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Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma. För pris kontakta din återförsäljare.

ERBJUDANDEN GÄLLER T.OM. 31 DECEMBER 2022 OM INGET ANNAT ANGES.

Beställ av din lokala Gårdsserviceman eller besök gardsservice.se

SÅRVÅRD

STALLTILLBEHÖR

10%
rabatt
vid köp av 10 st
VAGIZAN SÅRSKUM
Vagizan är en naturprodukt
baserad på ekstrakt från
Calendula Officinalis, som
är känt för dess fantastiska
egenskap att lindra små-,
riv- och skavsår samtidigt
som den verkar mjukgörande.

Artnr. 03048   200 ml   

SÅRSPRAY
REPIDERMA

SÅRSPRAY
Sårspray blue-spray aerosol

283,50:-

PVC-RIDÅ

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

Artnr. 030143   400ml   82:-

2598:Artnr. 03318  300x3 mm, 50 m.  5602:Artnr. 03319  300x3 mm, 25 m.  

Artnr. 030149   250ml   125:-

STOR
SÄLJARE
GÖDSELSKRAPA PLAST
"AGNES"

SÅRSKYDD RHEVA

SÅRSPRAY MED TJÄRA

Skyddar sår på utsatta ställen mot insekter och infektioner. Sårskyddet är medicinskt klassad, tål väta
och har god vidhäftning utan att lämna klister kvar i
pälsen.mått 7x10 cm

Artnr. 03057   400ml   69:-

Artnr. 03086

SÅRSPRAY
Aluminium

Artnr. 030148   200ml

89:-

Large

2st/fp

GÖDSELSKRAPA ORIGINAL
RÖD
Väldigt slitstark gödselskrapa Bredd: 350 mm.
Skaftanslutning: 26mm

95:-

Artnr. 03798

29:-

En populär gödselskrapa tillverkad i plast.
Bredd: 350 mm. Vikt: 90 g.
Röd: passande skaft 26 mm.
Blå: passande skaft 28 mm.

Artnr. 03722  blå  50st/fp  20:Artnr. 03797  röd  50st/fp  20:-

KLIPPMASKINER

Pa ul in a
#m it t li v
so m bo n de ”
ti ps ar !

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

2925:-

Heiniger Xperience är en kraftig, lätt och ergonomisk maskin för att klippa nötkreatur
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.

2

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

Dyneema utgödslingsrep kan ersätta wireutgödslingar.
Dyneemafibern är 15 gånger starkare än rostfritt stål och

KOMBISKYFFEL ALU. A4300
B 370mm
673:Artnr. 03762

4555:-

3570:-

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 79dB Inklusive väska, skär, skruvmejsel, olja
och borste.

Artnr. 02960

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.

3985:-

Se hela vårt sortiment av klippmaskiner på vårwww.gardsservice.se
webbsida

Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

väger bara en bråkdel.

7828:Artnr. 07078-10  10mm, 200m   8699:Artnr. 07078-8

  8 mm, 200m  

UTGÖDSLINGSREP POLYESTER

KLIPPMASKIN HEINIGER
XPERT

KLIPPMASKIN HEINIGER
XPERIENCE 230V

Artnr. 02955

UTGÖDSLINGSREP DYNEEMA SK78

KLIPPMASKIN HEINIGER
XPLORER inkl. 2 batteri

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

Artnr. 07074-14  14mm, 220m  3229:UTGÖDSLINGSREP KOMBI
14 millimeters vajerförstärkt syntetlina vilken kan användas
mellan skraporna för att minska risken för töjning.
14mm, 330 meter på spole

Artnr. 07094-14

9130:-

Artnr. 07074-16  16mm, 220m  4121:Artnr. 07074-18  18mm, 220m  5003:Artnr. 07074-20  20mm, 100m  3040:-

Kontaktuppgifter
återförsäljare
hittar du på sista sidan eller ring 0416-120 00
Gilla oss påtillFacebook
https://www.facebook.com/gardsservice
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STALLBELYSNING

KRAIBURG

10%
rabatt
vid köp av 10 st

AMONIKASÄKRAD LEDARMATUR
med 50 000 brinntimmar. IP 66

Artnr. 11150		

1550:-

Dom uppbundna djuren behöver den
bästa komforten iom dom vistas på
samma plats dygnet runt.

