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GASAVHORNARE BUDDEX 
En ergonomisk gasavhornare med automatisk piezotändare. 
En flaska räcker till ca 3-5 timmars arbete

Artnr. 03337           2 242:-
Artnr. 03338     Refill      110 ml                  72:-

GASAVHORNARE ARKOS
Praktisk gasavhornare som har en pistolliknande 
form för enkel hantering. Gasbehållare på 110 ml 
Kauterisering av hornknoppen på mindre än 3 
sekunder medföljer 

Artnr. 03290                          2 095:-

Artnr. 03291       Refill        60 g                    89:-         

KORYKTBORSTE

KORYKTBORSTE 
STANDARD
Stabil koryktborste 
av nylon

Artnr. 03372   50x10 cm  1 344:-

RESERVBORSTE

Artnr. 03372-1                    218:-

KORYKTBORSTE 
HAPPY COW MAXI SWING
Aktiveras automatiskt vid tryck från djuren. Borsten ändrar 
riktning efter varje aktivering för jämnt slitage på borstarna.
IP 65 230V 

Artnr. 03386 H.190 cm D.134 cm Ø 35-49 cm

22 276:-

KORYKTBORSTE 
HAPPY COW UNO
Tack vare den diagonala 
koniska konstruktionen 
borstas rygg, svans, bål 
samt huvudet i 60 sek 
intervaller.
Byggd för lösdriftstall. 
Skyddsramen ingår inte - 
den är ett tillval.
230V

Artnr. 03388  
H.120 cm D.110 cm ø 50 cm

25 699:-

Nyhet!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vår hemsida – gardsservice.se

KORYKTBORSTE HAPPY COW 
DUO
Helautomatisk koryktborste för  
lösdriftstallar. Variabla inställningsalternativ 
för borstens drifttid  (7,5-120 sekunder). 
Borstarna ändrar riktning 
efter varje aktivering. 
IP65 230V

Artnr. 03387  
H.115 cm
D.105 cm 
ø 40 cm 

26 770:-



3Se hela sortimentet av klippmaskiner på vår hemsida – gardsservice.se

KLIPPMASKINER

KLIPPMASKIN HEINIGER  
XPERIENCE 230V
Heiniger Xperience är en kraftig, lätt och 
ergonomisk maskin för att klippa nöt- 
kreatur eller häst. 200 Watt, 2500 slag/ 
min, längd 301 mm vikt 1,250 kg och 
med en ljudnivå på 70dB Inklusive 
väska, skär, skruvmejsel, olja och borste. 

Artnr. 02955         3 570:-

KLIPPMASKIN HEINIGER XPERT
Xpert klippmaskin för får från Heiniger är ett 
riktigt kraftpaket med den rätta kombinationen av 
kraft och teknologi. Det fiberglasarmerade skalet gör 
den till en lätt och behändig maskin. 200 Watt, 
hastighet 2500 slag/min, längd 301 mm vikt 1,180 kg 
och med en ljudnivå på 79 dB Inklusive väska, skär, 
skruvmejsel, olja och borste.

Artnr. 02960                             3 985:-

BATTERI 10,8V HEINIGER XPLORER
Batteriet är utrustat med senaste Li-Ion tekniken vilket medför upp till 
2 timmars klipptid och eliminerar risken för att batteriet tappar kraft 
mellan användningarna.

Artnr. 02965-B  till 02965        955:-

Den nya batteridrivna klippmaskinen Xplorer är utrustad med 
senaste Li-Ion tekniken vilket medför upp till 2 timmars klipptid 
och eliminerar risken för att batteriet (10,8V) tappar kraft mellan 
användningarna. Den LED-upplysta laddaren indikerar hur mycket 
kraft som är kvar i batteriet. Levereras i en praktisk förvaringsväska 
med batteriladdare, skär, mejsel, olja och borste. 65 dB. 990g. 
Laddtid ca 2 timmar. Plus ett extra batteri.

Artnr. 02965    4 555:-

KLIPPMASKIN HEINIGER XPLORER
inkl. 2 batteri

STOR-
SÄLJARE

KOM
IHÅG!

SAXOLJA HEINIGER

Artnr. 02990  100ml    49:- 

KLIPPERSPRAY
En tunn olja som sprayas på alla typer av 
saxskär. Den rengör, kyler, smörjer och 
desinficerar. 400 ml.

Artnr. 09111  400 ml   60:- 
KLIPPMASKIN HEINIGER SAPHIR
Liten och smidig klippmaskin som passar bra för 
hästar, kor, smådjur och hundar  och till känsliga 
områden som juver.  
Laddningstid 60 min  
Klipptid 120min

Artnr. 02950  inkl 2 batteri 2 925:-

Paulina  
#mitt liv  

som bonde”  
tipsar!

Vi har ett brett sortiment av klippmaskiner till nötkreatur 
både med sladd och med batteri. En klippmaskin med 
sladd tål att användas under längre perioder om du ska 
klippa många djur, medan en klippmaskin med batteri 
underlättar när du ska komma åt att klippa djuren på 
svårare delar, som exempelvis runt juvret. 
 
