedzidła wykonane z aluminium.
Odporne na temperaturę.
Mogą być stosowane na bańce udojowej 
i na zbiorniku schładzalnika mleka.

Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Stanowi doskonałą alternatywę dla dużo droższych cedzideł metalowych.
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wysokie temperatury (mycie i dezynfekcja gorącą wodą) oraz niskie, 
łatwością mycia (również w żrących środkach myjąco-dezynfekujących stosowanych do urządzeń udojowych),
sztywnością konstrukcyjną.
Nadaje się do stosowania na bańce udojowej, jak również bezpośrednio na zbiorniku chłodzącym.
Posiada docisk przytrzymujący filtr.

Nazwa

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

01-5364

01-5364-001

01-5364-002

01-5364-003

01-5365

01-5365-001

01-5365-002

01-5365-003

Kod produktu

Cedzidło małe Ø 125 mm, komplet

Cedzidło małe  - korpus metalowy Ø 125 mm 

Cedzidło małe  - wkład rzadki, otwory Ø 4 mm / 177 otworów

Cedzidło małe  - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,50 mm 

Cedzidło duże Ø 240 mm, komplet

Cedzidło duże  - korpus metalowy Ø 240 mm 

Cedzidło duże  - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,63 mm 

Cedzidło duże  - wkład rzadki, otwory Ø 4 mm / 212 otworów

Nazwa

1/10

1/10

1/50

1/10

01-5220

01-5366

01-5221

01-5229

Kod produktu

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 95 mm, 1,5 l

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 115 mm, 4,75 l

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 120 mm, 4,5 l

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 160 mm, 12 l
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 01-5120-004

 01-5342

 01-5120-002

 01-5120



Bardzo ważna czynność określająca stan zdrowia wymion poszczególnych krów. 
To w pierwszych strugach mleka znajduje się najwięcej bakterii i komórek somatycznych. 
Podczas przeddoju przy użyciu kubków przedzdajaczy łatwo określić, czy w pierwszych strugach mleka nie ma kłaczków, 
grudek czy krwi – świadczących o stanie chorobowym. 
Pamiętaj – przeddój wykonujemy ZAWSZE JAKO PIERWSZY, a mleko z przedzdajaczy nie nadaje się do spożycia. 
Mleka tego nie wolno wylewać na ściółkę ze względu na bardzo dużą liczbę bakterii!


Z czarną płytką kontrolną.
Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka 
zdojonych z poszczególnych strzyków.


Z wkładem w postaci sitka.
Do kontroli pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.
Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wkład zapobiega rozbryzgiwaniu mleka.


Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka 
zdojonych z poszczególnych strzyków.

Nazwa

1/10

1/100

01-5120

01-5120-002

Kod produktu

Kubek  - przedzdajacz niebieski

Kubek  - przedzdajacz Kerbl, zielony

Nazwa

1/6001-5120-004

Kod produktu

Kubek  - przedzdajacz Kerbl z sitkiem, zielony

Nazwa

1/5001-5342

Kod produktu

Kubek  - przedzdajacz podłużny
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 01-5266

 01-5267

 01-5265

 01-5447  01-5448

 01-5121



Kontroluj regularnie stan zdrowotności wymion krów w stadzie, szczególnie w sytuacjach gdy podczas przeddoju 
stwierdzisz nieprawidłowości w zdajanym mleku. Mleko z każdej ćwiartki powinno być w osobnym zagłębieniu tacki. 
Do każdego zagłębienia powinno być dodane tyle samo płynu do testowania (odczynnika), ile było mleka. 
Po delikatnym zamieszaniu mieszanina zmieni konsystencję na galaretowatą, gęstą, oznacza to podwyższoną ilość komórek somatycznych 
w mleku. Niektóre tacki (01-5202) posiadają specjalny zbiorniczek na płyn do testowania – wtedy naciśnięcie rączki tacki 
powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.


Do oznaczania liczby komórek somatycznych w mleku.
Wskazuje stan wymienia i strzyków długo przed zmianami.
Test jest bardzo czuły  - zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.


Działa na podobnej zasadzie jak płyn do testowania mleka.
Nasączony specjalną substancją wskazującą podwyższoną liczbą komórek somatycznych  - 
pozwala rozpoznać początki choroby wymion.
Ma zaznaczone 4 punkty odpowiadające czterem ćwiartkom wymienia  - 
należy je zwilżyć porcją mleka, zmiana zabarwienia sygnalizuje stan chorobowy.


Płyn do testowania komórek somatycznych w mleku.
Pozwala na samodzielną kontrolę i ocenę stanu zdrowotnego wymion 
na długo przed pojawieniem się widocznych zmian jakościowych mleka.
Test jest bardzo czuły - zmienia się barwa i konsystencja 
mieszaniny.

Nazwa

1/12

1

1/10 

01-5265

01-5266

01-5267

Kod produktu

Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 1 l 

Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 5 l

Płyn do testowania mleka - butelka dozująca

Nazwa

1/2001-5121

Kod produktu

Papierek testujący, 25 szt.

Nazwa

1/18

1/10

01-5447

01-5448

Kod produktu

Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 500 ml

Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 1000 ml
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 01-5201

 01-5200

 01-5202


Automatyczne dozowanie do wszystkich ćwiartek.
Tester X-spurt sprawia, że test mleka jest operacja łatwą i wydajną.
Szybkie naciśnięcie rączki testera, która jest jednocześnie zbiornikiem z płynem do testowania, 
powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.
Wstrząśnięcie (zakręcenie) testerem powoduje mieszanie próbek w celu sprawdzenia wyniku.
300 ml pojemnik wystarcza na wykonanie testu u około 15 krów.


W kolorze białym lub czarnym.
Do przeprowadzania testów na obecność mastitis.
Do każdego zagłębienia testera należy dodać ok. 2 ml testowanego mleka 
z kontrolowanych strzyków.

Nazwa

1/201-5202

Kod produktu

Tacka do testowania mleka SHOOF

Nazwa

101-5282

Kod produktu

Quartermilker  - separator mleka 8 l 

Nazwa

1/10

1/10

01-5200

01-5201

Kod produktu

Tacka do testowania mleka California Mastitis, biała

Tacka do testowania mleka California Mastitis, czarna

W przypadku stwierdzenia choroby – pamiętaj o kolejności doju. 
Chore krowy powinny być dojone jako ostatnie, a użyty sprzęt powinien być odkażony. 
W zaistniałej sytuacji w trakcie doju pomoże nam użycie separatora mleka – 
dzięki któremu mleko z chorej ćwiartki od razu trafia do oddzielnego pojemnika. 
Pomocne mogą okazać się rownież zaślepki czy nasadki gumy strzykowej.

01-5268-003

Nazwa

1/8/84

1

1

1/100

1/20

1

01-5268 

01-5268-001 

01-5268-001-1

01-5268-002 

01-5268-003

01-5268-004

Kod produktu

Separator do mleka, 8 litrów

Przewód do separatora PVC, 50 cm 

Przewód do separatora PVC, 25 m

Łącznik separatora 

Pokrywa separatora kompletna

O-ring do separatora


Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
Przydaje się, gdy zapaleniem objęty jest tylko jeden strzyk, 
a mleko z pozostałych jest dobre.
Pojemność 8 litrów.

01-5282 


Umożliwia jednoczesny udój zdrowych i zakażonych ćwiartek wymienia.
Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu, demontażu oraz łatwe w utrzymaniu czystości.
Idealny dla krów o dużej wydajności dziennej.
Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Pojemność 8 litrów.

01-5268-001-1

01-5268-001

01-5268-002 

01-5268 
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01-5208

01-5208-001 01-5208-006

01-5208-005 01-5208-002

01-5208-00401-5208-003

01-525901-5224 01-5257 01-5258

Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5224

01-5257

01-5258

01-5259

Kod produktu

Ślepy strzyk z oczkiem, czarny

Ślepy strzyk, niebieski

Ślepy strzyk, czarny

Ślepy strzyk, pomarańczowy

Nazwa

1/350

1/300

1/350

01-5770

01-5771 

01-5772 

Kod produktu

Nasadka na gumę strzykową 57,0 mm 

Nasadka na gumę strzykową 60,3 mm 

Nasadka na gumę strzykową 63,5 mm


Z tworzywa sztucznego.
Idealna do dojarek, gdy krowa ma chory strzyk.
Rozwiązuje szybko problem i zapewnia higienę dojenia.
Do zakrywania gumy strzykowej, pełni rolę ślepego strzyku oraz chroni gumę strzykową.


Z tworzywa sztucznego.
Idealne do dojarek, gdy krowa ma chory strzyk.
Rozwiązują szybko problem i zapewniają higienę dojenia.
Pasują do wszystkich kubków strzykowych.

Nazwa

1

1

1

1

1

1

1

01-5208

01-5208-001 

01-5208-002 

01-5208-003 

01-5208-004 

01-5208-005 

01-5208-006 

Kod produktu

Separator do mleka SHOOF, 8 litrów

Pokrywa separatora SHOOF 

Uchwyt do separatora SHOOF 

O-ring do separatora SHOOF 

Wąż do separatora SHOOF

Łącznik do separatora SHOOF

Kulka zaworu do separatora SHOOF 


Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
Przydatny w przypadku dużej liczby komórek somatycznych 
lub innych zanieczyszczeń w jednej z ćwiartek wymienia 
albo w przypadku zakażenia mleka.
Pojemność 8 litrów.
Odporny na uszkodzenia.
Łatwy do czyszczenia.
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01-5442

 01-5194



W oborach uwięziowych, gdzie krowy są dojone na stanowiskach, obora powinna zostać dodatkowo przygotowana przed dojeniem. 
Na około godzinę przed rozpoczęciem doju powinno się usunąć odchody i podrzucić świeżą ściółkę, 
wtedy kurz zdąży osiąść przed rozpoczęciem doju (pył unoszący się w powietrzu mógłby być źródłem zakażenia mleka). 
Drobnoustroje (najczęściej gronkowce i paciorkowce) mogą być przenoszone z chorych na zdrowe krowy przez kubki udojowe, 
ścierki do wymion oraz ręce dojarza. Aby temu przeciwdziałać, należy zachować podstawowe zasady higieny. 
Przy oczyszczaniu wymienia każda krowa powinna mieć swoją szmatkę lub chusteczkę jednorazową, każdy strzyk należy wycierać 
innym rogiem szmatki (przeciwdziałanie roznoszenia zakażenia między strzykami).
Strzyki przed dojem powinny być czyste i suche!


Masuje i stymuluje najlepiej na sucho.
Można używać także zwilżony (nie mokry).
Zapobiega przenoszeniu bakterii.
Bardzo chłonny.


Do użytku na sucho i mokro.
Bardzo chłonny i mocny.
Nie zawiera formaldehydu.
Idealny w połączeniu z płynami do czyszczenia strzyków.


Produkt całkowicie naturalny, wykonany z surowego drewna.
Z najlepszych świerków i sosen w Niemczech.
Bez środków konserwujących drewno.
Jednorazowego użytku, ekonomiczne i higieniczne.
Zapewnia proste, szybkie i bardzo delikatne czyszczenie wymion.
Podczas wycierania wymiona są masowane, co stymuluje produkcję mleka.
Nadaje się dla wszystkich zwierząt hodowlanych.
Drewno to naturalny materiał, dlatego możliwe są różnice w kolorze i strukturze, 
nie jest to wadą jakości.

Nazwa

1/5

1/108

1 /36

01-5190

01-5192

01-5113

Kod produktu

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro i sucho 2 x 200 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro, 20 x 23 cm, 2 x 800 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 800 listków

Nazwa

101-5442

Kod produktu

Naturalne czyściwo do wymion, 12 kg

Nazwa

101-5194

Kod produktu

Papier do wymion Stimu Clean 2 x 780 listków
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Doskonała chłonność.
Idealny do czyszczenia wymion.
Przeznaczony również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Nazwa

1

1

01-5114

01-5116

Kod produktu

Papier do higieny wymion Classic 2 x 1000, 22 x 38 cm, 2-warstwowy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 38 x 38 cm, 3-warstwowy


Wykonany z metalu.
Na rolki papieru o długości do 40 cm.

Nazwa

101-5117

Kod produktu

Uchwyt do papieru do higieny wymion

Nazwa

1/18/72001-5830

Kod produktu

Chusteczki do mycia wymion Silky Milky, 54 szt.

 01-5114

 01-5117

 01-5197

 01-5445


Chusteczki wielokrotnego użytku do czyszczenia wymion.
Nadają się do prania i gotowania.
Mogą być wykorzystywane ponad 300 razy.


Delikatne chusteczki przeznaczone do codziennej higieny i czyszczenia wymion 
bezpośrednio przed udojem.
Zapewniają skuteczne oczyszczenie i pielęgnację wymienia. 
Dla zmniejszenia ryzyka przenoszenia bakterii zaleca się zastosowanie 
jednej chusteczki tylko do jednego strzyku.

Nazwa

1/6

1/8

01-5197

01-5445

Kod produktu

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 34 x 37 cm, 50 szt.

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 27 x 29 cm, 50 szt.




Dezynfekujący koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji wymion.
Do mycia wymion - używać najlepiej z chusteczkami lub papierem do wymion.
Nie ma wpływu na smak mleka.
Bardzo ekonomiczny, 10 ml płynu na 10 l roztworu.
Zawiera 1,2 g  jodyny na 100 g płynu.