LED ARMARTUR
FARMPRO
För användning i djurstall och byggnader med
låga till medelhöga takhöjder. IP 65. 90cm

Artnr. 11162  60W  1570:-

VÄRMEARMATUR
INTERHEAT IPX4 XL
Artnr. 12120

Men problemet är att det sliter desto mer när
klöven trampar på samma dm² hela tiden.
Detta ställer stora krav på underlaget vilket
Kraiburg har löst på ett förträffligt sätt. Kombinationen mjukhet och slittålig är svår att få
till men om deras modeller KEN, Lenta, KIM
kan man säga mjuk, mjukare, mjukast utan
att ge avkall på hållbarhet.

220,50:-

INFRAGLÖDLAMPA INTERHEAT
Artnr.12125  Klar 150W  2st/fp  81,90:-/st
Artnr. 12126  Klar 250W  2st/fp  81,90:-/st
Artnr. 12130  
Artnr. 12131  

81,90:-/st
Röd 250W  2st/fp  81,90:-/st
Röd 150W  2st/fp  

BOBMAN

VÄRMEARMATUR
INTERHEAT IPX4
Artnr. 12121

Gemensamt för dessa modeller är slittålighet och greppvänliga när djuret skall resa och lägga sig. Dessutom är gummimattorna väldigt lätta att rengöra med den fina hammarslagsmönstrade ovansidan.

194,25:-

Marknadens bästa värmearmatur med kylflänsar och
helskärm för värmelampor upp till 250W. Sparfunktion
för användning på hel eller halv effekt. 2.5 m anslutningskabel. 2 m kedja för upphängning. Infraglödlampa Interheat köpes separat

BÄTTRE

BRA

BÄST

Nyhet
En snabb och effektiv självlastande spridare med dieselmotor och drivning på tre hjul
anpassad för stora och små
besättningar.
Med fem liters dieseltank får man en
drifttid på upp till 180 minuter vilket gör
det möjligt att utföra arbetet i ett svep.
Motorns välkända drivkraft ger en solid
och robust process.
Med ströspridare, skrapa och en kraftig roterande borste rengör du liggplatsen effektivt och sprider ett nytt lager
av det valda strömedlet i ett enda tidsbesparande moment!
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Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.

Bobman
stallmaskin
endast
av Gårdsservice
Syd,
för kontakt
ring kundtjänst 0416-120 00
www.gardsservice.se
Alla priser anges
exkl. moms. säljes
Alla priser
är vägledande,
lokala avvikelser kan
förekomma.

LENTA

KIM

Mjuk. Finns i flera mått

Mjukare. Finns i flera mått

Mjukast. Finns i flera mått

Artnr. 80184

Artnr. 80161

Artnr. 80070 från 969:-/m2

Höga krav på robusthet och komfort.
Våra mattor för det
uppbundna stallet är

I upphöjda utfodringsbås
står korna

robusta och bekväma

torrt och säkert

halkhämmande

klövvänligt mjukt

lätta att rengöra och desinficera

Dessutom:

enkla att montera

Upphöjda utfodringsbås bidrar
även till minskade ammoniakutsläpp!

mm

A

Med en desinfektionsbehållare (tillbehör) kan du dessutom desinficera liggplatsen samtidigt.
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.

Alla dieseldrivna BOBMAN från Gårdsservice Syd AB levereras med ett förstärkt partikelfilter, ett s k cyklonfilter.
Ett cyklonfilter separerar insugningsluften från större
partiklar innan
luften når moI köpet av en ny
torns luftfilter. På så
BOBMAN diesel ingår
vis håller du
ett komplett servicepaket
både filtret
innehållande diesel-,
och motor i
hydraul-, luft och oljefilter
bättre skick
- kostnadsfritt!
under längre
tid.