Vi har även tillbehör som tex klipperspray, saxolja, 
batterier och skär. 
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KLÖVVÅRD

GS 2-K KLÖVLIM 
EXTREME  
Nya generationens professionella klövlim 
med snabb torktid och som är mindre 
känslig för omgivande temperatur.

Artnr. 03917  200 ml  446:-

GS MIXERTIPS EXTREME
8 st/fp 

Artnr. 03918  200 ml   142:-

KLÖVLIM TECHNOVIT-2-BOND

Artnr. 03920  160 ml    307:- 
 

MIXERTIPS TECHNOVIT-2-B

Artnr. 03921 10 st/fp. 100:-

Artnr. 01170   9 cm x 6 m blå     247:-
Artnr. 01171   9 cm x 6 m röd    247:- 

GS PRO BANDAGE 
Självhäftande flexbandage med mindre 
elasticitet som gör att bandagen är lättare 
att sätta på klövarna. Den lägre elasticiteten 
motverkar dessutom att bandaget sätts på för 
hårt. 2-3 förband/rulle, 12st/frp.

SJÄLV
HÄFTANDE

GS BANDAGEKNIV
Kniv med kort eller långt skaft för 
snabb och säker borttagning av 
klövbandage.  

Artnr. 03911 55 cm       646:-

KLÖVBAD SUPERKOMBI 200 L

Artnr. 03307   203x80x18,5 cm   3 019:-

GS KLÖVBADS-
KONCENTRAT
Flytande koncentrat till framställning 
av en desinfektionslösning till klövarna 
på nötkreatur och får.  
Används som ett klövbad eller för 
lokal sprutbehandling.

Artnr. 03904  20 l  2 058:-

SALICYLSYRA DIAFARM
För rengöring av klöven efter 
beskäring. Har ingen medicinsk 
påverkan och får inte användas 
för invärtes bruk.

Artnr. 03356   1kg  278:-

SÅRSPRAY REPIDERMA
Används på alla djurarter. Skyddar skadad 
hud. Innehåller kelatbunden koppar och zink. 
75 doser

Artnr. 030149                    125:-

SALICYLSYRA 
GÅRDSSERVICE
För rengöring, vård och regeneration.
Främjar läkeprocessen och är antibiotikafri.

Artnr. 03359    300 ml   289:-

Hittar du inte det du söker? Besök vår hemsida eller hör med din återförsäljare.

DUBBELEGGAD HOVKNIV SMAL
Blad i rostfritt stål, gjutet trähandtag. 

Artnr. 03913    21 cm          100:-

10 % 
rabatt

vid köp av 12  st 
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INTRA EKO
KLÖVBADSKONCENTRAT
Unik organisk kombination av kelaterat 
zink och eteriska oljor. Stark vidhäftande 
förmåga och aktiv under lång tid. Lämplig 
för ekologiska gårdar.
20 liter/ 200 liter

Artnr. 03940     från 1 085:-

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Erbjudandet gäller t o m 28 februari om inget annat anges. Alla priser är ex moms.  
Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

KLÖVVÅRD

INTRA HOOF-FIT
BANDAGE
Starkt och töjbart bandage för klövverkning.
Starka bindningsegenskaper men ändå lätt att 
riva av. Hygieniskt paketerad.

Mått 4,5 m x 10 cm
12 st/frp

Artnr. 03945         252:-

INTRA HOOF-FIT SQUEEZE
Skyddande klövgel för att bibehålla, stödja 
och främja friska klövar och läderhud. Säker 
och fri från antibiotika
715 ml.

Artnr. 03947         450:-

INTRA HOOF-FIT KLÖVSPRAY
Bra vidhäftning på torra och blöta klövar
Lämplig för manuella och automatiska 
spraysystem
10 liter

Artnr. 03931         735:-

TRYCKSPRUTA MATABI
5 liter

Artnr. 03943         325:- 

INTRA EKO BANDAGE
Biologiskt nedbrytbart klövband som 
är bandage och kompress i ett. Bra 
elasticitet, lätt att riva av och utmärkta 
självhäftande egenskaper. Behaglig 
passform och räcker upp till 4 klövar 
per rulle.

Mått  5 m x 10 cm 
12 st/frp

Artnr. 03946          288:-

INTRA HOOF-FIT
KLÖVBADSKONCENTRAT
Håller nere hältorna till <5%
Unik organisk kombo av kelaterat zink och 
eteriska oljor. Stark vidhäftande förmåga 
som är aktiv under lång tid. 20 l/ 200 l

Artnr. 03935      från 1 925:-

Nyhet!

Följ vårt samarbete med 
Paulina från TV4:s 
 ”Unga bönder” 

#mittlivsombonde 
#gardsservice_sverige                         
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En snabb och effektiv självlastande 
spridare på ett eller tre hjul anpassad 
för stora och små besättningar. 
Välj mellan diesel eller batteridriven 
maskin.