 01-5195
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Wymiary: 20 x 20 cm.
Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
Stymulują produkcję mleka.
Wykonane z naturalnych składników.
Biodegradowalne.

Nazwa

1

1

01-5198

01-5199

Kod produktu

Papier do wymion w wiadrze, 20 x 20 cm, 800 szt.

Papier do wymion w wiadrze - zapas, 800 szt.

Nazwa

1/2

1/2

01-5195

01-5196

Kod produktu

Tekstylne ręczniki do wymion w wiadrze 20 x 20 cm, 1000 szt.

Tekstylne ręczniki do wymion - zapas, 1000 szt.


Wymiary: 20 x 20 cm.
Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
Stymulują produkcję mleka.
Skracają czas doju.
Pielęgnują ręce mleczarza.

Nazwa

1

1

01-5166

01-5167

Kod produktu

KERBA - płyn do mycia wymion, koncentrat, 5 l

KERBA - płyn do mycia wymion, koncentrat, 25 l

 01-5198

 01-5199

 01-5166
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01-5470

 01-5144


Skoncentrowany preparat bez chloru przeznaczony do pielęgnacji strzyków przed dojem. 
Do sporządzania roztworu myjącego. 
Formuła ułatwiająca wytwarzanie piany, posiada duże właściwości myjące. 
Stosowanie preparatu pozwala wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju. 
Zawartość substancji pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina) pozwala na utrzymanie skóry 
w dobrej kondycji: skóra będzie elastyczna, odpowiednio nawilżona, co uodporni ją 
na negatywny wpływ środowiska i zagrożenie ze strony wirusów i bakterii. 
Regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym i uszkodzeniom strzyków. 
Znacząco podwyższa standard higieny doju.

Sposób użycia: 
Stężenie 0,5 do 5%. T=5°C do 40°C. Czas kontaktu: 30 s do 2 min. 
Wytrzeć strzyki używając namoczonego roztworem ręcznika do użytku jednorazowego, 
po zapewnieniu czasu kontaktu wynoszącego co najmniej 30 sekund.

Nazwa

1/10/240

1/90

1/40

01-5895

01-5469 

01-5470

Kod produktu

Agrisol PreClean 69 - płyn do mycia wymion, 1 kg

Agrisol PreClean 69 - płyn do mycia wymion, 5 kg

Agrisol PreClean 69 - płyn do mycia wymion, 10 kg

Nazwa

1/90

1/40

01-5471

01-5472

Kod produktu

Agrisol PreFoam 70  - pianowy płyn do mycia wymion, 5 kg

Agrisol PreFoam 70  - pianowy płyn do mycia wymion, 10 kg


Zapachowy produkt czyszczący i pielęgnujący w formie piany, przeznaczony do mycia strzyków przed dojeniem. 
Formuła bogata w składniki czyszczące i spieniające, zapewnia skuteczne usuwanie materiałów 
organicznych, jakie mogą się gromadzić na strzykach. 
Właściwości bakteriostatyczne (polimeryczna cheksabiguanidyna) pozwalają wyeliminować zagrożenie 
przenoszenia mastitis przy procesie doju. 
Preparat zawiera w swoim składzie kwas mlekowy i glicerynę.

Sposób użycia:
Stosować w postaci nierozcieńczonej przy użyciu kubków pianotwórczych.
Czas kontaktu z preparatem powinien wynosić  od 30 s do 2 min., 
po tym czasie  należy wytrzeć strzyki używając jednorazowego ręcznika do wymion.

Nazwa

1/5001-5144

Kod produktu

Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy, zielony


Pojemność: ok. 300 ml. 
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska. 
Kubek dzięki specjalnej konstrukcji pozwala produkować z płynu pianę.

01-5472





 01-5880

Nazwa

1/5001-5880

Kod produktu

Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy, zielony, typ DeLaval
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Kubek pianowy o pojemności 300 ml z miarką.
Praktyczny haczyk do zawieszania.
Z rozbudowanym innowacyjnym systemem wytwarzającym pianę. 
Wystarczy 6-7 naciśnięć, żeby wypełnić kielich pianą.
Wytwarza najwyższej jakości pianę, która długo utrzymuje się w kielichu kubka .
Wytworzona piana jest gęsta i utrzymuje się do 15 min w kielichu kubka.
Piana dokładnie pokrywa strzyk, a pękające pęcherzyki piany skutecznie usuwają brud ze strzyka 
już po 30 sekundach kontaktu ze skórą.
Szczególnie polecany do stosowania wraz z płynem do mycia strzyków Agrisol PreFoam.
Przy zastosowaniu środka Agrisol PreFoam do pianowego mycia  - strzyki są doskonale umyte, 
skóra jest miękka i elastyczna.
Idealny do walki z LKS, zapaleniami wymienia i mastitis.

Z rozbudowanym Z rozbudowanym 
innowacyjnym systemem innowacyjnym systemem 
wytwarzającym pianęwytwarzającym pianę

Z rozbudowanym 
innowacyjnym systemem 
wytwarzającym pianę
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Jedyny na rynku, nie niszczący gumy strzykowej ślepy strzyk. 
Zbyt krótka zaślepka naraża gumę strzykową na nadmierne ściskanie podczas doju. 
Powoduje to nadmierne zużycie gumy strzykowej. 


Odpowiednio dobrana długość zaślepki imituje strzyk krowy dzięki czemu guma strzykowa nie ulega degradacji.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Innowacyjny kształt.
Pasuje do wszystkich gum strzykowych.
Stożkowy kształt zapewnia dokładne uszczelnienie gumy.
Odpowiednio dobrana długość zapewnia ochronę gumy strzykowej w czasie doju.
Ergonomiczny uchwyt ułatwiający wyjęcie zaślepki.
Idealny do szybkiego i pewnego zaślepienia gumy strzykowej.
Łatwe, szybkie i pewne użycie.
Zapewnia higienę doju.

Nazwa

1/10/200/240001-5930 

Kod produktu

Ślepy strzyk  - stożkowy z uchwytem 



Parametrem świadczącym o prawidłowym doju jest podciśnienie. 
W trakcie doju powinniśmy kontrolować i utrzymywać stale zalecaną jego wartość. 
Zbyt niskie podciśnienie może wydłużać czas doju oraz powodować niecałkowite wydojenie krowy. 
Natomiast zbyt wysokie podciśnienie, które oddziałuje na strzyki krowy, może powodować ich uszkodzenie. 
Kontrolę podciśnienia umożliwia wakuometr zamontowany na rurociągu powietrznym. 
Jego wartość można zmieniać przy pomocy regulatora podciśnienia. 
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01-5368

01-520701-5207-002

01-5487 


Wykonany z tworzywa.
Konstrukcja zapewniająca dokładność regulacji.


Oryginalny WAIKATO.
Niezbędny przy sprawdzaniu wydajności mlecznej krów.
Pomocny przy analizie zawartości tłuszczu.


Kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (15%) 
służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki wymagających czystości 
mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami. 
Substancja czynna: kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenku wodoru i kwasu octowego 
[zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].
Stosowanie: Działa już w stężeniu 0,1% dla 20°C. Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody) 
dla 10-20°C. Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji 
poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.


Mocowanie dolne.
Obudowa z tworzywa sztucznego lub stalowa malowana proszkowo.
Średnica tarczy Ø 63 mm lub Ø 100 mm.

Nazwa

1

1

1

1

01-5581 

01-5361-025 

01-5361-025-1 

01-5361-025-2 

Kod produktu

Wakuometr, Ø 63 mm (mały), gwint 1/4"

Wakuometr WIKA, Ø 63 mm (mały), gwint 1/4"

Wakuometr WIKA, Ø 100 mm (duży), gwint 1/4" 

Wakuometr WIKA, Ø 100 mm (duży), gwint 1/2"

Nazwa

101-5368

Kod produktu

Regulator podciśnienia 450 l / min., gwint 1"

Nazwa

1

1/70

01-5207

01-5207-002

Kod produktu

Mlekometr Waikato 30 kg 

Obejma mocująca do mlekometru Waikato 30 kg

Nazwa

1/10/240

1/90

01-5486

01-5487

Kod produktu

Agrisol N 77 - preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych, 1 kg

Agrisol N 77 - preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych, 5 kg

01-5361-025-101-5581 01-5361-025 01-5361-025-2
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W dezynfekcji poudojowej strzyków pomocne są kubki do dezynfekcji oraz zraszacze.
Przy stosowaniu kubków cała powierzchnia strzyka jest dokładnie pokryta preparatem, jednak typowe 
kubki do dippingu wymagają większego rygoru w utrzymaniu ich w czystości. Istnieją kubki zawierające 
zawór bezpowrotny, który zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka  - 
pozwala to na łatwe zachowanie higieny. Zraszacze nie mogą spowodować przenoszenia się bakterii 
w stadzie, ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z wymieniem, ale nie są aż tak dokładne  - 
łatwo można nie pokryć całego strzyka preparatem. Dlatego środki do dippingu są najczęściej 
w intensywnych kolorach  - łatwo zauważyć niedokładnie zdezynfekowane strzyki. 
Zraszacze zapewniają lepsze wykorzystanie środka dezynfekującego.









Pojemność: 300 ml.
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, 
dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
Płyn należy wylać po użyciu i górny stożek kubka może zostać ponownie napełniony 
przez ściśnięcie butelki.
Zawór zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka.
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 01-5372

 01-5373

 01-5141

 01-5370

 01-5371

 01-5140

Nazwa

1/20

1/20

1/20

01-5372

01-5373

01-5141

Kod produktu

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, zielony

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, czerwony

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, niebieski

Nazwa

1/5

1/5

1/5

01-5140

01-5142

01-5143

Kod produktu

Zraszacz do dezynfekcji strzyków, 500 ml

Zraszacz do dezynfekcji strzyków z kubkiem, 500 ml

Zraszacz do dezynfekcji strzyków, metalowy rozpylacz, 500 ml

Nazwa

1/20

1/20

01-5370

01-5371

Kod produktu

Kubek do dezynfekcji strzyków, powrotny, zielony

Kubek do dezynfekcji strzyków, powrotny, czerwony


Pojemność: ok. 300 ml.
W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, 
dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
Kubek nie posiada zaworu bezpowrotnego, płyn można cofnąć do komory głównej, 
co skutecznie zapobiega marnowaniu płynu.
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.


Pojemność: 500 ml.
Wysokiej jakości spryskiwacz do strzyków. 
Dostępny w opcji bez kubka i z kubkiem.
Wygodna, wielostopniowa regulacja dyszy aerozolu/końcówki.

 01-5142

 01-5143
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 01-5480

0   Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do -7 C 
   Agrisol DipMint jest również przeznaczony do stosowania w okresie zimowym. 

 01-5482

Nazwa

1/10/240

1/90

1/40

1/24

01-5899

01-5479

01-5480

01-5589

Kod produktu

Agrisol DipMint 74 - preparat do dipingu, 1 kg 

Agrisol DipMint 74 - preparat do dipingu, 5 kg

Agrisol DipMint 74 - preparat do dipingu, 10 kg

Agrisol DipMint 74 - preparat do dipingu, 20 kg 

Nazwa

1/90

1/40

1/24

01-5481

01-5482

01-5590

Kod produktu

Agrisol DipLactis+ 75 - preparat do dipingu, 5 kg

Agrisol DipLactis+ 75 - preparat do dipingu, 10 kg

Agrisol DipLactis+ 75 - preparat do dipingu, 20 kg

Preparaty do dezynfekcji poudojowej przede wszystkim zasklepiają kanał strzykowy po doju i przez to zapobiegają stanom zapalnym, 
tworzą na strzykach warstwę zabezpieczającą. 
Dipingi stosowane do dezynfekcji strzyków zawierają składniki bakteriobójcze, takie jak: jod, glukonian chlorheksydyny, kwas salicylowy, 
nadoctowy lub mlekowy. Skóra strzyków narażona jest na negatywny wpływ środowiska (kał, wilgoć, niska temperatura, silne promieniowanie 
słoneczne), działania mechaniczne podczas doju czy przypadkowe otarcia. 
Aby zadbać o naturalną warstwę lipidów na skórze strzyków, w składzie dippingu powinien znaleźć się jeden lub kilka składników ochronnych 
i pielęgnacyjnych. Środki do dezynfekcji poudojowej powinny równomiernie pokrywać skórę strzyków. 
Często są w jaskrawych kolorach, co ułatwia kontrolę dokładności pracy obsługi. Stosowanie zamiennie preparatów o różnych substancjach 
dezynfekujących zwiększa skuteczność biobójczą zabiegów. Stosując dipping po doju – ograniczmy ryzyko wystąpienia mastitis!