KEN

oniak

Speciellt
utvecklade gummimattor
som anpassats för att passa
alla typer av liggytor.
Kraiburg stallmattor finns i flera
olika storlekar och modeller
med olika mjukhet för
bästa komfort.

Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/gardsservice
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STALLTILLBEHÖR

INSTALLNING

GRIMMA
Nylon

DESINFEKTION KICKSTART

FÅNGSTGRIMMA

Mångsidigt oxiderande, koncentrerat esinfektionsmedel
Snabbverkande. 100% nedbrytbar och
Godkänd av Bra Kemråd.

TOPAZ AC2

Fångstgrimma i 28 mm nylonband för att
lättare kunna fånga in små och stora djur.

Artnr. 01245   10 liter    1831:-

Artnr. 07108  24 kg  1342:-

skumavkalkning

Artnr. 31301  Kalv
Artnr. 31302  Ungdjur

Artnr. 31340    207:-

Artnr. 31303  Ko

114:127:132:-

10%
rabatt

vid köp av 10st halsremmar
eller krubbändar

AGRI CENTER PER
Decinficering av mjölkorganet
och borstarna i robot.

Artnr. 07803  24 kg  915:-

JODOPAX VET

STÖVELTVÄTT

Artnr. 07150

Artnr. 12350

500 ml

184:-

KRUBBÄNDE
GS MED LÅSHAKE

KRUBBÄNDE GS MED
KORT KARBINHAKE

2089,50:-

Krubbände för ko.

Krubbände för ko. Bandets totala längd 170 cm.

75:-

Artnr. 31101

Artnr. 31111

92:-

STALLSTRÖ BASIC

Speciellt utvecklad för hygienisk
stalldesinfektion eller kalk

Basic stallströ är sammansatt av
utvalda mineraler, växtdelar och
desinficerande aktiva substanser
och används för att förbättra de
sanitära förhållandena vid all typ
av djurhållning och stallsystem.

Artnr. 07146  

Artnr. 07125

STRÖSPRIDARE VINK

12 l  

2440,20:-

25kg/säck   

TRANSPONDERHALSREM
Transponderhalsrem med band i högsta kvalité. 40mm

Artnr. 31040 Ko

40 mm x 1.20 m

Artnr. 31041 Kalv

208:-

40 mm x 0.90 m

Artnr. 31042 Ungtjur 40 mm x 1.10 m

56:56:56:-

STOR
SÄLJARE

TRANSPONDERHALSREM KO GLIDSÖLJOR
Artnr. 31043   55:-

Nyhet
ROZOL PRO

RÅTT-/MUSGIFT
ROZOL WHEAT PRO*

RÅTT-/MUSGIFT
ROZOL BLOCK PRO*

Artnr. 09123

Artnr. 09122

3 kg
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570:-

Pro

3 kg

650:-

innehåller klorfacinon, en
antikoagulerande substans
som verkar genom att reducera blodets förmåga att
koagulera.
Rozol Pro har utmärkt
smaklikhet för både råttor
och möss och konsumerar
av utlagt bete.

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.

HALSREM GS
Halsrem i högsta kvalité.

Artnr. 31000
RÅTTFÄLLA MULTI CATCH

Artnr. 31010

352:-

Artnr. 31020

Artnr. 09086

*särskilda försäljningsvillkor vid köp av rått och musgift kontaktawww.gardsservice.se
kundtjänst 0416-120 000

Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

74:KVIGA 40 mm x 1,10 m 75:KALV 40 mm x 0,90 m   77:KO

40 mm x 1,25 m  

HALSREM FÖR KO
Halsrem i högsta kvalité. Röd

Artnr. 31005  
40 mm x 1,25 m

Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/gardsservice

74:7

FROSTFRITT VATTEN

FROSTFRITT VATTEN

I vårt sortiment hittar du allt du behöver för
att dina kor ska ha tillgång till vatten, även
när det är frost eller risk för minusgrader.