Maskinen kan anpassas till dina individuella  
behov med en rad tillbehör som till exempel 
låda för desinfektionsmedel, drifttidsräknare, 
belysning mm. 

Kör strö, hackad halm, sågspån, träspån/flis, 
pappersgranulat, kalk eller desinfektionsmedel 
i pulverform.

Maskinen som gör allt i ett enda svep.

Bobman stallmaskin säljes endast av Gårdsservice Syd, för kontakt ring kundtjänst  0416-120 00

BOBMAN

PROMAX PRO
Byt redskap på under en minut!

• Förenklar rengörings- och underhållsarbetet
• Kompakt och lättmanövrerad
• Förbättrar hygienen i stallet och förebygger 
  sjukdomar
• Ökar kornas välbefinnande, vilket ger bättre   
   mjölkkvalitet
• Kan utrustas med låda för spridning av 
  desinfektionspulver 
• LED-belysning
 
Artnr. 17-300713 Promax Pro Diesel 1WD
Artnr. 17-300881 Promax Pro Diesel 3WD

Artnr. 17-300881 Promax Pro elektrisk 1WD
Artnr. 17-300882 3WD

I köpet av en ny 
BOBMAN diesel ingår ett 

komplett servicepaket 
innehållande diesel-,  

hydraul-, luft och oljefilter 
 – kostnadsfritt!

Finns i flera 
olika varianter  

och med en rad 
olika tillbehör!

Artnr. 17-300895  Frontload Elektrisk 1WD
Artnr. 17-300972   Frontload Elektrisk 3WD, Helgalvaniserad

Artnr. 17-300770     Frontload Diesel 3WD, Helgalvaniserad
Artnr. 17-300730     Frontload Diesel 3WD
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KRAIBURG

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

NR.00189/2
NR.00061/1

Bakre område: utpräglad lutning 
med avfasning

› Vätskor dräneras lättare

› Skyddar leder, ingen snubbelkant

Integrerad kant i huvudändan med 
försänkta fästpunkter

› Underlättar professionell montering

Vårt original, Softbed, 
får en uppgradering!

Färre komponenter: enklare montering

Förbättrad mjukhet

Optimerad lutning: torrare liggytor

Softbed LongLine 
Madrasskomfort i 2 skikt

NYTT

ALLT I ETT:
LLuuttnniinnggeenn  oocchh  kkaanntteenn  äärr
iinntteeggrreerraaddee  ii  öövveerrmmaattttaann

Softbed LongLine 
Madrasskomfort i 2 skikt

Uppbyggnad i 2 skikt 
- Sömlös och bestående mjukhet för all belastning

Skumgummiuppbyggd, foglös mjukhet inom rullkanterna 
- Stöder korrekt positionering av kon 
- Förbättrar halksäkerheten

Smart rullkonstruktion 
 - Minskar inträngningen av smuts

Beprövad, lättskött hamrad yta

Mått:
Tjocklek ca 5 cm
Bredd 180 cm
Längd 2,5-35 m i steg om 10 cm

Softbed LongLine 
Kontinuerligt system i 2 skikt

TJOCKLEK
 ca 5 cm

UPPBYGGNAD I 
2 skikt

KOMFORT

Endast för frihängande 
båsavskiljare

MÅTT

TJOCKLEK BREDD LÄNGD
Softbed LongLine ca 5 cm 
bestående av:

Softbed LongLine  17 mm 180 cm 2,5 - 35 m
(täckbeläggning) i steg om 10 cm
KRAI-PUR (Skumgummi) 33 mm 140 cm 200 cm

Sidoavslutningsprofil 
WELA-R/WS-R 170 (höger) 
och WELA-L/WS-L 170 (vänster)
BREDD: 9 cm, LÄNGD: 170 cm

TILLBEHÖR 
Mittprofil WELA-M/WS-M 170 
för att ansluta två mattor
BREDD: 13 cm, LÄNGD: 170 cm

MONTERING

Infästning i 
huvudkanten med 
2 - 3 spikplugg / 
liggplats, i 
profilerna med  
6 - 8 spikplugg 

| Uppbyggnad i 2 skikt 

› Sömlös och bestående mjukhet för all belastning

| Skumgummiuppbyggd, foglös mjukhet inom rullkanterna
› Stöder korrekt positionering av kon

› Förbättrar halksäkerheten

| Smart rullkonstruktion
›  Integrerade tätningslister och smutsbarriärer minskar inträngningen av smuts och

skyddar skumgummi

› Trapetsformade stagsektioner över skumgummit förbättrar stabiliteten och hållbarheten

› Förberedda, försänkta fästpunkter i framkanten gör installationen enklare

| Beprövad, lättskött hamrad yta

| Bakre område
› Utpräglad lutning: främjar snabb torkning av liggytan

› Avfasning: skyddar lederna, ingen snubbelkant

| Montering oberoende av indelning med båsavskiljare

De produkter som beskrivs här är endast avsedda för det 
beskrivna användningsområdena. Med förbehåll för teknis-
ka ändringar. För toleranser se www.kraiburg-elastik.de. 
Allmänna villkor gäller. Den tyska versionen av dokumentet 
utgör rättslig grund.