Gęsty diping oparty na kwasie mlekowym oraz salicylowym z dodatkiem naturalnego olejku 
z mięty pieprzowej, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
Dzięki zawartości olejku z mięty pieprzowej preparat przynosi ulgę latem, chłodząc skórę strzyków 
oraz odstrasza owady. 
Preparat  dobrze chroni strzyki przed stanami zapalnymi, zmianami skórnymi i uszkodzeniami, 
uelastycznia skórę, a dzięki zawartości olejku miętowego łagodzi podrażnienia skóry. 
Barwi wyraźnie na kolor zielony.
Substancje czynne: 
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
Sposób użycia: Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki 
za pomocą kubków dipingowych. Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. 
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. 
Stosować w formie nierozcieńczonej. 
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. 
Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

Gęsty diping z ekstra dodatkami pielęgnującymi, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, 
gotowy do użycia. 
Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni strzyki przed zmianami 
skórnymi, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera także glicerynę i lanolinę.
Dzięki dużej ilości składników pielęgnujących i nawilżających chroni strzyki przed zmianami 
skórnymi, uelastycznia skórę strzyków oraz  zapobiega jej wysychaniu i pękaniu. 
Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej. 
Barwi na widoczny kolor fioletowy, równomiernie kryjąc strzyki i tworząc warstwę ochronną 
zabezpieczającą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Substancje czynne: 
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
Sposób użycia: Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki 
za pomocą kubków dipingowych. Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. 
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. 
Stosować w formie nierozcieńczonej. 
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. 
Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

 





33

 01-5474

 01-5478

0   Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do -8 C 
   Agrisol DipDerm jest głównie przeznaczony do stosowania w okresie zimowym. 

Nazwa

1/10/240

1/90

1/40

1/24

01-5898

01-5477

01-5478

01-5588

Kod produktu

Agrisol DipDerm 73 - preparat do dipingu zimowy, 1 kg

Agrisol DipDerm 73 - preparat do dipingu zimowy, 5 kg

Agrisol DipDerm 73 - preparat do dipingu zimowy, 10 kg

Agrisol DipDerm 73 - preparat do dipingu zimowy, 20 kg

Nazwa

1/10/240

1/90

1/40

1/24

01-5896

01-5473

01-5474

01-5586

Kod produktu

Agrisol DipLactis 71 - preparat do dipingu, 1 kg 

Agrisol DipLactis 71 - preparat do dipingu, 5 kg

Agrisol DipLactis 71 - preparat do dipingu, 10 kg

Agrisol DipLactis 71 - preparat do dipingu, 20 kg




Niskopienny preparat do dipingu na bazie chlorheksydyny z dodatkiem gliceryny i składników 
powierzchniowo czynnych, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia. 
Przeznaczony jest do prewencji przeciwko mastitis oraz do utrzymania skóry strzyków 
w dobrej kondycji, eliminuje stany zapalne i zmiany skórne, wspomaga gojenie się ran 
na skórze strzyków. 
Długo utrzymuje się na skórze strzyku tworząc warstwę ochronną. 
Substancja czynna: Chlorheksydyna.
Sposób użycia: 
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. 
Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. 
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. 
Stosować w formie nierozcieńczonej. 
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. 
Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

Preparat na bazie kwasu mlekowego przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, 
gotowy do użycia. 
Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni strzyki 
przed zmianami skórnymi, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera glicerynę i lanolinę. 
Przeznaczony do higieny wymion, w celu prewencji przed mastitis u bydła mlecznego 
oraz do utrzymania w dobrej kondycji skóry strzyków. 
Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej. 
Kolor jasnoczerwony - równomiernie kryje skórę strzyków, tworzy ochronną warstwę - 
widoczny także na czarnej skórze strzyków, ułatwia kontrolę obsługi.
Substancje czynne: 
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
Sposób użycia: 
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. 
Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. 
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. 
Stosować w formie nierozcieńczonej. 
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. 
Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.
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 01-5893

Pojemność [kg] Substancje
pielęgnujące

RepelentySkładnik aktywnyNazwa

1, 5, 10, 20

1, 5, 10, 20

1, 5, 10, 20

1, 5, 10, 20

1, 5, 10, 20

20

+++

+

++

+

++

+

-

-

+

-

-

-

Kwas mlekowy
Kwas sorbinowyAgrisol DipLactis+

Agrisol DipLactis

Agrisol DipMint

Agrisol DipDerm

Agrisol DipJod

Agrisol DipJod Spray

Kwas mlekowy
Kwas sorbinowy
Kwas mlekowy

Kwas salicylowy

Chlorheksydyna

Jod

Jod




Odczyn
Formuła

zapobiegająca
skapywaniu

K

K

K

N

N

N

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 01-5476

Nazwa

1/10/240

1/90

1/40

1/24

01-5897

01-5475

01-5476

01-5587

Kod produktu

Agrisol DipJod 72 - preparat do dipingu, 1 kg

Agrisol DipJod 72 - preparat do dipingu, 5 kg

Agrisol DipJod 72 - preparat do dipingu, 10 kg

Agrisol DipJod 72 - preparat do dipingu, 20 kg

Nazwa

1/2401-5893

Kod produktu

Agrisol DipJod Spray 79, 20 kg




Preparat do higieny doju na bazie aktywnego jodu, przeznaczony do pielęgnacji strzyków 
po doju, gotowy do użycia. 
Zawiera PVP-Jod oraz składniki wspomagające utrzymanie naskórka w dobrej kondycji. 
Substancje pielęgnujące dobrze chronią strzyk i zapobiegają zapaleniom wymion (mastitis).
Sposób użycia: 
Preparat w formie gotowej do użycia, stosować metodą natryskową – 
polecany do aplikacji w robotach udojowych i zraszaczach do strzyków.

Gęsty preparat na bazie aktywnego jodu (5000 ppm) przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, 
gotowy do użycia. 
Zawiera jod – substancję czynną służącą do dezynfekcji skóry strzyków oraz składniki wspomagające 
(glicerynę i lanolinę, sorbitol) zapewniające utrzymanie naskórka w dobrej kondycji. 
Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych do gruczołu mlecznego. 
Wykazuje działanie ochronne, zapobiega mastitis i pielęgnuje skórę strzyków. 
Najsilniejsza dezynfekcja, szczególnie polecana w przypadku trudnych warunków higienicznych 
(wysoka ściółka, niskiej jakości słoma).
Substancje czynne: 
Jod – 0,5% (0,5 g/100 g), <5% związki powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe.
Sposób użycia: 
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. 
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. 
Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku.
Stosować w formie nierozcieńczonej. 
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. 
Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.






Zawiera olejek z mięty pieprzowej, który działa przeciwzapalnie, 
przeciwbólowo i rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia.
Zmniejsza bolesność wymienia, przynosi ulgę krowom z zapaleniem gruczołu mlekowego.
Stosowany również przy bólach mięśniowych i stłuczeniach.
Skomponowany z naturalnych składników, nie zawiera środków konserwujących ani antybiotyków.
Przeznaczony do masażu, dobrze się wchłania, nie pozostawia osadu na skórze.

Nazwa

1/12/1152

1/12

01-5188

01-5885

Kod produktu

Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml

Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml, butelka/hak


Stanowi naturalną ochronę dla strzyków.
Zalecany dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym.
Zmiękcza skórę strzyków, przez co staje się ona miękka i elastyczna.


Doskonale pielęgnuje skórę wymion i strzyków.
Przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów, 
przez co wpływa na zmniejszenie liczby komórek somatycznych i poprawę jakości mleka.
Wspomaga leczenie chorób skóry.
Natłuszcza i uelastycznia skórę, chroni ją przed wysychaniem i pękaniem.


Pomocny przy leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis.
Ujędrnia i wzmacnia wymiona i strzyki.
Doskonały do masażu.
Daje ochronę przeciwko muchom i komarom.
Nie zawiera alkoholu.
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 01-5188

 01-5187

 01-5185

 01-5186

Linia CANAGRI do ochrony i pielęgnacji wymion to sprawdzone i polecane środki.
Maść nr 15 doskonale pielęgnuje skórę, a przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem 
drobnoustrojów. Balsam nr 16 zalecany jest dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie 
poporodowym, stanowi naturalną ochronę dla strzyków. Żel nr 14 pomocny w leczeniu zapaleń, łagodzi ból 
i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis. Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej nr 12 działa przeciwzapalnie, 
przeciwbólowo, rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia. Żel nr 14 oraz Balsam nr 12 dzięki dużej zawartości 
mentolu są naturalnymi repelentami – środkami odstraszającymi owady.

Nazwa

1/12/115201-5186

Kod produktu

Balsam do wymion "16", 500 ml

Nazwa

1/12/115201-5185

Kod produktu

Maść do wymion "15", 500 ml

Nazwa

1/12/115201-5187

Kod produktu

Żel do wymion "14", 500 ml

 01-5885
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Stymuluje proces odnowy naskórka oraz przyspiesza gojenie się ran.
Wspomaga obronne i regenerujące mechanizmy skóry.
Pielęgnuje odmrożoną lub poparzoną skórę. Działa przeciwzapalnie i przeciwropnie.
Oczyszcza, natłuszcza i zmiękcza skórę, pielęgnuje ją oraz odkaża.
Zawiera 36% wyciągu z nagietka lekarskiego.

Zawiera 35% olejku z mięty pieprzowej.
Ze względu na chłodzący efekt pozwala utrzymać zdrowe wymiona.
Przy regularnym stosowaniu poprawia jakość mleka.
Stosowany również do masażu stawów, mięśni oraz ścięgien.


Z efektem rozgrzewającym.
Wspomaganie w okołoporodowych obrzękach i zapaleniach wymion.
Działa odstraszająco na owady.
Substancje czynne: kamfora, salicylan metylu, mentol, terpentyna balsamiczna, 
olejek eukaliptusowy.


Z efektem chłodzącym.
Wspomaganie w okołoporodowych obrzękach i zapaleniach wymion.
Niweluje obrzęki pourazowe mięśni i stawów.
Substancje czynne: octanowinian glinu, mentol, wyciąg z mięty, szałwii i kory dębu.

 01-5462

 01-5463

 01-5582

Nazwa

1/12/115201-5582

Kod produktu

Balsam do wymion z wyciągiem z nagietka "19", 500 ml

Nazwa

1/6

1/6

1/5

01-5171

01-5446

01-5168

Kod produktu

Balsam do wymion KerbaMint, 500 ml

Balsam do wymion KerbaMint, butelka z zawieszką, 500 ml

Balsam do wymion KerbaMint, 2500 ml

Nazwa

1/12/115201-5463

Kod produktu

Balsam do wymion z efektem rozgrzewającym "18", 500 ml

Nazwa

1/12/115201-5462

Kod produktu

Żel do wymion z efektem ściągającym i chłodzącym "17", 500 ml

 01-5168

 01-5446

 01-5171





37

 01-5157

 01-5156


Zawiera olejek z  mięty pieprzowej o działaniu schładzającym, poprawiającym krążenie krwi.
Unikalna receptura dzięki obecności wysokiej jakości olejku z drzewa herbacianego i olejku nagietkowego.
Pielęgnuje strzyki i wymiona wystawione na codzienne obciążenia.
Utrzymuje skórę gładką i poprawia jej odporność.
Podczas regularnego stosowania pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowotności wymion i produkcję 
wysokiej jakości mleka, jednocześnie czyści wymię i zapewnia pielęgnację wspierającą leczenie.
Doskonale nadaje się do masażu  stawów, mięśni i ścięgien.

01-5099

Nazwa

1/6/19201-5099

Kod produktu

Żel do wymion z nagietkiem CareMint, 1000 ml


Naturalnie pielęgnuje skórę.
Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający 
kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.





Wzmacnia i regeneruje skórę.
Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, 
przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Wzmacnia i regeneruje skórę.
Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, 
przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Linia EUTRA to polecane i sprawdzone środki do pielęgnacji wymion. 
Krem do wymion EUTRA naturalnie pielęgnuje skórę. Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy 
i zapobiegający wnikaniu bakterii.
Żel oraz balsam EUTRA wzmacniają i regenerują skórę wymion. Żel EUTRA jest szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion, 
działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem. 
Balsam EUTRA zawiera filtr UV, dlatego polecany jest dla krów w pierwszych tygodniach korzystania z pastwiska 
oraz w okresie poporodowym.

Nazwa

1/12 

1/12 

1/12 

1/4 

1/4

1 

01-5150 

01-5151 

01-5152 

01-5153 

01-5154 

01-5155 

Kod produktu

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 250 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 500 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 1000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 2000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 5000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 10000 ml 

Nazwa

1/1201-5156

Kod produktu

Balsam do pielęgnacji wymion Eutra, 500 g 

Nazwa

1/1201-5157

Kod produktu

Żel do pielęgnacji wymion Eutra, 500 ml 






Kwasowy preparat myjący przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych 
(kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie 
przy produkcji mleka. 
Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy i siarkowy) 
usuwa również pozostałości organiczne.
Substancje czynne: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.
Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze 
wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% 
(80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. 
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.


Płynny, niepieniący się preparat myjący i dezynfekujący przeznaczony do usuwania 
zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych 
w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazujący działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 
Substancje czynne: 
aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu (zaw. 59 - 41 g/kg).
Zastosowanie: 
- dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
- usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, 
tworzyw sztucznych i z ceramiki.
Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.
Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze 
wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% 
(80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. 
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Po zakończonym doju należy umyć wszystkie elementy dojarki i osuszyć je. 
W razie konieczności należy odkazić urządzenie. 
Nie należy zapominać o higienie pomieszczeń, gdzie odbywał się dój i gdzie znajdują się schładzalniki na mleko.
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 01-5078

 01-5074

Nazwa

1/6/216

1/90

1/40

1/24

1/6

01-5916 

01-5076

01-5077

01-5078

01-5079

Kod produktu

Agrisol kwas 2 kg 

Agrisol kwas 5 kg

Agrisol kwas 12 kg

Agrisol kwas 24 kg

Agrisol kwas 70 kg

Nazwa

1/6/216

1/90

1/40

1/24

1/6

01-5915

01-5072

01-5073

01-5074

01-5075

Kod produktu

Agrisol zasada 2 kg

Agrisol zasada 5 kg

Agrisol zasada 12 kg

Agrisol zasada 24 kg

Agrisol zasada 70 kg


Wężyki do dozowania środków myjących, wykonane z opornego na środki chemiczne tworzywa. 
Kolor niebieski – środek zasadowy, kolor czerwony – środek kwaśny.