VATTENSLANG
TRICOFLEX

Med våra eluppvärmda vattenkoppar,
uppvärmda slangar och termostater
kan du vara trygg i vetskapen att
dina kor alltid har vatten, även
när temperaturen sjunker.

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

3413:-

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.

ELVATTENKOPP
LA BUVETTE LAKCHO

ELVATTENKOPP
LA BUVETTE LAKCHO 2

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.

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. 08350

EVP FROSTFRI
VATTENSLANG

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

3453:-

Artnr. 08351

92070

1/2" 25 m

92090

1/2" 50 m

92071

3/4" 25 m

92091

3/4" 50 m

92093

1” 25m

412:824:709:1418:1126:-

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.

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		

3505:-

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		

1468:-

5 m   3/4”

Artnr. 92131

15 m

3/4”

Artnr. 92132

25 m

1/2”

1658:2641:4150:-

VÄRMEKABEL GRÖN

5047:-

ELVATTENKOPP
LA BUVETTE F130 EL

Artnr. 92130

Värmekabeln levereras med 2m anslutningskabel och kopplas in mot 230V.
Kabeln läggs med fördel invändigt i vattenledningsröret/slangen, för minsta
värmeförlust, men kan även lindas utvändigt. Värmekabeln får ej kapas eller
korsas. Värmekabeln skyddar, vid invändig förläggning, ett 32mm rör/slang
med 20mm isolering ner till -30°C. Vid utvändig förläggning på 32mm rör/
slang med 20m isolering ner till -20°C. Minsta rör/ slangdim. 3/4” rör eller
20mm. PEM-slang. Effekt: 10W/m.

Artnr.
08400

Värmekabel Grön

3m

378:-

08401

Värmekabel Grön

6m

411:-

08411

Värmekabel plug-in 2 m

357:-

08402

Värmekabel Grön

10 m

477:-

08412

Värmekabel plug-in 4 m

448:-

08403

Värmekabel Grön

25 m

729:-

CIRKULERANDE SYSTEM
AQUALINE

08413

Värmekabel plug-in 6 m

539:-

08404

Värmekabel Grön

30 m

823:-

08414

Värmekabel plug-in 10 m

720:-

08405

Värmekabel Grön

40 m

982:-

230V, 3kW

08415

Värmekabel plug-in 15 m

946:-

08406

Värmekabel Grön

50 m

1166:-

08416

Värmekabel plug-in 20 m

1174:-

Värmekabel Grön

80 m

08417

Värmekabel plug-in 25 m

1400:-

08407
08409

Värmekabel Grön

105 m

1769:2012:-

Artnr. 08330 		

8871:-

TRANSFORMATOR
24V IP54
Robust S-märkt transformator med
inbyggd överbelastnings-/.
Används till bla. elvattenkoppar

TERMORÖR LA BUVETTE
Artnr. 08354
Artnr. 08355
Artnr. 08356

8

1421:60 cm  
1686:100 cm 2402:40 cm  

Artnr. 08430
Artnr. 08431
Artnr. 08432
Artnr. 08433

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.

439:  
615:  
855:  
1400:  

Hittar du inte det du söker? Besök vår webbsida eller hör www.gardsservice.se
med din återförsäljare

Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

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  12900:-

Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/gardsservice
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KALV

KALV

Nyhet

vid köp
av 10 st

THERMOO KALVTÄCKE

Artnr.

10%
rabatt

254:-/st

Vattentätt, vindtätt och andningsbart.
Magremmen undviker naveln. Kan tvättas
i maskin. Smidigt foder för enkelt underhåll
och skötsel. Supervarm och snabbtorkande
200 g polyfill. Hållbara metallklämmor, ingen
plast. Nackförlängning med åtkomst till venerna. Unik justerbar design. Benremmar
för säkerhet. Inget lusvänligt material. Passar även utmärkt till getter, hundar, alpacka
och många djur av liknande storlek!

vid köp av 12 st

KALVTÄCKE
Kalvtäcke tillverkat i slitstarkt 600 denier polyester ribstop med nylonband och
snabbspännen. Vattenavvisande och med andasfunktion. Tvättbart i 30 °C.