Din KRAIBURG-fackhandel:  Observera motsvarande KRAIBURG specifikationer och  
monteringsinstruktioner med användbara råd och tips.  
Du kan erhålla dem från din KRAIBURG återförsäljare eller 
på www.kraiburg-elastik.de.

08/2022www.kraiburg-elastik.de

LIGGYTOR
› MJÖLKKOR

Skumgummi

Övermatta

Nyhet!
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DISKMEDEL

GS 30
Starkt surt, flytande 
rengöringsmedel 
utan fosfat och nitrat 
till rengöring och av-
kalkning av alla typer 
av mjölkanläggningar 
och gårdstankar.  
Effektiv rengörings-
effekt mot organisk- 
och mineralbelägg-
ning. Mycket effektiv 
vid växeldisk.

Artnr. 07765     23 kg

GS 1000
Starkt alkaliskt  
rengöringsmedel 
utan klor för mjölk-
ningsanläggningar 
och gårdstankar.  
Effektiv rengöring 
mot organisk smuts 
som protein och 
fett. 
Lågskummande 

och lätt att skölja av. 

 

Artnr. 07712    26 kg 

GS 1
Starkt alkaliskt 
rengöringsmedel med 
klor för mjölknings-
anläggningar och 
gårdstankar. Effektiv 
rengöring mot organisk 
smuts som protein och 
fett.  
Lågskummande och 
lätt att skölja av. 
Innehållet av klor verkar 
bakteriehämmande.

Artnr. 07716  23 kg

PULVERDISK RÖD
Surt diskmedel för mjölkanläggningar 
och utrustning.

Artnr. 07705   10 kg 455:-

PULVERDISK BLÅ
Klorhaltigt, alkaliskt diskmedel för 
mjölkanläggningar och utrustning.

Artnr. 07706   10 kg 520:-

PULVERDISK GRÖN
Klorfritt, alkaliskt diskmedel för 
mjölkanläggningar och utrustning.

Artnr. 07704    10 kg 565:-

GS RÖD 
Rengöring av mjölknings- 
anläggningar och gårdstankar. 
Starkt surt, flytande rengörings-
medel utan fosfat och nitrat 
till rengöring och avkalkning. 
Effektiv rengöringseffekt  
mot organisk och mineralisk 
beläggning. 
Finns i 25 kg, 70 kg och 230 kg.

GS GRÖN
Starkt alkaliskt 
rengöringsmedel 
utan klor för daglig 
eller veckovis
rengöring.
Effektiv rengöring 
mot organisk smuts 
som protein och fett.
Finns i 25 kg, 70 kg 
och 230 kg.

GS BLÅ
Starkt alkaliskt klor 
kombinerat rengörings-
medel för mjölknings- 
anläggningar och gårds-
tankar. Effektiv rengöring 
mot organisk smuts 
som protein och fett. 
Lågskummande och lätt 
sköljbart.  
Finns i 25 kg, 70 kg och 
230 kg. 

 

HOROLITH ROBOT
Starkt, surt rengöringsmedel för rengöring 
av mjölkningsrobotar.

Artnr. 07728   24 kg         684:-

ASEPTO ROBOT CLEAN 
Starkt alkaliskt rengöringsmedel för rengöring 
av mjölkningsrobotar.

Godkänd enl. Svensk Mjölks miljökriterier 
alternativt miljömärkt enl. Falken.

Artnr. 07729     27 kg       646:-

Artnr. 07800     25 kg     480:- Artnr. 07810    25 kg    495:- Artnr. 07805    25 kg     505:-

Hela vårt sortiment av diskmedel hittar du på vår hemsida – gardsservice.se
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JUVERVÅRD

GS JOD SPRAY
En flytande lösning innehållande  
2500 ppm jod berikad med mjukande, läkande 
och fuktgivande substanser. Desinficerande, 
bakteriedödande och jästavdödande på 1 min  
enligt EN 1656/1657.

Artnr. 07735   22 kg rek.pris från     850:-
Artnr. 07736   60 kg rek.pris från  1820:-
Artnr. 07737  200 kg rek.pris från 4805:-

HELOSANSALVA
Helosan är en hudkräm för 
allroundbruk för både människor
och djur.

Artnr. 01122    300 g        75:-

NJP LINIMENT
NJP liniment är en naturprodukt innehållande 
33 % japansk pep parmyntsolja. Starkt värmande 
och stimulerande för blodcirku lationen. Klibbar ej 
och är behaglig att använda.

Artnr. 01012     500 ml            208:-

Artnr. 01010     1 liter Refill      562:-

Artnr. 01082      2,5 liter        1 019:-

Artnr. 01013    5 kg            1 969:-

GRAM-BACT 
POSITIV/NEGATIV STARTKIT
Har en mastit dykt upp kan du med Gram 
Bact snabbt och enkelt odla fram vilken 
typ av bakterier det handlar om, hemma på 
gården! På ca 16 timmar får man reda på 
om det rör sig om gram positiva bakterier 
och då kan du sätta in penicillin, är det 
gram negativa så vet vi att det inte är lönt 
att sätta in penicillin då det inte biter på 
dessa (tex coli och klebsiella).