Nazwa

1

1

01-5883

01-5884

Kod produktu

Przewód do środków myjących, zasada, niebieski, 10/6 mm, 50 m

Przewód do środków myjących, kwas, czerwony, 10/6 mm, 50 m 01-5883

01-5884
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 01-5489

 01-5488

 01-5891

 10-4001


Agrisol CH – skuteczny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania oparty na podchlorynie sodu. 
Podchloryn sodu wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, wybielające i grzybobójcze.
Agrisol CH jest alkalicznym płynem do dezynfekcji urządzeń udojowych, sprzętu mleczarskiego, 
maszyn, urządzeń i pomieszczeń w zakładach przemysłu spożywczego. 
Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. 
Zawiera: podchloryn sodu.
TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Sposób użycia: Sporządzić roztwór roboczy przez zmieszanie 0,1-0,2 kg Agrisolu CH z 100 l wody 
przeznaczonej do spożycia. Roztwór nakładać na umyte wcześniej powierzchnie przy pomocy 
aparatu natryskowego lub cyrkulować w obiegu zamkniętym przez około 20 minut. 
Po zabiegu dezynfekowane powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia.

UWAGA! Nie stosować Agrisolu CH w postaci koncentratu. Roztwory robocze przygotować 
bezpośrednio przed użyciem.


Płyn do dezynfekcji pianowej o odczynie obojętnym do zastosowania na powierzchniach 
kontaktujących się z żywnością i do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych. 

Sposób użycia na matach dezynfekcyjnych: Stosować w formie 1% roztworu wodnego 
(100 ml preparatu na 10 l wody). 1 kg wystarczy na przygotowanie 100 l roztworu roboczego. 
Do sporządzenia roztworu roboczego użyć wody o temperaturze powyżej 20°C. 
Przygotowany roztwór wylać na matę dezynfekcyjną i uzupełnić w miarę jego zużycia.
Dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością:
Przygotować roztwór roboczy produktu o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg (1 l) produktu 
w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej o temperaturze 20°C (lub korzystnie w wodzie 
o wyższej temperaturze). Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania 
pokryć dezynfekowane powierzchnie pianą wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić 
co najmniej 15 minut na powierzchniach.
Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa

1

1/90

01-5892 

01-5891

Kod produktu

Agrisol CH (chlorosol), 2 kg 

Agrisol CH (chlorosol), 4 kg 

Nazwa

1/10/240

1/90

01-5488

01-5489

Kod produktu

Agrisol Barsan 76  - preparat do dezynfekcji obuwia, 0,9 kg

Agrisol Barsan 76  - preparat do dezynfekcji obuwia, 5 kg

Nazwa

1/1210-4001

Kod produktu

Mydło uniwersalne koncentrat Allseife, 1000 ml


W pojemniku do powieszenia ułatwiającym dozowanie.
Czyści, pierze, płucze i pielęgnuje, pomaga utrzymać wszystko w czystości.
Neutralne pH, bez fosfatów i związków alkalicznych.
Nie zawiera chloru ani aldehydu.
Praktyczne, przyjazne dla środowiska mydło w koncentracie o szerokim zastosowaniu.
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01-5396

01-5397

01-5391

01-5392


Profesjonalna pompka do beczek (o pojemności od 100 do 220 litrów).
Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych.
Złożona z 2 ruchomych części, które zapewniają niskie ciśnienie w dyszy, 
dzięki czemu ciecz rozprowadzana jest równomiernie.
Ok. 400 ml/suw.
Bezpiecznie i niezawodnie można nią pompować większość środków chemicznych tj. chemię 
do czyszczenia instalacji udojowych, środków ochrony roślin, nawozów płynnych, olejów, benzyny itp. 
oraz środków spożywczych np. melasę. 
W zestawie znajdują się dwa rodzaje adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie 
i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).
Posiada  obrotowy zawór spustowy zapobiegający kapaniu cieczy.


Z wężem.
Do środków czyszczących np. chemii do czyszczenia instalacji udojowych.
Z dwoma rodzajami adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe 
zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).


Do 1 litrowych butelek i kanistrów.
Ok. 4 ml/suw.
Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 23 mm.


Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe. 
Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów 
do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
Ok. 30 ml/suw.

Nazwa

101-5396

Kod produktu

Pompa dozująca do beczki, 94 cm

Nazwa

101-5397

Kod produktu

Pompa dozująca do beczki, 87 cm

Nazwa

101-5391

Kod produktu

Pompa dozująca ręczna, 22 cm

Nazwa

101-5392

Kod produktu

Pompa dozująca, 36 cm
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01-5398

01-5399

01-5395

01-5394

01-5393

Nazwa

1

1

01-5393

01-5394

Kod produktu

Pompa dozująca, 30 cm

Pompa dozująca, 43 cm


Wykonana ze stabilnego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Do szybkiego i bezpiecznego dozowania środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia 
instalacji udojowych.
Ok. 30 ml/suw.
01-5393  - pasuje do: 01-5072, 01-5073, 01-5076, 01-5077, 01-5891, 01-5488;
01-5394  - pasuje do: 01-5074 i 01-5078.


Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
Z nakrętką 61 mm.
Ok. 400 ml/ suw.

  Ø Ø 

Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
Wykonane z tworzywa z nakrętką 51 mm lub 61 mm.




Do czyszczenia rur w przemyśle spożywczym.
Usuwają pozostałości w instalacji mlecznej.
Mogą być używane wielokrotnie, wystarczy je wypłukać w ciepłej wodzie po każdym użyciu.
Solidne, sprężyste na końcówkach.
Do kontaktu z żywnością.

Nazwa

101-5395

Kod produktu

Pompa dozująca dla baniek 44 cm

Nazwa

1/2

1/2

01-5398

01-5399

Kod produktu

Zawór spustowy Ø 51 mm

Zawór spustowy Ø 61 mm

Nazwa

1/10

1/7

1/6

01-5698

01-5699

01-5700

Kod produktu

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 45 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 50 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 60 mm
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01-5449

01-5449-001





Nazwa

Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/25

01-5260

01-5261

01-5262

01-5269

01-5263

01-5264

01-5343

Kod produktu

Kod produktu

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 40 x 70 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 50 x 70 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 60 x 70 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 70 x 80 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 60 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 70 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 95 mm

Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5499

01-5498

01-5449

01-5449-001

Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych 2-stopniowa, zielono-niebieska, 32 cm

Szczotka do gum strzykowych 3-stopniowa, zielono-niebieska, 44 cm

Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą

Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa


Zamontowane spiralnie włosie szczotki ułatwia aplikację szczotki w gumie 
oraz znacznie podnosi skuteczność czyszczenia. 
W szczotkach zostały użyte dwie grubości włosia: 
w kołnierzu 0,35 mm oraz w środkowej i końcowej części 0,20 mm, 
dzięki czemu mycie jest dokładniejsze, a krótsze włosie nie rysuje gumy. 
Odporne na wysokie i niskie temperatury. 
Odporne na kwaśnie i zasadowe środki myjące, 
a także detergenty. 
Ergonomiczne, solidnie oprawione rączki.
Nadają się zarówno do gum krótkich, jak i długich.

Poza właściwym doborem preparatów myjących i dezynfekujących kluczową rolę dla higieny instalacji mlecznych mają odpowiednie 
narzędzia i akcesoria. Skomplikowane lub charakterystyczne kształty i profile poszczególnych elementów instalacji powodują, 
że dostęp do części z nich jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy bez specjalnie zaprojektowanych szczotek (np. specjalnej szczotki 
do przewodów mlecznych o długości 140 cm). Dlatego wskazane jest rownież bieżące zaopatrywanie się w profesjonalne akcesoria 
i narzędzia do mycia i czyszczenia instalacji mlecznych.

01-5498

01-5499
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 01-5376

Nazwa

1/10

1/10

01-5458

01-5375

Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska

Szczotka do mycia końcówek, 40 cm, z uchwytem

Nazwa

1

1/10

01-5493

01-5376

Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 20 cm, zielono-niebieska, nowy typ

Szczotka kołnierzowa gum strzykowych, 18 cm, z rączką, stary typ

 01-5493


Z ergonomiczną rączką podnoszącym komfort pracy.
Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
Nowy kształt sprawia, ze praca jest łatwiejsza i szybsza.
Do mycia gum strzykowych, butelek do pojenia cieląt 
i innych narzędzi stosowanych w rolnictwie i domu. 
Odporna na działanie środków myjących i detergentów.
Do użycia zarówno w zimnej i gorącej wodzie. 

01-5458

01-5375


Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.
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01-5455

01-5456

01-5457

 01-5377

01-5921

 01-5845

 01-5845-001

 01-5845-002

Nazwa

1/12

1/12

1/12

01-5845

01-5845-001

01-5845-002

Kod produktu

Podwójna szczotka do gum strzykowych (kołnierzowa i prosta), z wymiennymi częściami myjącymi, 51 cm

Zapasowa część myjąca szczotki, prosta, 18 cm

Zapasowa część myjąca szczotki, kołnierzowa 10 cm


Uniwersalna (dwustronna) szczotka do gum strzykowych.
Dwie wymienne końcówki – kołnierzowa i wycior.
Wygodna w użyciu, do użytku zarówno w zimnej, jak i w gorącej wodzie. 
Odporna na detergenty i inne środki myjące.
Włosie ma doskonałe właściwości czyszczące.
Długość szczotki 51 cm.


Bardzo wygodne w użyciu – grubsze i odpowiedniej długości włosie 
ma doskonałe właściwości czyszczące.
Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie.
Odporne na detergenty i inne środki myjące. 
Idealne do przewodów do transportu mleka 01-5539 i 01-5540.
Długość szczotki  - aż 5 metrów.

Nazwa

1/5

1

1

1/10

1/10

01-5455

01-5456

01-5457

01-5377

01-5921           

Kod produktu

Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, 130 cm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska 70 cm, Ø 50 mm



01-5852
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01-5339

 01-5251 01-5252

 01-5254


Wykonane z wysokiej jakości materiału uniwersalne szczotki do mycia tanków, 
zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników. 
Wymiary 130 x 210 mm lub 130 x 270 mm.
Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm - gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
Odporność na odkształcenia do 90°C.
Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z polyamidu.
Trzonek jest sprzedawany osobno.


Wymiary: 125 x 200 mm.
Włosie wykonane z polipropylenu.
Wytrzymała do temperatury 80°C.
Kij sprzedawany osobno.

Nazwa

1

1

1

01-5338

01-5852

01-5339

Kod produktu

Szczotka do tanków bez uchwytu, zielono-niebieska

Szczotka do tanków bez uchwytu, pół-owal, zielono-niebieska

Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy

Nazwa

1/5/10

1/5/10

1/5/10

01-5251

01-5252

01-5254

Kod produktu

Szczotka do tanków, bez uchwytu, niebieska

Kij do szczotki do tanków 100 cm

Kij do szczotki do tanków 145 cm

01-5338
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Nazwa

1/10

1/5

1/5

01-5583

01-5495

01-5459

Kod produktu

Szczotka do mycia konwi "S", ręczna, 20 cm, zielono-niebieska

Szczotka do ręcznego mycia konwi "8", 20 cm, zielono-niebieska

Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska


Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń -
niezbędne w każdym gospodarstwie.
Unikalna konstrukcja i wielkość szczotek pozwala na bardzo wygodną 
oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej rączce mamy doskonałe „czucie” szczotki, 
a grubsze (0,35 mm), średniej twardości włosie ma doskonałe 
właściwości czyszczące i jest odporne na odkształcenia. 
Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, 
są odporne na detergenty i inne środki myjące. 

01-5454

01-5492


Uniwersalne szczotki do mycia konwi, zbiorników na mleko oraz innych urządzeń  -
niezbędne w każdym gospodarstwie.
Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala na bardzo wygodną 
oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie. 
Odporne na działania środków myjących i detergentów. 
Nadają się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.


Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika.
Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje 
swoje niezmienne właściwości przez długi czas.
Wymiary: 110 x 45 mm.

Nazwa

1

1/5

01-5492

01-5454

Kod produktu

Szczotka z długą rączką, zielono-niebieska, 40 cm

Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm

Nazwa

1/501-5453

Kod produktu

Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm

01-5495

01-5459

01-5583

01-5453



 01-5236


Wysokiej jakości metalowa dysza.
Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.


Wysokiej jakości metalowa dysza.
Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
8 programów natrysku.
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01-5497

01-5339

Nazwa

1/12 

1/12 

1

1/10

01-5222

01-5223

01-5226

01-5227

Kod produktu

Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm

Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm

Łącznik do węża, 3-stopniowy

Szybki łącznik do węża

Nazwa

101-5850

Kod produktu

Pistolet natryskowy, obrotowa głowica, 8 programów

Nazwa

101-5236

Kod produktu

Pistolet natryskowy Komfort


Uniwersalna szczotka do mycia pomieszczeń gospodarskich  - niezbędna w każdym gospodarstwie.
Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
Wyposażona w skrobak, dzięki któremu możemy dokładniej usunąć zanieczyszczenia. 
Mocne włosie z tworzywa sztucznego nie ulega odkształceniu i zachowuje swoje właściwości 
przez długi czas. 
Odporna na działania środków myjących i detergentów. 
Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.
Do szczotki pasuje trzonek aluminiowy (nr kat. 01-5339)  - sprzedawany oddzielnie. 


Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
Wykonany z nierdzewnego metalu.
Izolowana rączka zaworu.
Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy 
w trybie ciągłym.
W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.

Nazwa

1/5

1

01-5497

01-5339

Kod produktu

Szczotka do szorowania podłóg, ze skrobakiem, zielono-niebieska, 25 cm

Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy

 01-5850

 01-5222 01-5223

 01-5227  01-5226




Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
Odporna na uderzenia i wstrząsy.
Idealna dla przemysłu spożywczego.
Wysoka kwasoodporność.
Łatwa do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom.
Może być stosowana jako wanna myjni.
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 10-5050-002

 10-5051-002

 01-5597






Może być stosowana jako wanienka myjni typ WA3.
Pojemność: 32 litry.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Wymiary: długość 55 cm, szerokość 40 cm, wysokość 23 cm.



Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na wysokie i ujemne temperatury.

Nazwa

1

1

1

01-5297 

01-5298 

01-5299

Kod produktu

Dysza myjąca, Ø 23 mm, zielona 

Dysza myjąca, Ø 23 mm, czarna 

Dysza myjąca, Ø 23 mm, niebieska

Nazwa

1

1

1

1

1

1

10-5050

10-5050-001 

10-5050-002 

10-5051 

10-5051-001 

10-5051-002 

Kod produktu

Wanna plastikowa, 100 l

Stojak do wanny 100 l

Obejma do wanny 100 l

Wanna plastikowa, 65 l

Stojak do wanny 65 l

Obejma do wanny 65 l

Nazwa

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5359-001

01-5359-004

01-5359-005

01-5359-006

01-5359-007

01-5359-008

01-5359-010

01-5359-011

Kod produktu

Myjnia WA 3  - uszczelka gumowa

Myjnia WA 3  - zawór powietrzny

Myjnia WA 3  - sprężyna zaworu, 110 mm

Myjnia WA 3  - prowadnica sprężyny

Myjnia WA 3  - sprężyna membrany, 142 mm

Myjnia WA 3  - membrana gumowa

Myjnia WA 3  - przewód z kulą

Myjnia WA 3  - korek gumowy



 10-5051

 10-5050

 10-5050-001

 10-5051-001

Nazwa

1/501-5597

Kod produktu

Myjnia WA 3  - wanienka myjni, szara, 55 x 40 x 23 cm, 32 l

01-5359-001

01-5359-004

01-5359-010

01-5359-008

01-5359-01101-5359-007

01-5359-006

01-5359-005

01-5298 01-529901-5297 
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Niepoprawne działanie dojarki jest jedną z przyczyn zapalenia wymienia, 
co wiąże się z dużymi stratami finansowymi. 
Awaria dojarki powoduje przestoje w udoju, co również naraża hodowców na straty. 
Regularny serwis sprzętu pozwoli na długoletnią i bezawaryjną pracę dojarki. 
Należy rownież pamiętać o okresowych wymianach elementów i części eksploatacyjnych.
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Przewód mleczny SiliCan wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących. 
Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, wykonaniem oraz długą żywotnością. 
Wyprodukowany na bazie najlepszych surowców.
Odporny na działanie niskich temperatur.
Odporne na działanie płynów myjących.
Długa żywotność.

Nazwa

1/4201-5800

Kod produktu

Przewód mleczny SiliCan


Płynny preparat bakteriobójczy Farmsol przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych 
i schładzalników oraz innych powierzchni w przemyśle rolno-weterynaryjnym (podłogi, ściany, blaty). 
Substancje czynne:
Podchloryn sodu w przeliczeniu na aktywny chlor (zaw. 80 g/l ).
Zastosowanie:
- dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
- usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej,
  tworzyw sztucznych i z ceramiki.
Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.

Sposób użycia:
Przygotować roztwór o stężeniu 0,5 % (50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C . 
Czas  kontaktu 15 min zapewnia właściwości bakteriobójcze. 
W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1%
(80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.


Płynny preparat kwaśny stosowany do usuwania kamienia mlecznego i wodnego 
z urządzeń udojowych i schładzalników.
Substancje czynne: kwas fosforowy, kwas siarkowy.

Sposób użycia:
Przygotować roztwór o stężeniu 0,5 % (50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. 
W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 1%
(100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

 01-5912

 01-5911

Nazwa

1/6/216

1/90

1/24

01-5932

01-5912

01-5914

Kod produktu

Farmsol 2 kg CA

Farmsol 5 kg CA

Farmsol 24 kg CA

Nazwa

1/6/216

1/90

1/24

01-5931

01-5911

01-5913

Kod produktu

Farmcid 2 kg CA

Farmcid 5 kg CA

Farmcid 24 kg CA

01-5800




Przeznaczone do stosowania w procesie pozyskiwania mleka 
przy pomocy dojarek przewodowych i hal udojowych.
Specjalnie dobrany ścieg oraz specjalnie dobrane nici 
dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
Wykonane z kalandrowanej włókniny poliestrowo-wiskozowej, 
zapewniają optymalny przepływ mleka przy jednoczesnej 
wysokiej wytrzymałości materiału na przerwanie.


Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest 
za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
Wykonane z kalandrowanej 25-gramowej włókniny poliestrowo wiskozowej.
Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka 
oraz wytrzymałość na rozerwanie zarówno w stanie mokrym, jak i suchym 
gwarantują wysoką jakość filtra.

01-5900

01-5901

01-5902


Najbardziej popularna guma strzykowa o średnicy 8 mm.
Przeznaczona do dojarek „bańkowych” jak i wszystkich kolektorów ze średnicą wewnętrzną króćca 8 mm.
Wewnętrzna powierzchnia gumy jest wyjątkowo gładka.
Guma strzykowa produkowana z surowca o specjalnie dobranym składzie (wysokiej jakości mieszanka gumowa).
W okresie eksploatacji nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
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Nazwa

1/1501-5889

Kod produktu

Guma strzykowa „Ósemka”, 8 mm

Nazwa

1/40

1/28

1/18

01-5900

01-5901

01-5902

Kod produktu

Filtr rurowy 320 x 60 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 455 x 60 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 620 x 60 mm, 150 szt.

Nazwa

1/30

1/20

1/20

01-5906

01-5890

01-5907

Kod produktu

Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 160 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø4401-5889

Ø24 mm

Ø8 mm

Ø20 mm

290 mm

01-5890



01-5361-01701-5361-016-1 01-5361-01601-5361-016-2

01-5308 

01-5309 
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Wykonane ze wzmacnianego tworzywa.
Zamiennik 96122580.
Tarcza czynna  - na silnik.
Tarcza bierna  - na pompę.


Wykonane z wytrzymałego tworzywa.
Odporne na uszkodzenia.
Pojemność: 33 l.



Nazwa

1

1/5

1/5

1/5

01-5361-016

01-5361-016-1

01-5361-016-2

01-5361-017

Kod produktu

Sprzęgło kompletne VP-70/PA

Sprzęgło VP-70/PA  - tarcza bierna

Sprzęgło VP-70/PA  - tarcza czynna

Sprzęgło VP-70/PA  - wkładka gumowa

Nazwa

1

1/5

1

1

1

1/10

1/5

01-5361-001

01-5361-002

01-5361-004

01-5361-005

01-5361-005-1

01-5361-021

01-5361-006

Kod produktu

Pokrywa przezroczysta zbiornika próżniowego VPU-70

Uszczelka pod pokrywę zbiornika VPU-70

Pokrywa zbiornika z wlotem 1 i 1/4" 

Rura zbrojona gumowa 1 i 1/4" 

Rura zbrojona gumowa 1" 

Zawór odwadniający, gumowy VP-70 

Obudowa pływaka VP-70

Nazwa

1

1

01-5308 

01-5309 

Kod produktu

Zbiornik podciśnienia 63 mm, niebieski 

Zbiornik podciśnienia 63 mm, zielony 

01-5361-00401-5361-002

01-5361-005 01-5361-005-1

01-5361-021 01-5361-006

01-5361-001



01-5362
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Nazwa

1

1

1/5

1/5

1/5

1/10

1/5

1/10

1/10

1/5

01-5362

01-5362-001

01-5362-002

01-5362-003

01-5362-004

01-5362-007

01-5362-009

01-5362-010

01-5362-011

01-5362-012

Kod produktu

Smarownica pompy VP

Smarownica  - zbiornik oleju

Smarownica  - podkładka korkowa

Smarownica  - korpus główny (część czarna)

Smarownica  - rurka 

Smarownica  - rurka zasysająca

Smarownica  - korpus dolny (część przezroczysta)

Smarownica  - podkładka (fibrowa)

Smarownica  - końcówka przewodu (część z mosiądzu)

Smarownica  - przewód smarownicy

01-5362-012

01-5362-007

01-5362-009

01-5362-003

01-5362-002

01-5362-004

01-5362-011

01-5362-001

01-5362-010



01-5310 

01-5311 01-5312 01-5313 

01-5314 01-5315 01-5316 

01-5335

01-5317 
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01-5234

01-5235

01-5237

Od sprawności i wydajności pompy mlecznej zależy jakość przeprowadzonego doju. 
Dbałość o poprawne działanie układu smarowania jest podstawą prawidłowego funkcjonowania pompy próżniowej. 
Należy regularnie kontrolować poziom oleju oraz czy następuje dopływ oleju poprzez wężyki doprowadzające.


Gwarantuje bezproblemową pracę dojarek wszystkich typów.
Posiada wyjątkową trwałość.
Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
Utrzymuje właściwą lepkość przy różnych temperaturach otoczenia.


Wykonane z tekstolitu.
Odporne na olej i temperaturę.
Stabilność wymiarowa.

Nazwa

1/12

1/3

1/40

01-5234

01-5235

01-5237

Kod produktu

Olej smarujący do dojarek 1 l, Viscano

Olej smarujący do dojarek 5 l, Viscano

Olej smarujący do dojarek 10 l, Viscano

Nazwa Wymiary [mm]

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

01-5335

01-5310 

01-5311 

01-5312 

01-5313 

01-5314 

01-5315 

01-5316 

01-5317

Kod produktu

Łopatka do pompy podciśnienia De Laval VP-70

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 74 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 76 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 77 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 78 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 5 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 10 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 15 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 20 

79,94 x 30 x 2,95

82,5 x 48,8 x 4,6

152,3 x 48,8 x 4,6

199,9 x 60,3 x 5,3

203 x 76 x 6,2

55 x 33 x 4,9

100 x 33 x 4,9

150 x 33 x 4,9

200 x 33 x 4,9




Wysokiej jakości.
Zamiennik.


Przeznaczone dla wyspecjalizowanych serwisów.
Wykonane z wysokiej jakości materiałów.
FMP-55 I FMP-110 – typ DeLaval, WF – typ Westfalia.
Zamienniki.

01-5886

Zestaw naprawczy 
pompy FMP-55

01-5888

Zestaw naprawczy 
pompy WF

01-5853

01-5854
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Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Zamiennik.


Wykonane z gumy.
40/60 - wlot do jednostki końcowej Ø 60 mm, na rurę 40 mm.
52/60 - wlot do jednostki końcowej Ø 60 mm, na rurę 52 mm.

Nazwa

1

1

01-5853

01-5854

Kod produktu

Skrzydełko pompy mlecznej FC

Skrzydełko pompy mlecznej GM32

Nazwa

1

1

01-5848

01-5849

Kod produktu

Gumowy wlot mleka, 40/60 mm

Gumowy wlot mleka, 52/60 mm

Nazwa

1

1

1

01-5886

01-5887

01-5888

Kod produktu

Zestaw naprawczy pompy FMP-55

Zestaw naprawczy pompy FMP-110

Zestaw naprawczy pompy WF



01-5861 01-5420

Nazwa

1

1

01-5861 

01-5420

Kod produktu

Gumowy zawór zwrotny pompy mlecznej adapt GM2

Gumowy zawór zwrotny pompy mlecznej adapt Family-Comford

01-5848 01-5849

01-5887

Zestaw naprawczy 
pompy FMP-110



01-5360-005

01-5360-001

01-5360-004
01-5360-006

01-5360-002

01-5360-003

01-5360-007

01-5304 01-5305 

01-5302 01-5303
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Kurki stanowiskowe wykonane z wytrzymałego tworzywa lub z mosiądzu.
Przeznaczone na rurociągi podciśnienia o różnych średnicach.


Wykonane z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.
Przeznaczone do rur mlecznych Ø 40 mm i Ø 52 mm.