498:- unika egenskaper somh göhårllbtäarcktet
praktiskt oc
498:- mycket

12111

70 cm

Blå   

Artnr. 12115 		

70 cm 		

12112

80 cm

Turkos

Artnr. 12116 		

80 cm		

KALVBAR GS
NAPP OCH VENTIL
Kalvbar utvecklad för daglig användning tillverkad
av stabil och livsmedelsgodkänd plast. Unik lutande
botten, ner mot ventilen, gör att innehållet tas tillvara
på till max och att spillet minskar. Enkel rengöring
tack vare smarta innovationer.

Artnr. 12071

8 liter Blå

REHYDION

HYDRO DIARSTOP

104:-

NAPPFLASKA ANTAHI
En specialdesignad 4-litersflaska med dinapp som
även går att kombinera med Antahi sond. Ventil av
hög kvalitet för tillförlitligt flöde och inget läckage

Artnr. 03270 4 liter

313:-

282:-/st
282:-/st

NAPPFLASKA/
SOND TRUSTI TUBER 2i1
En 2 i 1 funktion som möjliggör en enkel övergång
mellan sondmatning till spenmatning. Flexibelt rör
som förhindrar blåmärken och skador.

Artnr. 03271 4 liter

660:-

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

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
vätskebalansen vid diarrétillstånd.

Artnr. 02054	 500 lm	  164:-

Artnr. 02052

	  320 ml	  

FASTHYDRAL TAB

NAPP TILL
KALVBAR
cylinder X

Artnr. 12040
Artnr. 12040-R

160:-

17,85:Röd    17,85:-

Vit    

NAPP TILL KALVBAR
silikon, cylinder X

Artnr.12042  

38:-

Stabiliserar vätske- och saltbalansen hos kalvar
och smågrisar. Tillsätter nyttiga bakterier i tarmfloran som främjar återhämtning av frisk tarm
efter diarré.

Artnr: 02055

682:-

42st/fp

BIOPECT
KALVSKÅL ROSTFRI
Kalvskål i högglanspolerat rostfritt stål.

Artnr. 12081

4 liter

Artnr. 12084

6 liter

165:200:-

KALVHINK ROSTFRI

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

Kalvhink i högglanspolerat rostfritt stål
med kraftig grepe.

Artnr. 12082

7 liter

410:-

Artnr. 02053  

Plasthink som är tillverkad för att tåla tuffa tag.

10

Artnr. 12064

blå

7 liter

Artnr. 12064-R

röd

7 liter

42:42:-

KALVHINK ROSTFRI
Kalvhink i högglanspolerat rostfritt stål
med kraftig grepe. Inkl bottenband

Artnr. 12083  12 liter   744:-

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.
Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

Doppvärmare lämplig för uppvärmning av
både sötmjölk och kalvnäring baserad på
mjölkpulver. Försedd med ställbar termostat, 20-100grader, som även bibehåller
värmen vid uppnådd temperatur. Värmaren
har Seluminyta vilken är extremt resistent
mot mjölksyra.

Artnr. 12091   2300W
Artnr. 12092   3000W

www.gardsservice.se

60 ml  

Artnr. 02550-B  2,5 kg   513:-

178:-

Artnr. 02550   

837:-

5 kg   

20%
r a batt

DOPPVÄRMARE
GS IPX7

KALVHINK

Biopect minimerar viktminskning vid diarré och är
avsett för inblandning i mjölk eller vatten.
Produkten kan även användas i förebyggande syfte.

DIARSANYL

2935:3145:-

vid köp av 8 st
artikel 02140

HYDRAFEED
Hydrafeed är en snabb och enkel behandling
som hjälper kalvens matsmältningssystem
och motverkar diarré.