Artnr. 01137 

1 465:- 

JUVERLINIMENT 
GOLD MINT
Gyllene juverliniment med lugnande 
och vårdande egenskaper på juver 
och spenar. En naturprodukt i smidig 
förpackning som är enkel att använda och har en 
unik sammansättning som lätt tas upp och inte 
kladdar. 

Artnr. 01009 1 liter     379:-

JUVUNOL KAMFERLINIMENT
Juvunol kamferliniment är en effektiv, värmande 
och hudvänlig spenspray att använda på ömma 
och svullna juver. Det är en färdigblandad kamfer-
baserad spray som är lättanvänd.

Artnr. 01019 200 l     6 525:-

33% JAPANSK
PEPPARMYNTS-

OLJA

NATUR
PRODUKT

GS JOD + KONCENTRAT

Artnr. 07730 10 kg 995:-
Artnr. 07731 20 kg 1 855:-
Artnr. 07732 220 kg  19 795:-

Erbjudandet gäller t o m 28 februari om inget annat anges. Alla priser är ex moms.  
Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.
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BOVIKALC 
KALCIUMTILLSKOTT
Bovikalc® ges till mjölkkor som riskerar att 
drabbas av kalvförlamning. Kalvförlamning kan 
praktiskt förebyggas med bevisad effekt, det är 
det fina med Bovikalc®.

Artnr. 02028    24 st/fp     1 648:-
Artnr. 02030    48 st/fp     2 861:-

RUMISTART GREEN
Rumistart Green är ett flytande tillskottsfoder för 
mjölkkor som minskar risken för ketos, bidrar till 
att minska bristen på energi i början av laktationen 
samt förbättrar vomfunktionen. 

Finns i 20 kg/230 kg/1070 kg

Artnr. 02067    20 kg     930:-

BIO-CHLOR 25 KG

Artnr. 02116    rek. pris  20 70/kg

CELMANAX DRY 25 KG

Artnr. 02115    rek. pris 52:-/kg

• Till besättningar där man vill minska risken för 
subkliniska och kliniska kalvningsförlamningar

• Till besättningar där man har metaboliska 
sjukdomar

• Till gårdar som önskar mindre kostnader

• Till medvetna gårdar som ligger steget före

• Till besättningar som har problem med 
Salmonella, E-Coli eller mycotoxiner. 

• Till besättningar där man önskar förbättra 
djurens immunförsvar. 

• Prebiotisk funktion

• Förbättrar mjölkkvaliten och stärker 
produktionen

 

 

RECOVIN 
KALCIUMPASTA 
Kalciumpastan tas lätt upp och 
höjer kalciumhalten i blodet. 
Komplement till behandling av 
klinisk kalvningsförlamning

Artnr. 02038  

12x295 g  665:-

RECOVIN 
KETOSPASTA
Fungerar som förebyggande vård 
mot energibrist som följd av sänkt 
blodsockerhalt och vid anslutande 
behandling av acetonemi 

 

Artnr. 02039 

12x250 g       645:-

STARTUP GEL 
Tillskottsfoder för nötkreatur i alla 
åldrar, samt till får och getter för 
att öka aptiten.

Artnr. 02060 300 g 418:-

Erbjudandet gäller t o m 28 februari om inget annat anges. Alla priser är ex moms.  
Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

FODERTILLSKOTT KO

Nyhet!

Följ oss på Instagram #gardsservice_sverige

- Stimulerar vomens flora och funktion 
  genom jästextrakt och kobolt

- Stimulerar aptit och foderintag

- Ger extra energi som gynnar fertilitet
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HYDRO DIARSTOP
Ges när kalven löper risk för 
diarré, vid pågående eller 
vid kvarvarande besvär efter 
diarré. Ges två ggr/dag i 
mjölk eller vatten för snabb 
återhämtning hos kalven. 
20 doser/flaska.

DIARSANYL
Diarsanyl® + ett dietfodertillskott som kan ges 
till hund, katt, häst och kalv i samband med 
mag- tarmstörningar samt diarré.

Artnr. 02053   60 ml 178:-

SMEKTON
Tillskottsfoder för kalvar, föl, lamm, kid. Pastan 
används för att stödja matsmältningssystemets 
funktion, vid byte av foder och vid påfrestningar 
eller stress.

10 st/frp

Artnr. 02049   30 ml     819:-

BI-KALV
Bi-kalv ges för att stödja svaga kalvar efter 
sjukdom, för att förbättra kalvens immunitet 
och för att ge bättre tarmhälsa. 

10 st/frp

Artnr. 02591  30 ml  1 029:-

REHYDION 
Rehydion är en smaklig 
koncentrerad gel  
bestående av elektrolyter samt pH höjande 
ämnen. Den kan blandas i mjölk åt kalvar för att 
upprätthålla syra/ bas-, elektrolyt- och vätske- 
balansen vid diarrétillstånd. 