Nazwa

1

1/60

1

1/60

1

1

01-5846

01-5846-001

01-5847

01-5847-001

01-5302

01-5303 

Kod produktu

Złącze plastikowe do rur Ø 40 mm 

Złącze plastikowe do rur Ø 40 mm  - uszczelka 

Złącze plastikowe do rur Ø 52 mm 

Złącze plastikowe do rur Ø 52 mm  - uszczelka 

Złącze nierdzewne do rur Ø 40 mm 

Złącze nierdzewne do rur Ø 52 mm 

Nazwa

1

1

1/10/200

1/20

1/10/200

1/20

1/20

1/10

1/10

1/10/200

01-5304

01-5305

01-5360

01-5360-001

01-5360-002

01-5360-003

01-5360-004

01-5360-005

01-5360-006

01-5360-007 

Kod produktu

Kurek stanowiskowy mosiężny 3/4 - 1" 

Kurek stanowiskowy mosiężny 1 i 1/4 - 1 i 1/2" 

Kurek stanowiskowy kompletny 

Kurek stanowiskowy  - końcówka kurka 

Kurek stanowiskowy  - tuleja 

Kurek stanowiskowy  - uszczelka kurka 

Kurek stanowiskowy  - uszczelka pod kurek 

Kurek stanowiskowy  - obejma 

Kurek stanowiskowy  - korpus 

Kurek stanowiskowy  - wkład kpl. 

01-5847

01-5847-001

01-5846

01-5846-001

01-5360



01-5326-001 01-5326-008
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01-5361-027


Wykonany z tworzywa.
Stożek mosiężny wraz z silikonową uszczelką.

Nazwa

1/100

1/100

1/100

01-5865

01-5866

01-5867

Kod produktu

Gumowa uszczelka kurka mlecznego typ De Laval

Gumowa uszczelka kuraka mlecznego typ Westfalia

Gumowy podwójny kurek mleczny typ Westfalia

Nazwa

1/1001-5361-027

Kod produktu

Zawór odwadniający rurociągu 3/8

01-5865  01-5866  01-5867

Kombikurek - części wspólne

50

1/50

10

400

50

01-5326-008

01-5326-001

01-5326-002

01-5326-003

01-5326-006

Kod produktu

Kombikurek  - kula 

Kombikurek  - wtyczka (końcówka kurka) 

Kombikurek  - kurek podciśnienia 

Kombikurek  - uszczelka górna 

Kombikurek  - pokrywa górna 

Nazwa

1/50

200

50

50

100

100

1

50

100

50

50

01-5326

01-5326-004

01-5326-005

01-5326-007

01-5326-009

01-5326-010

01-5326-011

01-5327

01-5327-001

01-5327-002

01-5327-003

Kod produktu

Kombikurek 52, komplet 

Kombikurek 52  - uszczelka dolna 

Kombikurek 52  - korpus 

Kombikurek 52  - pokrywa dolna 

Kombikurek 52  - sprężyna 

Kombikurek 52  - uszczelka pokrywy dolnej 

Kombikurek 52  - przewód powietrzny 

Kombikurek 40, komplet 

Kombikurek 40  - uszczelka dolna 

Kombikurek 40  - korpus 

Kombikurek 40  - pokrywa dolna

01-5326-003

01-5326-006

01-5326-009

01-5326-005
01-5327-002

01-5326-007
01-5327-003

01-5326-010

01-5326-004
01-5327-001

0
1

-5
3

2
6

-0
0

2


Zapewniają jednoczesne szybkie i niezawodne połączenie 
z rurociągiem mlecznym i instalacją podciśnienia.
Wykonane z wytrzymałego tworzywa.
Przeznaczone na rurociągi mleczne 
o średnicy rur Ø 40 mm i Ø 52 mm.
Zamienniki 99759095 i 99759096.

01-5327

01-5326



58






Wpływają na poprawę higieny pozyskiwanego mleka.
Ze względu na gładkość powierzchni i właściwości silikonu, są znacznie łatwiejsze do umycia 
niż standardowe czarne gumy strzykowe.
Wykazano korzystne działanie gum silikonowych na strzyki  - gumy silikonowe są elastyczne, 
w czasie masażu lepiej odcinają podciśnienie.

Nazwa

1/1001-5711

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 

96000001/SGS02, 10 mm 

Nazwa

1/1001-5712

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 

96000201/SGS01, 8 mm

Nazwa

1/1001-5713

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 

960016, Agromilk-Czechy/SGS03, 8 mm 

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5711

Ø23 mm

Ø10 mm

Ø20 mm

300 mm

01-5712

Ø23mm

Ø8 mm

Ø20 mm

300 mm

01-5713

Ø23 mm

Ø8 mm

Ø22 mm

300 mm
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Nazwa

1/1001-5718

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 

99900901/SSGS05, Harmony, 13 mm 

Nazwa

1/1001-5716

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, 

Agromilk-Czechy/SGS04, 10 mm 

Nazwa

1/1001-5868

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 

99900901/SGS05k, Harmony, KRÓTKI KUBEK, 13 mm 

Nazwa

1/1001-5714

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ Westfalia 

7021.2725.23/SGS06k/P, okrągła główka, 18 mm 

14
8 

m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

14
0 

m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5
14

7 
m

m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5718

Ø21/23 mm

Ø13 mm

Ø26 mm

305 mm

01-5716

Ø23 mm

Ø9,5 mm

Ø22 mm

300 mm

01-5868

Ø23 mm

Ø13 mm

Ø26 mm

310 mm

01-5714

Ø23 mm

Ø18 mm

170 mm
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Nazwa

1/1001-5764

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15010/SGS11, 14 mm

Nazwa

1/1001-5763

Kod produktu

Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15022/SGS10, 13 mm 

14
7 

m
m

Ø22,5
Ø10

Ø45

14
7 

m
m

Ø22,5
Ø10

Ø45

01-5764

Ø22 mm

Ø14 mm

Ø26 mm

305 mm

01-5763

Ø23 mm

Ø13 mm

Ø26 mm

310 mm


Gumy strzykowe są produkowane z nowego, ulepszonego surowca o specjalnie dobranym składzie 
(wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR, posiadająca atesty PŻH i Europejskie FDA).
W okresie eksploatacji (6 miesięcy  - ok. 2500 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
Wewnętrzna powierzchnia gum jest wyjątkowo gładka.

Nazwa

1/1001-5701

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001/GS02, 10 mm

Nazwa

1/1001-5702

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201/GS01, 8 mm

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

01-5701

Ø24 mm Ø9,5 mm

Ø20 mm

310 mm

01-5702

Ø23 mm Ø8 mm

Ø20 mm

300 mm
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Nazwa

1/1001-5703

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 

960016, Agromilk-Czechy/GS03, 8 mm

Nazwa

1/1001-5705

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 

99900901/GS05, Harmony, 13 mm

Nazwa

1/1001-5704

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 

960016, Agromilk-Czechy, Interpuls-Włochy/GS04, 10 mm

Nazwa

1/1001-5736

Kod produktu

Guma strzykowa typ Alfa Laval 92832801/MC11, 11 mm

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

14
8 

 m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5
14

0 
m

m

Ø20
Ø10

Ø44

15
1 

m
m

Ø24,5/27,5
Ø10

Ø44

01-5703

Ø23 mm Ø8 mm

Ø22 mm

300 mm

01-5705

Ø23 mm Ø13 mm

Ø26 mm

305 mm

01-5704

Ø24 mm Ø9,5 mm

Ø22 mm

300 mm

01-5736

Ø24 mm Ø11 mm

Ø26 mm

314 mm
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Nazwa

1/1001-5709

Kod produktu

Guma strzykowa typ SAC 15010/GS09, 14 mm

Nazwa

1/1001-5706

Kod produktu

Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.220/GS06P, 18 mm

Nazwa

1/1001-5761

Kod produktu

Guma strzykowa typ SAC 15022/GS10

Nazwa

1/1001-5707

Kod produktu

Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725/GS07, 10 mm

14
7 

m
m

Ø22,5
Ø10

Ø45

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44
14

7 
m

m

Ø22,5
Ø10

Ø45

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5709

Ø22 mm Ø14 mm

Ø26 mm

315 mm

01-5706

Ø23 mm Ø18 mm

175 mm

01-5761

Ø23 mm Ø13 mm

Ø26 mm

315 mm

01-5707

Ø23 mm Ø9,5 mm

Ø27 mm

303 mm
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Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari. 
Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.

Nazwa

1/1201-5731 0000/0108

Kod produktu Spaggiari

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 8 mm 

”ósemka” 

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

01-5731

Ø24 mm Ø8 mm

Ø20 mm

300 mm

Nazwa

1/1201-5738 0000/0108L

Kod produktu Spaggiari

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000002, 8 mm 

”ósemka  - Z” 

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø44

01-5738

Ø24 mm Ø8 mm

Ø20 mm

300 mm

Nazwa

1/1201-5788 0000/0336-1

Kod produktu Spaggiari

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

96001683, 92815280 "krótki kubek  - Z ", 8 mm 

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5788

Ø24 mm Ø8 mm

Ø24 mm

290 mm

Nazwa

1/1201-5742 0000/0236

Kod produktu Spaggiari

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

96001683, 9 mm ”krótki kubek 8-Z” 

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5742

Ø24 mm Ø9 mm

Ø24 mm

290 mm



0000/0236M

Spaggiari

0000/0320M

Spaggiari

0000/0108M

Spaggiari

0000/0108ML

Spaggiari
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Nazwa

1/1201-5732

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 90759501 

"krótki kubek  - Z", 10 mm 

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5732

Ø24 mm Ø10 mm

Ø23 mm

290 mm

Nazwa

1/1201-5733

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683 

"krótki kubek  - Z", 10 mm 

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5733

Ø22 mm Ø10 mm

Ø23 mm

300 mm

Nazwa

1/1201-5789

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

96000001, 10 mm ”dziesiątka” 

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø4401-5789

Ø24 mm

Ø10 mm

Ø20 mm

300 mm

Nazwa

1/1201-5790

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

96000001, 10 mm ”dziesiątka  - Z” 

15
5 

m
m

Ø17
Ø10

Ø4401-5790

Ø24 mm

Ø10 mm

Ø20 mm

300 mm



0000/0659

Spaggiari

0000/0672

Spaggiari

0000/0639

Spaggiari

0000/0443

Spaggiari
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Nazwa

1/1201-5739

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

MC-11 92832801, 11 mm 

15
1 

m
m

Ø24,5/27,5
Ø10

Ø44

01-5739

Ø24 mm Ø11 mm

Ø26 mm

315 mm

OVAL

Nazwa

1/1201-5740

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

MC-31, 990666-01, 906836-01, 10 mm 

15
1 

m
m

Ø24,5/27,5
Ø10

Ø44

01-5740

Ø22 mm Ø10 mm

Ø26-29 mm

303 mm

OVAL

Nazwa

1/1201-5796

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari, typ SAC 252.15.022, 13,5 mm 

14
7 

m
m

Ø22,5
Ø10

Ø45

01-5796

Ø22 mm Ø13,5 mm

Ø25 mm

300 mm

Nazwa

1/1201-5797

Kod produktu

Guma strzykowa Spaggiari, typ SAC 252.15.012, 14 mm 

15
6 

m
m

Ø26
Ø10

Ø48

01-5797

Ø20 mm Ø14 mm

Ø26 mm

300 mm



0000/0444

Spaggiari

0000/0590

Spaggiari

0000/0599

Spaggiari

0000/0325

Spaggiari

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

66



01-5730 Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900901, 20 mm 

14
8 

m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5

01-5730

Ø20 mm Ø20 mm

Ø26 mm

315 mm

01-5741 Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 

99900701, 20 mm 

14
8 

m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5

01-5741

Ø20 mm Ø20 mm

Ø26 mm

340 mm

01-5769 Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900703, 20 mm 

14
8 

m
m

Ø24
Ø10

Ø44,5

01-5769

Ø20 mm Ø20 mm

Ø26 mm

315 mm

01-5744 Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 960036, 20 mm 

14
0 

m
m

Ø20
Ø10

Ø44

01-5744

Ø23 mm Ø20 mm

Ø22 mm

300 mm



0000/V610

Spaggiari

0000/V698

Spaggiari

0000/0610

Spaggiari

0000/215MSL

Spaggiari

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu
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01-5793 Silikonowa guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 

7021.2725.030, 10 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø4401-5793

Ø22 mm

Ø10 mm

Ø30 mm

300 mm

01-5829 Silikonowa guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia

7029.2725.000, zielona, 15 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø4401-5829

Ø21 mm

Ø15 mm

Ø25,5 mm

176 mm

01-5743 Silikonowa guma strzykowa Spaggiari 

7029.2725.010 zielona 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5743

Ø23 mm Ø15 mm

Ø25,5 mm

176 mm

01-5746 Silikonowa guma strzykowa Spaggiari Westfalia 

7029.2725.010 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5746

Ø23 mm Ø15 mm

Ø25,5 mm

176 mm



0000/0153

Spaggiari

0000/0214

Spaggiari

0000/0169

Spaggiari

0000/0215

Spaggiari

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu
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01-5767 Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 

WK2 7022.2725.150, 19 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5767

Ø24 mm Ø19 mm

Ø27 mm

177 mm

01-5799 Guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 

7023.2725.060, 19 mm 

13
0 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5799

Ø22 mm Ø19 mm

Ø27 mm

160 mm

01-5734 Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 

WK1 7021.2725.110, 19 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5734

Ø23 mm Ø19 mm

Ø27 mm

173 mm

01-5735 Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 

WK1 7021.2725.030, ”długa” 8 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5735

Ø22 mm Ø8 mm

Ø30 mm

300 mm



0000/0215M

Spaggiari

0000/0615

Spaggiari

0000/0268

Spaggiari

0000/0479-1

Spaggiari

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu
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01-5745 Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 

WK1 7021.2725.240, ”długa” 10 mm 

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5745

Ø23 mm Ø10 mm

Ø30 mm

340 mm

01-5768 Guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 

WK1 7021.2725.030, ”długa” 10 mm

14
7 

m
m

Ø27
Ø10

Ø44

01-5768

Ø22 mm Ø10 mm

Ø30 mm

325 mm

01-5798 Guma strzykowa Spaggiari, typ Fullwood 20138, 9,5 mm 

14
7 

m
m

Ø29
Ø10

Ø48

01-5798

Ø22,5 mm Ø9,5 mm

Ø32 mm

310 mm

01-5844 Guma strzykowa Spaggiari typ Fullwood, 20215, 9,5 mm 

14
7 

m
m

Ø29
Ø10

Ø48

01-5844

Ø25 mm Ø9,5 mm

Ø32 mm

330 mm



0000/0611

Spaggiari

0000/0201

Spaggiari

Nazwa

1/12

Kod produktu

Nazwa

1/12

Kod produktu
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01-5729

01-5750

01-5843 01-5795

01-5749 01-5792

Nazwa

1

1

1

1

1

1

1

01-5749

01-5749-001

01-5843

01-5792

01-5795

01-5750

01-5729

Kod produktu

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.020, 140 x 10 x 10 mm, 4 szt.