CELMANAX™
LIQUID NC

Artnr. 02140  16x100g  

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

Artnr. 02141	  

Artnr. 02118  9,46 l  1207,50:-

5 kg   

610:1578:-

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   
1281:-

Hela
vårt på
sortiment
hittar
du på vår hemsida www.gardsservice.se
Gilla oss
Facebook
https://www.facebook.com/gardsservice
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JUVERVÅRD

JUVERVÅRD

GS GOLD SPRAY
LSA ger en utmärkt desinficerande
effekt mot bakterier och jäst.
Innehåller allantoin som tillsammans
med de vårdande egenskaper från
salicylsyra och mjölksyra skapar ett
av de mjukaste juvervårdsmedlet på marknaden.
Rekommenderas till utsatta eller sårade spenar.
Bakteriedödande på endast 30 sekunder. Effektivt mot
vårtor och falska kokoppor.

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

Artnr. 07736 60 kg

rek.pris från

Artnr. 07737 200 kg

rek.pris från

850:1820:4805:-

Artnr. 07745

22 kg

rek.pris från

Artnr. 07746

60 kg

rek.pris från

Artnr. 07747

220 kg

rek.pris från

1090:2355:8490:-

Artnr. 07730

10 kg

Artnr. 07731

20 kg

Artnr. 07732

220 kg

PULVERDISK GRÖN

PULVERDISK RÖD

GS JOD+KONSENTRAT

995:1855:19795:-

Surt diskmedel för mjölkanläggningar
och utrustning.

Klorfritt, alkaliskt diskmedel för
mjölkanläggningar och utrustning.

Artnr. 07705 10 kg

Artnr. 07704

455:-

GS 1
En flytande lösning baserad på LSA komplex anpassad för robotar. LSA är baserat på en kombination av mjölksyra och salicylsyra vilket ger en
utmärkt desinficerande effekt mot bakterier och
jäst. Innehåller propylen glykol som tillsammans
med de vårdande egenskaper från salicylsyra och
mjölksyra förebygger samt säkerställer en frisk och
bra spenvård. Bakteriedödande på 30 sekunder
enligt EN1656. Formeln är framtagen för att passa
till robotar.

Artnr. 07740

22 kg

Artnr. 07741

60 kg

Artnr. 07742

220 kg

850:1825:5595:-

JUVUNOL
KAMFERLINIMENT

GS robot spray
RENGÖRING AV JUVRET EFTER MJÖLKNING.
Användningsklar vätska, endast för yrkesmässigt bruk

BRUKSANVISNING:
GS ROBOT SPRAY är en produkt klar för användning. GS ROBOT SPRAY
innehåller aktiva ämnen av hydroxysyra och sårläkande ämnen.
Använd GS ROBOT SPRAY outspätt efter mjölkning med sprayning
eller doppning. GS ROBOT SPRAY kan användas i alla typer av
mjölkanläggningar inkl. mjölkrobotar.
Läs anvisningarna för användning som står i den tekniska
dokumentationen.

BIOCIDPRODUKTER
Verksamma ämnen per 100 g produkt: L-(+)
Mjölksyra 2g+Salicylsyra 0,099g HUVUDGRUPP 1:
Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter;
Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för
veterinärverksamhet.

Agri Center Sverige AB
Korsholm 7057
242 97 HÖRBY
0416-12000

www.gardsservice.se

Innehåller:L-(+) Mjölksyra. H319 : Orsakar allvarlig
ögonirritation. P102 : Förvaras oåtkomligt för barn. P280
: Använd ögonskydd. P305 + P351 + P338 : VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. P337 + P313 : Vid bestående ögonirritation: Sök
läkarhjälp.
Sluthantera produkten och
dess förpackning enligt
gällande lagstiftning. Släng
inte produkten eller dess
förpackning i naturen.
Följ användar-instruktionerna
för att undvika risker för
människor och miljö.
Se det säkerhetsdatablad
som finns tillgängligt för
fackmän. Där hittar du
ett nödnummer.

Juvunol kamferliniment är en effektiv, värmande
och hudvänlig spenspray att använda på ömma
och svullna juver. Det är en färdigblandad kamferbaserad spray som är lättanvänd.

!

22 / 60 / 220 kg

Artnr. 01022

25 l

Artnr. 01019

200 l

854:6525:-

565:-

Klorhaltigt, alkaliskt diskmedel för mjölkanläggningar och utrustning.