Artnr. 02052       320 ml  160:- 

BIOPECT
Biopect minimerar viktminskning vid 
diarré och är avsett för inblandning i 
mjölk eller vatten. 

Produkten kan även användas i  
förebyggande syfte.

Artnr. 02550-B 2,5 kg  513:-
Artnr. 02550   5 kg    838:-

CELMANAX™ 
LIQUID NC
Celmanax Liquid Ges i förebyggande syfte mot 
diarréer under kalvens första tid. Celmanax 
Liquid kan blandas upp i vatten, blötfoder och 
mjölkersättning. 

Artnr. 02118  9,46 l      1208:-

COLODAN 
RÅMJÖLKS
PULVER
ColoDan ges de två första dagarna efter 
kalvning som ett komplement till råmjölken 
för att säkerställa tillräcklig immunisering.

 

Artnr. 02620 1 kg  1 281:-

FODERTILLSKOTT KALV

DIAKUR PLUS 
För stabilisering av vätske- och elektrolyt- 
balansen hos kalvar. Elektrolyt- och energi- 
tillskott med hydrofoba kostfibrer samt glukos.  

Artnr. 02566    3 kg         598:-
Artnr. 02567  10 kg      1 789:

Artnr. 02054  500 ml     164:-

Följ oss på Instagram #gardsservice_sverige

SU
ITA

BLE FOR

ORGANIC
FARMING

NATYDRATE
Natydrate är ett brusande tillskottsfoder i 
pulverform för kalvar, kid och lamm som 
riskerar matsmältningsstörningar och som 
underlättar under och efter matsmältnings-
besvär. Lämplig för ekologiskt lantbruk. 
Finns i förpackning om 16x70 g och 3,5 kg.

Artnr. 02142 16x70 g      644:-

10 % 
rabatt

vid köp av 8  frp 

10 % 
rabatt
vid köp av 12 st

10 % 
rabatt
vid köp av 8 frp 
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MJÖLKSLANG PLAST 
Säljs i hel rulle om 30 m.

Artnr. 60261 16x26 mm   59:-/m

VAKUMSLANG DUBBEL
Säljs i hel rulle om 35 m.

Artnr. 60270  7x13 mm      51:-/m

MJÖLKSLANG GUMMI
Säljs i hel rulle om 20 m.

Artnr. 60257  16x27mm  99:-/m 

SPENGUMMI 
(999007-03)

Artnr. DL007U     418:- 

SPENGUMMI LELY WMS 
(mod. 552)

Artnr. 60015  4 st/fp   751:- 

SPENGUMMIPROPP
Orange

Artnr.  60035  14:-

MJÖLKNING

MJÖLKSPANN PLAST D-L
Mjölkspann som rymmer 30 liter. Välj mellan 

flera olika typer av lock. 

Artnr. 69204 30 l        1 327:-

LOCK I PLAST D-L 
Artnr. 69205                  175:-

LOCK I ROSTFRITT D-L
Artnr. 69206                 768:-

LOCK I GUMMI D-L
Artnr. 69211                  147:- 

PROVMJÖLKNINGSKÄRL 
AMBIC
Praktiskt provmjölkningskärl som är lätt 
använda. Stabilt handtag och smidig att 
rengöra.

Mått 16 x 19.5 x 12 cm

Artnr. 13025        110:-

ANTISJÄLVMJÖLKARE
Tillverkad i plast. Finns i flera storlekar. 

Artnr. 12005  strl S      47:-

ANTISJÄLVMJÖLKARE
Tillverkad i aluminium med piggar. 

Artnr. 12013   40:-

PROVMJÖLKNINGSRÖR
Praktiska provmjölkningsrör med skrivfält 
med plats för datum eller andra anteckningar.

80-pack.

Artnr. 13040         238:-

Hela vårt sortiment hittar du på vår hemsida – gardsservice.se
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MJÖLKFÖRKLÄDE 
Förklädet har en stor 
ficka på bröstet för
praktisk förvaring

Artnr. 03054  Sprund       335:-
Artnr. 03054-a  Ej sprund 335:-

STOR
SÄLJARE

NITRILHANDSKE 
SEMPERGUARD XPERT
Slitstark puderfri engångshandske av 
nitrilgummi som tål kemikalier ( XL 90st/fp)

Artnr. 03043   S-XL   100 st/fp  247:- 

FILTERSTRUMPA
Mjölkfilterna från Gårdsservice finns till de 
vanligaste mjölkanläggningarna och tillverkas av ett 
högkvalitativt och våtstarkt material. Produktionen 
sker genom att filterna sys ihop vilket borgar för 
att de inte går sönder under mjölkningen och 
att en bra hastighet kan hållas på mjölkflödet. 
Alla filter är livmedelsgodkända, vilket garanterar 
att de är säkra att använda i direktkontakt med 
livsmedel. Våra filter skyddar både din mjölk och 
din utrustning. Kontakta din återförsäljare för fler 
storlekar. 570x44 mm. 100 st/fp.