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.020, 140 x 10 x 10 mm, 1 szt.

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.010, 180 x 8,5 x 9,5 mm, 1 szt.

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.030, 160 x 10 x 10 mm, 1 szt.

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101, 150 x 8,5 x 10 mm, 1 szt.

Wężyk CA typ Westfalia 7027.2637.190, 160 x 10 x 10 mm, 4 szt.

Wężyk CA typ Westfalia 7027.2637.110, 180 x 10 x 10 mm, 4 szt.

01-5894 Silikonowa guma strzykowa Spaggiari typ Lely ROBOT, 13 mm

01-5894

Ø21,5 mm Ø13 mm

163 mm


Najwyższej jakości gumowe wężyki mleczne. 
Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
Wewnętrzna powierzchnia wężyków jest idealnie gładka.


Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury (gotowanie).
Pakowane po 4 szt.

01-5520 01-552101-551801-5519

Nazwa

1

1

1

1

01-5518

01-5519

01-5520

01-5521

Kod produktu

Wziernik, plastik typ Alfa-Laval 

Wziernik, plastik typ Miele 

Wziernik, plastik typ Westfalia 

Wziernik, plastik typ Westfalia Vakustop

01-5791 Guma strzykowa Spaggiari typ Melotte MK2 (czeska), 8 mm 

15
5 

m
m

Ø18
Ø10

Ø44

01-5791

Ø25 mm Ø8 mm

Ø21 mm

300 mm
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Nazwa

1

1/5

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5354

01-5354-001 

01-5354-002 

01-5354-003 

01-5354-003-1 

01-5354-005-1 

01-5354-004 

01-5354-005 

Kod produktu

Kolektor 120 ml

Kolektor 120 ml  - korpus górny

Kolektor 120 ml  - pierścień uszczelniający silikonowy

Kolektor 120 ml  - zawór kolektora

Kolektor 120 ml  - uszczelka zaworu (wywijana z wtopką)

Kolektor 120 ml  - silikonowa uszczelka zaworu (wywijana)

Kolektor 120 ml  - korpus dolny

Kolektor 120 ml  - uszczelka zaworu (wywijana bez wtopki)

01-5354-003-1

01-5354-005-1

01-5354-005 

01-5354-002

01-5354-001

01-5354-003

01-5354-004

01-5354 


Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Średnica króćców Ø 10 mm, wylot mleczny Ø 14 mm.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.





01-5355 
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Nazwa

1

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5355 

01-5355-001 

01-5355-002 

01-5355-003 

01-5355-004 

01-5355-005 

01-5355-005-1

01-5355-007 

01-5355-008

Kod produktu

Kolektor 150 ml N

Kolektor 150 ml N  - korpus górny

Kolektor 150 ml N  - pierścień uszczelniający 

Kolektor 150 ml N  - zawór kolektora

Kolektor 150 ml N  - korpus dolny kolektora

Kolektor 150 ml N  - uszczelka zaworu kolektora

Kolektor 150 ml N  - silikonowa uszczelka zaworu kolektora (stary typ)

Kolektor 150 ml N  - korek kolektora

Kolektor 150 ml N  - zawór odpowietrzający


Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Solidnie wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Średnica króćców Ø 10 mm, wylot mleczny Ø 14 mm.
Sprawdzona jakość.

01-5355-003

01-5355-007

01-5355-005-1

01-5355-005 

01-5355-001

01-5355-008

01-5355-004

01-5355-002



01-5276-004 

01-5276-007

01-5276-005

01-5276-001

01-5276-006

01-5276-003 

01-5276-002 01-5276 
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Nazwa

1

1

1

1

1

1

1

1/10

01-5276 

01-5276-001 

01-5276-002 

01-5276-003 

01-5276-004 

01-5276-005 

01-5276-006

01-5276-007

Kod produktu

Kolektor 150 ml

Kolektor 150 ml  - korpus górny

Kolektor 150 ml  - pierścień uszczelniający

Kolektor 150 ml  - korpus dolny

Kolektor 150 ml  - zawór kolektora

Kolektor 150 ml  - blokada zaworu

Kolektor 150 ml   - zawór odpowietrzający

Kolektor 150 ml  - korek (odbojnik)


Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Średnica króćców Ø 8 mm, wylot mleczny Ø 16 mm.



01-5367-003

01-5367-005

01-5367-004 

01-5367-001

01-5367-006

01-5367-002

01-5367-007

74



Nazwa

20

50

100

1

100

100

1000

100

01-5367 

01-5367-001 

01-5367-002 

01-5367-003 

01-5367-004 

01-5367-005 

01-5367-006 

01-5367-007 

Kod produktu

Kolektor 150 ml PSU 

Kolektor 150 ml PSU  - korpus górny 

Kolektor 150 ml PSU  - korpus dolny 

Kolektor 150 ml PSU  - silikonowy zawór kolektora 

Kolektor 150 ml PSU  - blokada zaworu (nowy typ) 

Kolektor 150 ml PSU  - korek (odbojnik) 

Kolektor 150 ml PSU  - zawór odpowietrzający 

Kolektor 150 ml PSU  - pierścień uszczelniający 


Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego PSU.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Średnica króćców Ø 8 mm, wylot mleczny Ø 16 mm.

01-5367 
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Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Średnica króćców Ø 8 mm, wylot mleczny Ø 16 mm.

Nazwa

1

1

1

1/5

1/5

1/5

1/10

1/10

1/5

01-5358

01-5358-001

01-5358-002

01-5358-003

01-5358-004

01-5358-005

01-5358-007

01-5358-008

01-5358-009

Kod produktu

Kolektor 240 ml

Kolektor 240 ml  - korpus dolny

Kolektor 240 ml  - korpus górny

Kolektor 240 ml  - rozdzielacz powietrza

Kolektor 240 ml  - wieszak 

Kolektor 240 ml  - pierścień uszczelniający 

Kolektor 240 ml  - zawór kolektora 

Kolektor 240 ml  - uszczelka zaworu 

Kolektor 240 ml  - nakrętka

01-5358

01-5358-009

01-5358-007

01-5358-008

01-5358-003

01-5358-002

01-5358-001

01-5358-005

01-5358-004
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01-5277

Nazwa

1/20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5277

01-5277-001

01-5277-002

01-5277-003

01-5277-004

01-5277-005

01-5277-006

01-5277-007

01-5277-008

01-5277-009

01-5277-010

01-5277-011

01-5277-012

01-5277-013

Kod produktu

Kolektor 300 ml Classic

Kolektor 300 ml Classic  - nakrętka 

Kolektor 300 ml Classic  - rozdzielacz powietrza 

Kolektor 300 ml Classic  - wieszak 

Kolektor 300 ml Classic  - korpus górny 

Kolektor 300 ml Classic  - pierścień uszczelniający 

Kolektor 300 ml Classic  - zawór kolektora 

Kolektor 300 ml Classic  - korpus dolny 

Kolektor 300 ml Classic  - uszczelka zaworu 

Kolektor 300 ml Classic  - odbojnik 

Kolektor 300 ml Classic  - blaszka 

Kolektor 300 ml Classic  - blokada zaworu 

Kolektor 300 ml Classic  - śruba 

Kolektor 300 ml Classic  - oring uszczelniający 


Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Skośne króćce korpusu górnego.
Średnica króćców Ø 10 mm, wylot mleczny Ø 16 mm.

01-5277-006

01-5277-008

01-5277-01001-5277-011

01-5277-009

01-5277-012

01-5277-002

01-5277-013

01-5277-007

01-5277-001

01-5277-003

01-5277-005

01-5277-004
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01-5278

Nazwa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5278

01-5278-001

01-5278-002

01-5278-003

01-5278-004

01-5278-005

01-5278-006

01-5278-007

01-5278-008

01-5278-010

Kod produktu

Kolektor 360 ml

Kolektor 360 ml  - sprężyna stalowa 

Kolektor 360 ml  - zawór odpowietrzający 

Kolektor 360 ml  - korpus dolny 

Kolektor 360 ml  - uszczelka zewnętrzna 

Kolektor 360 ml  - zawór kolektora 

Kolektor 360 ml  - uszczelka wewnętrzna 

Kolektor 360 ml  - tuleja zaworu 

Kolektor 360 ml  - korpus górny 

Kolektor 360 ml  - blokada zaworu


Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Typ TF 360.
Uwaga: w tym modelu kolektora należy zwrócić szczególną uwagę 
na wygląd korpusu górnego i dolnego - może być przyczyną błędu w zamówieniu!

01-5278-005

01-5278-010

01-5278-001

01-5278-002

01-5278-007

01-5278-008

01-5278-003

01-5278-004

01-5278-006



01-5357-005

01-5357-004

01-5357-002 

01-5357-001

01-5357-002
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Nazwa

1

1/10

1/10

1/10

1/10

1

01-5357-001 

01-5357-002 

01-5357-003 

01-5357-004 

01-5357-005 

01-5357-010 

Kod produktu

Kolektor MC3  - korpus dolny PC 

Kolektor MC3  - pierścień uszczelniający 

Kolektor MC3  - blokada zaworu 

Kolektor MC3  - korek 

Kolektor MC3  - zawór kolektora 

Kolektor MC3  - korpus dolny PC - kpl. 


Pojemność 250 ml.
Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Solidnie wykonany z  wysokiej jakości tworzywa sztucznego.



01-5328-001

01-5328-008

01-5328-007

01-5328-010 

01-5328-006

01-5328-002

01-5328-003

01-5328-009

01-5328-005

01-5328-004
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01-5328

01-5598 01-5599

Nazwa

1

1

1/25

1

1/25

1

1/20

1

1

1

1

1

1

01-5328

01-5328-001

01-5328-002

01-5328-003

01-5328-004

01-5328-005

01-5328-006

01-5328-007

01-5328-008

01-5328-009

01-5328-010 

01-5598 

01-5599

Kod produktu

DUOVAC  - Indykator kpl.

DUOVAC  - obudowa indykatora (96748503)

DUOVAC  - pływak indykatora (98715880)

DUOVAC  - pokrywa górna indykatora (96450701)

DUOVAC  - pokrywa indykatora, wylot pionowy (96947301)

DUOVAC  - pokrywa indykatora, wylot poziomy (98548401)

DUOVAC  - rurka odpływowa indykatora (96045407) 

DUOVAC  - membrana indykatora (96542850) 

DUOVAC  - uchwyt czarny indykatora (96853803)

DUOVAC  - uszczelka indykatora (98770301 )

DUOVAC  - membrana indykatora silikonowa

Części do Duovaca

Mieszek mały typ 96548801

Mieszek duży typ 99887301


Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Odporne na działanie płynów myjących.
Długa żywotność.
Zamiennik 99795681.
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01-5494

01-5509

01-5510

Nazwa

1

1

1

01-5549

01-5548

01-5494

Kod produktu

Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 0,8 m

Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 25 m

Przewód mleczny silikonowy 16 x 25 mm, 25 m


Odporne na działanie niskich temperatur.
Odporne na działanie płynów myjących.
Długa żywotność.

01-5548

01-5549


Przewód mleczny PVC wykonany z materiału 
odpornego na działanie środków myjących.
Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, 
wykonaniem oraz długą żywotnością.
Wyprodukowany na bazie najlepszych surowców.
Posiadają atest PZH.

01-5551

01-5552

01-5511

01-5512

01-5553

01-5794

Nazwa

1

1

1

01-5509

01-5510

01-5842

Kod produktu

Przewód mleczny gumowy Spaggiari 14 x 24 mm, biały pasek, 20 m

Przewód mleczny gumowy Spaggiari 16 x 27 mm, biały pasek, 20 m

Przewód gumowy Spaggiari, potrójny, 16 x 26 i 2x 7 x 14 mm, biały pasek, 20 m

Nazwa

1/48

1/30/3000

1/48

1/40/385

1/36/120

1/36/69

12

01-5551 

01-5563 

01-5552 

01-5553 

01-5511 

01-5512 

01-5794 

Kod produktu

Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm, 25 m 

Przewód mleczny PVC, 14 x 24 mm, 0,8 m 

Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm, 25 m 

Przewód mleczny PVC Spaggiari 14 x 23 mm, 25 m, 4 nieb. paski 

Przewód mleczny PVC Spaggiari 14,5 x 24,5 mm, 30 m 

Przewód mleczny PVC Spaggiari 16 x 26 mm, 30 m 

Przewód mleczny PVC Spaggiari 15,5 x 25 mm, 30 m, 4 nieb. paski

01-5563


Specjalnie dobrana mieszanka gumowa.
Elastyczny w niskich temperaturach.
Odporny na działanie środków myjących.
Długa żywotność.
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01-5554

01-5555

01-5881

01-5539

01-5540

01-5580

01-5559

01-5569

01-5558 01-5561


Ścianki przewodu wzmacniane specjalnym metalowym drutem.