Artnr. 07706 10 kg

Starkt surt, flytande rengöringsmedel utan fosfat
och nitrat till rengöring
och avkalkning av alla
typer av mjölkanläggningar och gårdstankar.
Effektiv rengöringseffekt
mot organisk- och mineralbeläggning. Mycket
effektiv vid växeldisk.

Artnr. 07716

23 kg

Artnr. 07765

23 kg

Artnr. 07714

240 kg

Artnr. 07766

240 kg

GS 1000
Starkt alkaliskt rengöringsmedel utan klor
för mjölkningsanläggningar och gårdstankar. Effektiv rengöring
mot organisk smuts
som protein och fett.
Lågskummande och
lätt att skölja av.

Artnr. 07712

GS BLÅ

FUKTAD JUVERDUK

HELOSANSALVA
PAPPERSHANDUK CARENESS
Artnr. 6101

2-lags 3640 st/fp

439:-

300 g

74:-

Artnr. 01041

Mjölksyra

Artnr. 01042

Tencid

240:240:-

Artnr.

07810

25 kg

495:-

GS GRÖN

GS RÖD

Diskmedel för daglig
eller veckovis rengöring av
mjölkningsanläggningar och
gårdstankar. Starkt alkaliskt
rengöringsmedel utan klor.
Effektiv rengöring mot organisk smuts som protein
och fett.

Rengöring av mjölkningsanläggningar och gårdstankar. Starkt surt, flytande
rengöringsmedel utan fosfat
och nitrat till rengöring och
avkalkning. Effektiv rengöringseffekt mot organisk och
mineralisk beläggning. Finns
i 25kg, 70kg och 230kg

Artnr. 07800 25 kg

26 kg

480:-

Artnr.

07805

25 kg

505:-

Pa ul in a
#m it t li v
so m bo nd e”
ti ps ar !

NJP LINIMENT
NJP liniment är en naturprodukt innehållande 33 % japansk
pepparmyntsolja. Starkt värmande och stimulerande för
blodcirkulationen. Klibbar ej och är behaglig att använda.

12

23x23cm 1000st/fp

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

Artnr. 01122

Starkt alkaliskt klor kombinerat rengöringsmedel
för
mjölkningsanläggningar och gårdstankar
Effektiv rengöring mot
organisk smuts som protein och fett. Lågskummande och lätt skölj bart.
Kombidiskmedel
med
klor vilket verkar bakteriehämmande. Finns i
25kg, 70kg och 230kg

520:-

GS 30

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

GS ROBOT SPRAY

10 kg

PULVERDISK BLÅ

Artnr. 01012	 

500 ml

Artnr. 01010	 

1 liter Refil

Artnr. 01082	 

2,5 liter

Artnr. 01013	 

5 kg

208:562:1019:1969:-

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

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.
Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

1465:www.gardsservice.se

Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/gardsservice
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TILLSKOTTFODER

SÅRVÅRD

BOVIKALC KALCIUMTILLSKOTT

CELMANAX DRY 25 KG

BIO-CHLOR 25 KG

Bovikalc® ges till mjölkkor som riskerar att drabbas av kalvförlamning, speciellt till de kor som ger
hög avkastning, äldre mjölkkor och de djur som av
annan anledning löper ökad risk att drabbas. Kalvförlamning kan praktiskt förebyggas med bevisad
effekt, det är det fina med Bovikalc®

•

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

•

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

•

Till besättningar där man önskar förbättra
djurens immunförsvar.

•

Till besättningar där man har metaboliska
sjukdomar

•

Prebiotisk funktion

•

Till gårdar som önskar mindre kostnader

•

Förbättrar mjölkkvaliten och stärker
produktionen

•

Till medvetna gårdar som ligger steget före

Artnr. 02028

24 st/fp

Artnr. 02030

48 st/fp

1648:2861:-

BOVILKALC INGIVARE ROSTFRI
Artnr. 02029
684:-

GS KETO + TILLSKOTT

GS CALCIUM+TILLSKOTT
Fodertillskott till mjölkkor och får för att minska risken
för kalvförlamning runt kalvning och lammning.