Artnr. 03431    rek.pris   fr 230:-

TÖMNINGSPROPP
90x90 mm 10 st/fp

Ord. pris 154:-  

Artnr. 03485             NU: 77:-

MJÖLKNING

Nyhet!

GRÄDDSEPARATOR 
MILKY FJ 350 EAR
En mellanstor golvmonterad gräddseparator 
med en kapacitet på 350 liter per timme. 
Grädden hälls i en 22-liters behållare i rostfritt 
stål med en fästkrok som förhindrar spill. 230 V. 

Artnr. 61066  44 850:-
 

MINIMILKER LAC
FÖR KO, ETT ORGAN
Mobil mjölkningsenhet med en kapacitet på 
25liter. Vakuumpump 170 l / min och kräver 
ingen olja.

Redo och lätt att använda och passar perfekt till 
gångarna. Bredd 55 cm. 230 V. 

Artnr. 61005  11 807:-
 

PASTÖR MILKY FJ 100 PF
Den här multifunktionella pastören är lämplig 
för alla typer av mjölkbehandling, t.ex. pastöri-
sering, ost/yoghurttillverkning, uppvärmning av 
kalvmjölk, pastörisering av frukt eller fruktjuicer, 
återlikvifiering av honung, tillverkning av  
honungsvax m.m. Flera produktionsprocesser 
kan också förprogrammeras och automatiseras 
så att ingen närvaro krävs. 
Max/min kapacitet 120 l/30 l. 400 V. 

Artnr. 61067          94 895:-
 

PASTÖR MILKY FJ 100 PF
400V. Pastör som är lämpad för att tillverka 
bla. ost och yoghurt - enkelt och lättsamt. Kan 
förprogrammeras med upp till 4 olika program. 
Max/mini kapacitet    50 l/45 l

Artnr. 61052  64 195:-
 

SKYDDSOVERALL
Praktisk skyddsoverall att 
använda i miljöer där du 
behöver skydda din kläder. 
Non-woven, stark kvalitet och 
kan tvättas några gånger.

Strl XL.

Artnr. 03159        54:- 

REA

Hittar du inte det du söker? Besök vår hemsida eller hör med din återförsäljare.
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VÄRMEKABEL PLUG-IN
Självreglerande värmekabel som kan monteras både in och 
utvändigt på vattenledningen. Den ger en jämn värme och 
ledningen går att korsa utan risk för överhettning. 20mm 
isolering ger skydd vid både in och utvändig förläggning ner 
till -30°C  respektive -20°C. Levereras med 2m kallkabel. 230V 
effekt 10w/m.
Levereras med monterad stickpropp.

Artnr.

08411   Värmekabel plug-in  2 m 357:-
08412   Värmekabel plug-in  4 m 448:-
08413   Värmekabel plug-in   6 m 539:-
08414   Värmekabel plug-in  10 m 720:-
08415   Värmekabel plug-in  15 m 946:-
08416   Värmekabel plug-in  20 m 1 174:-
08417   Värmekabel plug-in  25 m 1 400:-

Artnr. 

92070 1/2” 25 m 412:-
92090 1/2” 50 m 824:-
92071 3/4” 25 m 709:-
92091 3/4” 50 m 1 418:-
92093    1” 25m 1 126:-

VATTENSLANG TRICOFLEX
Tricoflexslangen från Hozelock är väl beprövad  
för att klara de tuffa förhållandena på gården.
Hög kvalitet lönar sig!

EVP FROSTFRI VATTENSLANG
EVP Vinterslang är en uppvärmd slang för att  
transportera vatten utan att det fryser under 
vintertid. Slangen är tillverkad av högklassig  
livsmedelsgodkänd PVC. Uppvärmningen sker 
med en självbegränsande värmekabel med en 
effekt av minimum 10 watt per meter. Slangen 
klarar av att hålla vatten frostfritt ner till –30°C.

Artnr. 92130 5 m  3/4” 1658:-
Artnr. 92131 15 m 3/4” 2641:-
Artnr. 92132 25 m 1/2” 4150:-

KABELFÖRSKRUVNING  
TILL VÄRMEKABEL
Nippel med R15 utvändig gänga och 
invändig gummitätning mot värmekabel. 
Behövs när värmekabel monteras invändigt 
i vattenledning.  

Artnr. 08410     126:-

VÄRMEKABEL
För tillfälliga eller permanenta  
uppvärmningsbehov. Ansluts med stickpropp.  
PVC och blyfri. 230V.