Nazwa

Nazwa

1

10

1

1/10

1

1

1/44

1

1/36

1/10

01-5539

01-5539-001 

01-5540

01-5540-001 

01-5580 

01-5881 

01-5554 

01-5555 

01-5559 

01-5569 

Kod produktu

Kod produktu

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 60 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 10 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 39 mm, 60 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 39 mm, 10 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 40 x 49,5 mm, 30 m

Przewód do transportu mleka PVC, bez zbrojenia, 25/37 mm, 20 m

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7 x 14 mm, 35 m 

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7,6 x 14,5 mm, 35 m 

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 20 m 

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm x2, 0,8 m 


Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Elastyczne w niskich temperaturach.
Długa żywotność.

Nazwa

1/44

1

01-5558 

01-5561 

Kod produktu

Przewód podciśnienia Spaggiari główny 13 x 23 mm, 35 m

Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm, 20 m


Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Elastyczne w niskich temperaturach.
Długa żywotność.



01-5529

01-5503
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01-5536

01-5882

01-5537

01-5514

01-5515

01-5531


Przewód podciśnienia wykonany z PVC.
Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, wykonaniem 
oraz długą żywotnością.
Elastyczny.

Nazwa

1

1/48

01-5882

01-5536

Kod produktu

Przewód powietrzny PVC, 7/13 mm, 25 m

Przewód podciśnienia podwójny PVC 7 x 13,4 mm, 25 m


Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Elastyczne w niskich temperaturach.
Długa żywotność.

Nazwa

1

1/44

1

1/5

1/5

1/50

1/100

01-5556 

01-5532 

01-5560 

01-5514 

01-5515 

01-5537 

01-5531 

Kod produktu

Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7,6 x 14,5 mm, 50 m 

Przewód podciśnienia Spagiarri pojedynczy 7 x 14 mm, 50 m 

Przewód podciśnienia pojedynczy 7 x 13 mm, 20 m 

Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm, 4 szt. 

Przewód podciśnienia krótki 7 x 230 mm, 4 szt. 

Przewód podciśnienia krótki 7 x 220 mm 

Przewód podciśnienia silikonowy 7 x 13 mm, 0,22 m 


Bardzo trwałe.
Dla osób prawo- i leworęcznych.
Gładkie pionowe cięcie.


Lekkie i wygodne.
Wytrzymała ergonomiczna rączka.
Hartowane ostrze.
Łatwe, szybkie cięcie bez strzępienia.

01-5532

01-5556

01-5560

Nazwa

Nazwa

1

1

01-5529

01-5503

Kod produktu

Kod produktu

Nożyce do cięcia przewodów

Nożyce do cięcia przewodów - tworzywo





83

01-5279 01-5280 01-5281

01-5344

01-5352


Pulsacja 60/40.
Wysoka jakość i precyzja wykonania.
Dostępny w dwóch opcjach:
- z pokrywą ze stali nierdzewnej,
- z pokrywą z tworzywa sztucznego.

Nazwa

Nazwa

1

1

1

1

01-5279

01-5280

01-5281

01-5344

Kod produktu

Kod produktu

Pulsator pneumatyczny NEDLAC z nierdzewną pokrywą 

Pulsator pneumatyczny NEDLAC z pokrywą plastikową, niebieski 

Pulsator pneumatyczny NEDLAC z pokrywą plastikową, zielony

Pulsator pneumatyczny 60/40 zielony - dla krów


Pulsacja 60/40.
Pokrywka ze stali nierdzewnej.
Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być stosowany do różnego rodzaju dojarek.


Pulsacja 60/40.
Pokrywka ze stali nierdzewnej.
Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być stosowany 
do różnego rodzaju dojarek.

Nazwa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/10

1/10

1/10

01-5352 

01-5352-001 

01-5352-002 

01-5352-003 

01-5352-004 

01-5352-005 

01-5352-006 

01-5352-007 

01-5352-008 

01-5352-010 

01-5352-011 

01-5352-016 

Kod produktu

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - dla krów 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - uszczelka korpusu, oring 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - płytka ślizgacza, tworzywo 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - podkładka płytki ślizgacza 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - osłona suwaka dużego 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - osłona suwaka małego

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - podkładka membrany dużej PP

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - suwak duży, kostka 

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary  - suwak mały, kostka 

Filtr pulsatora pneumatycznego 

Membrana pulsatora, duża 

Membrana pulsatora, mała 
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01-5855

01-5856

01-5466

01-5467

01-587701-5872


Pulsator pneumatyczny 60/40, dla krów.
Kompatybilne z powszechnie dostępnymi adapterami bańkowymi.
Bardzo solidne i dokładne wykonanie.
Pokrywa w dwóch opcjach: stal nierdzewna 
i odporne na pęknięcia tworzywo sztuczne  - transparentne.
Możliwy zakup wszystkich części zamiennych.
Możliwość wymiany pokrywy na pokrywę z innego materiału.
Pulsator z transparentną pokrywą umożliwia obserwację pracy urządzenia 
oraz stałą kontrolę zużycia i czystości.

Nazwa

1

1

1

1

1

1

01-5855

01-5856

01-5464

01-5465

01-5466

01-5467

Kod produktu

Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny z adapterem na konew udojową

Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny z adapterem standardowym

Pulsator pneumatyczny 60/40  - pokrywa stalowa

Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny, pokrywa transparent  - dla krów

Pulsator pneumatyczny  - pokrywa stalowa

Pulsator pneumatyczny  - pokrywa transparentna



01-5464

01-5465

Nazwa

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

01-5440 

01-5441 

01-5872 

01-5874 

01-5875 

01-5876 

01-5877 

Kod produktu

Duża membrana pulsatora pneumatycznego silikonowa 

Membrana pulsatora Westfalia silikonowa 

Membrana pulsatora Westfalia gumowa

Gumowa membrana adapt. WEST MB 54-9A

Silikonowa membrana adapt. WEST MB 54-9A

Silikonowa membrana adapt. interpuls mała

Silikonowa membrana adapt. interpuls duża

01-587601-5874

01-5875

01-5441

01-5440 
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01-5349

01-5786

01-5363 

01-5351 

01-5351-007

01-5787

01-5363-003

01-5351-006

01-5351-00401-5351-005

Nazwa

Nazwa

1/20

1/50

1/10

01-5349

01-5363

01-5363-003

Kod produktu

Kod produktu

Adapter do pulsatora Kerbl

Adapter kompletny do DUOVAC

Uszczelka adaptera DUOVAC

Nazwa

1

1

1

01-5785 

01-5786 

01-5787

Kod produktu

Adapter uchwytu metalowego (wieszaka) 

Adapter dojarki przewodowej WF - zamiennik 

Adapter pulsatora pneumatycznego


Wykonany z tworzywa.
Wysoka jakość.
Pasuje do pulsatorów pneumatycznych: 01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.


Wykonane z tworzywa.
Długa żywotność.
Pasują do pulsatorów pneumatycznych:
01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.


Wykonany z tworzywa.
Wysoka jakość.
Pasuje do pulsatora 01-5344.






Wykonany z tworzywa.
Wysoka jakość.
Pasuje do pulsatorów pneumatycznych: 
01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.

Nazwa

1/50

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5351

01-5351-004

01-5351-005

01-5351-006

01-5351-007

Kod produktu

Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA, kompletny

Adapter pulsatora pneumatycznego - uszczelka małego korpusu 

Adapter pulsatora pneumatycznego - oring uszczelniający 

Adapter pulsatora pneumatycznego zawór zwrotny 

Adapter pulsatora pneumatycznego uszczelka osłony 

01-5785
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01-5350-013

01-5350-008

01-5350-027

01-5350-026

01-5350-025

01-5350-009

01-5350-024

01-5350-032

01-5350-024-1

01-5350-032-1

01-5350-00501-5350-00301-5350-002

01-5350-011 01-5350-006 01-5350-00401-5350-010

01-5350-007

01-5350-031

01-5350-001

01-5350-030

01-5350-029

01-5350-016

01-5461 






Nazwa

1

1/10

1/10

1/5

1/5

1/10

1/5

1/10

1/10

1/50

1/100

1/20

1/10/100

1/10/100

1/10

1/10

1/10

01-5350-031

01-5350-001

01-5350-002

01-5350-003

01-5350-005

01-5350-007

01-5350-008

01-5350-009

01-5350-013

01-5350-016

01-5350-024-1

01-5350-024

01-5350-032-1

01-5350-032

01-5350-025

01-5350-026

01-5350-027

Kod produktu

HP100  - korpus pulsatora

HP100  - uszczelka duża 

HP100  - uszczelka mała 

HP100  - pokrywa pulsatora 

HP100  - ślizgacz pulsatora 

HP100  - sprężyna przerzucająca 

HP100  - ramię przerzucające 

HP100  - uchwyt ślizgacza 

HP100  - suwak sterujący 

HP100  - pierścień boczny (zamykający)  

HP100  - membrana pulsatora silikonowa

HP100  - membrana pulsatora 

HP102  - membrana pulsatora silikonowa 

HP102  - membrana pulsatora 

HP100  - ośka łącząca membrany 6,05 mm 

HP100  - ośka łącząca membrany 6,10 mm 

HP100  - ośka łącząca membrany 6,15 mm 


Butelka posiada specjalny dziobek do dozowania odpowiedniej dawki oleju, co bardzo ułatwia oliwienie.
Używanie oleju do pulsatora przedłuża jego poprawne działanie.
Produkt dedykowany specjalnie do pulsatorów.
Pojemność 100 ml.

Nazwa

1/5

1/10

1/10

1/50

1/50

1/50

1/50

01-5350-004

01-5350-006

01-5350-010

01-5350-011

01-5350-014

01-5350-029

01-5350-030

Kod produktu

HP100/101/102  - zawleczka nierdzewna 

HP100/101/102  - uchwyt sprężyny 

HP100/102  - ślizgacz przerzucający 

HP100/101/102  - pierścień tłoczyska OC 

HP100/101/102  - podkładka uszczelniająca 0,4 mm papier 

HP100/101/102  - podkładka uszczelniająca 0,6 mm papier 

HP100/101/102  - podkładka uszczelniająca 0,6 mm gumowa

01-5350-014

Nazwa

101-5461 

Kod produktu

HP100/101/102  - olej wazelinowy do pulsatora, 100 ml






Dojarka przewoźna bańkowa z dwoma aparatami dla kóz to idealne urządzenie 
przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza 
i przyśpiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych i wymiennych.

Parametry techniczne:
Dwukołowy wózek z jedną rączką.
Typ pompy: sucha.
Moc pompy: 0,55 kW, zasilanie 230 V, 50 Hz.
Wydajność pompy: 200 l/min.
Bańka ze stali nierdzewnej 30 litrów.
Waga 59 kg.
Okres gwarancji 24 miesiące.

Wykaz części zamiennych:
01-5552 Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm – str. 80
01-5561 Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm – str. 81 
01-5559 Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm – str. 81
01-5581 Wakuometr Ø 63 – str. 29
01-5856 Pulsator pneumatyczny z adapterem – str. 84
01-5284 Konew udojowa nierdzewna 30 l – str. 12
01-5389 Pokrywa z 2 otworami – str. 12
01-5390 Uszczelka pokrywy konwi 30 l – str. 12
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Nazwa

101-5918 

Kod produktu

Mobilna dojarka dla kóz, podwójna      
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USŁUGA EKSPRES
Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, za dopłatą 10 zł.

CENA
Dotyczy 1 sztuki kolczyka lub duplikatu; zawiera 23% podatek VAT i koszt dostawy (Poczta Polska).

Nr 
na liście ARiMR

3

ZAMÓWIENIA
W punktach dystrybucyjnych Can Agri lub bezpośrednio u producenta:

W ofercie również
kolczyki dla trzody chlewnej                   oraz kóz i owiec

Kolczyki 
dla bydła

40 szt. i więcej

20 – 39 szt.

6 – 19 szt.

 3 – 5 szt.

1 – 2 szt.

2,99 PLN

3,30 PLN

4,99 PLN 

7,99 PLN

14,90 PLN

Ilość sztuk cena 1 szt.

Cennik kolczyków

Powyższe ceny dotyczą również duplikatów kolczyków.

Can Agri Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka
tel.: 29 753 21 90, fax: 29 753 21 91, e-mail: znakowanie@canagri.pl 
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Przez cały czas dokładamy wszelkich wysiłków w celu polepszenia naszego asortymentu i utrzymywania go na jak najwyższym poziomie. 
Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

Wszystkie informacje podano z zastrzeżeniem błędów przy składzie i w druku. Zmiany cen i pomyłki zastrzeżone. Możliwe są zmiany w kolorze 
i wykonaniu z uwagi na technikę druku. Kopiowanie, również we fragmentach, wymaga wcześniejszej zgody.