Fodertillskott till mjölkkor och får för att minska risken
för ketos under perioden runt kalvning och lammning.

STARTUP GEL

Artnr. 02048  5kg  838:-

Artnr. 02047  5kg  838:-

Artnr. 02060      418:-

Artnr. 02115

rek. pris 52:-/kg

Artnr. 02116

rek. pris 20,70:-/kg

300 gr

RECOVIN
VOMSTARTERPASTA

ENERGIBOLUS BOOSTER

FOSFORBOLUS

MAGNESIUMBOLUS

Artnr. 02121  4 st/fp  273:-

Artnr. 02123  4 st/fp  352:-

Artnr. 02122  4 st/fp  273:-

Flytande pasta med jästsmak.
Vomstarter innehåller en mängd
essentiella näringsämnen för
vommens mikroflora.

ACT-pastan innehåller aktivt kol,
attapulgitlera och tannin, rådfråga
veterinär innan användning

Artnr. 02037

Artnr. 02009
4 x 250 g  

RECOVIN ACT-PASTA

498:-

12 x 250 g  

598:-

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

Artnr. 02038
12 x 295 g  

598:-

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

RECOVIN
FOSFATPASTA

RECOVIN
VOMSTIMULERANDE
PASTA

Artnr. 02039
12 x 250 g  

Artnr. 02012
4 x 330 g  

Artnr. 02017
4 x 250 g  

MINERAL-VITAMINBOLUS
Artnr. 02120  8 st/fp  718:14

Erbjudanden gäller t.o.m 31 december om inget annat anges.

Följ oss på instagram

@gardsservice_sverige
www.gardsservice.se

Alla priser anges exkl. moms. Alla priser är vägledande, lokala avvikelser kan förekomma.

598:-

338:-

Nyoss
katalog
går att beställa
eller ladda ner från vår webbsida
Gilla
på Facebook
https://www.facebook.com/gardsservice

292:15
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Klöv & Hudvårdsserie
Antibiotikafri klövvård

Nyhet

Läs mer på vår
webbsida om Intracare

ERBJUDANDEN GÄLLER TOM. 31 DECEMBER 2022 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

VÅRA LOKALA GÅRDSSERVICE ÅTERFÖRSÄLJARE, FRÅN NORR TILL SÖDER
Piteå: Piteå Lantbruksmontage - Timo Roukala, 070-517 03 98
Östersund: Gårdsservice Jämtland AB - Stefan 070-6151019
Enköping: Appeltoft Försäljning och Installation - Håkan Appeltofft, 070-645 41 11
Nyköping: Sörmlands Gårdsservice - Olof Eriksson, 070-775 33 79
Lidköping: MLB Service - Robert Nilsson 070-266 10 84, Andreas S Ahlén, 0706-53 53 40
Norrköping/Linköping: Östergyllens Gårdsservice - Mikael Karlsson 070-428 43 28
Slutarp: Slutarps Kvarn - Claes Lagerstrand, 070-713 31 03 / 0515-331 03

Aneby: Höglandets Gårdsservice - Leif Rasås, 070-680 95 76. Marianne 070-240 36 26
Romakloster: Gårdsservice Gotland - Artur Forsberg, 070-778 71 60 / 070-607 93 00
Halland: Gårdsservice Syd - Jonas Bengtsson, 070-200 70 30
Växjö: Gårdsservice Syd - Ronny Ericsson, 0768-98 69 96
Kalmar/Öland: Calmarsunds Gårdsservice - Andreas Hultenius, 0705-30 11 98
Hörby: Gårdsservice Syd - Nils Andersson 073-4275679, Michael Afzelius, 070-375 30 20

Produkterna i detta utskick är endast ett urval. För hela sortimentet se www.gardsservice.se
Gårdsservice
Transportgatan 4
262 71 Ängelholm

Registrera dig till vårt nyhetsbrev på www.gardsservice.se