Artnr. 08420   300m/spole 12 900:-

CIRKULERANDE SYSTEM 
AQUALINE
230V, 3kW

Artnr. 08330   8 871:-

VÄRMEBALJA  
ISOBAR 110 W
Praktisk värmebalja utrustad med värme- 
element i sidan för frostfritt vatten utomhus och 
i ouppvärmda utrymmen. Värmebaljan håller 
vattnet frostfritt ner till -25°C och levereras med 
transformator IP 34 samt anslutningskontakter 
med IP klass 33. Storlek (Ø x h): 650 x 435 mm

Artnr. 08395 65 liter  1 998:-

FROSTFRITT VATTEN

Följ oss på Instagram #gardsservice_sverigeHela vårt sortiment frostfritt vatten hittar du på vår hemsida – gardsservice.se
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ELVATTENKOPP  
LA BUVETTE LAKCHO
Frostfri vattenkopp med justerbar flottör. Inbyggt 
24V/80W värmeelement. Max. 7 liter/min vid 3 
bars tryck. Avsedd för montering inomhus på 
La Buvettes isolerade monteringsrör. Frostfri ner 
till -15° C. Anslutning av vatten och 24 V elström 
från undersidan. Indikatorlampa som visar att 
värmeslingan är i funktion. 
Transformator för 24 V erfordras.

Artnr. 08350        3 453:-

ELVATTENKOPP  
LA BUVETTE STALCHO
Frostfri vattenkopp med tunga. Inbyggt 
24V/80W värmeelement. Max. 12 liter/min vid 
3 bars tryck. Avsedd för montering inomhus på 
La Buvettes isolerade monteringsrör. Frostfri 
ner till -15° C. Anslutning av vatten och 24 V 
elström från undersidan. Indikatorlampa som 
visar att värmeslingan är i funktion. 
Transformator för 24 V erfordras.

Artnr. 08352        3 413:-

ELVATTENKOPP 
LA BUVETTE LAKCHO 2
Frostfri vattenkopp med justerbar 
flottör och inbyggd termostat. Inbyggt 24V/180W 
värmeelement. Max. 7 liter/min vid 3 bars tryck. 
Avsedd för montering inom- och utomhus på  
La Buvettes isolerade monteringsrör. Frostfri ner 
till -30° C. Anslutning av vatten och 24 V elström 
från undersidan. Indikatorlampa som visar att 
värmeslingan är i funktion. 
Transformator för 24 V erfordras.

Artnr. 08351        5 047:-

ELVATTENKOPP 
LA BUVETTE F130 EL
Frostfri vattenkopp med ställbar rörventil. Rostfri 
kopp med väggfäste i emaljerat gjutjärn. Inbyggt 
24V/80W värmeelement som värmer både skål 
och ventil. Max. 18 liter/min vid 3 bars tryck. 
Frostfri ner till -20° C. Transformator för 24 V 
erfordras. ½” invändig anslutning på både över- 
och undersida. 

Artnr. 08353        3 505:-

VATTENKOPP 
ROSTFRI E21 INKL RÖRVENTIL
Stor, robust och tålig vattenskål väl lämpad för 
mjölkkor pga det höga vattenflödet.
Vattengiva 2 bar 11,5 l/min, 3 bar 14,0 l/min, 4 bar 
16,0 l/min, 5 bar 18,5 l/min.
5 liter.

Artnr. 08337        733:-

ELVATTENKOPP H10, 80W
Vattenflödet kan regleras på rörventilen.  
Anslutningar upp/nedtill 1/2” invändig gänga.  
För vägg- och rörmontering. Lämplig för 
cirkulerande värmesystem.

Artnr. 08378      1 560:-

UTGÖDSLINGSREP DYNEEMA SK78 
Dyneema utgödslingsrep kan ersätta wireutgödslingar.  
Dyneemafibern är 15 gånger starkare än rostfritt stål och 
väger bara en bråkdel.

Artnr. 07078-8    8 mm, 200 m  7 829:- 
Artnr. 07078-10  10 mm, 200 m 8 699:- 

Artnr. 07074-14  14 mm, 220 m   3 229:-
Artnr. 07074-16  16 mm, 220 m   4 121:-
Artnr. 07074-18  18 mm, 220 m  5 003:-
Artnr. 07074-20  20 mm, 100 m  3 040:-

UTGÖDSLINGSREP POLYESTER 
Termofixerad. 3-slagen polyester-lina med hög hållfasthet 
som kan användas till alla typer av utgödslingsanläggningar. 
Högsta kvalité! 

UTGÖDSLINGSREP KOMBI 
14 millimeters vajerförstärkt syntetlina vilken 
kan användas mellan skraporna för att minska 
risken för töjning. 
14 mm, 330 meter på spole.

Artnr. 07094-14               9 130:-

FROSTFRITT VATTEN

Följ oss på Instagram #gardsservice_sverige

STALLTILLBEHÖR

10 % 
rabatt

på alla
utgödslingsrep
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ERBJUDANDEN GÄLLER T O M 28 FEBRUARI 2023 OM INGET ANNAT ANGES.  
Alla priser är rekommenderade priser, lokala avvikelser kan förekomma. Ordinarie priser kan komma 
att ändras beroende på yttre omständigheter tex. Valutaförändring. Alla priser anges exkl. moms

Registrera dig till vårt nyhetsbrev på gardsservice.se

Vårt sortiment växer! 
Nu kan du handla dina fårprodukter 
på www.gardservice.se eller hos 
din återförsäljare. Kika gärna in på 
hemsidan för att ta del av sortimentet. 


