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KLAUWVERZORGING

Easysol

Hoof Bolus

Sl i jpmachine Hitachi

Bolus die bijdraagt aan de klauwvorming en de productie van
keratine door de toevoeging van o.a. zink, vitamine E en

biotine.
Keratine is een belangrijk eiwitcomplex voor klauwverzorging

en klauwkwaliteit.

Alle prijzen zijn excl. btw

Lichte en compacte slijpmachine, gemakkelijk in gebruik.
Geleverd met sleutel en zijhandgreep. Voor slijpschijven tot 125

mm.
Toerental: 10.000 per min

Vermogen: 730 Watt

 
Zink is nodig voor een goede werking van
bepaalde enzymen die de keratinevorming
aansturen. Vitamine E en biotine zijn beide

belangrijk in de klauwvorming.
 

Langzame vrijgave van sporenelementen en
vitamines gedurende 2 maanden!

Verhardt de klauwen!
 

Inhoud
12 stuks x 80 g

 
Prijs

8,25 € per bolus
 
 

14,15 €
30,00 €

/ 100 ml

/ 250 mlEasysol is een gebruiksklaar reinigingsmiddel voor de klauw op
basis van organische zuren.

 
Heeft een desinfecterende werking op hoefwonden.

 
Onverdund op de klauw aanbrengen.

 

Slijpmachine op Li-ion accu (5.0 Ah) met accu indicator en een smalle,
ergonomische soft grip. Koolborstels van de motor zijn eenvoudig te vervangen.

Geleverd in koffer met 2 accu's, oplader, zijhandgreep en sleutel.
 

Toerental: 9.100 per min
Oplaadtijd: 75 min.

HITACHI G18DSL

HITACHI G13SR

N I E U W !
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KLAUWBEHANDELING

Voetbad VDK

Hoof-Fi t  Spray

Pedi l ine Pro

Alle prijzen zijn excl. btw

Ergonomisch voetbad die eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn.
De voetbaden zijn ideaal om een behandelgang te maken.

 
Eerste voetbad wordt vaak gevuld met water om de klauwen te reinigen, het tweede

voetbad is gevuld met een klauwverzorgingsproduct.
 

N I E U W !

Afmetingen
200 x 80 x 18 cm

Pediline Pro is een synergetisch mengsel van tweevoudige
quaternaire componenten en glutaraldehyde. 

 
Bevat geen zware metalen. Het heeft een unieke

samenstelling met een breed spectrum, een uitstekend
doordringingsvermogen en behoudt een goede activiteit, zelfs

in aanwezigheid van organisch materiaal (mest).
 

Pediline Pro droogt en verhardt de klauwen en biedt na enkele
dagen reeds resultaat.

 
Pediline Pro bevat geen formaldehyde en is daardoor niet

schadelijk voor de gezondheid van mens en dier; er is geen
kans op verbranding van de huid (spenen!).

Dosis
5 %

 

De unieke structuur van Intra Hoof-
fit Spray houdt de actieve stoffen homogeen in de oplossing én

 garandeert een optimale hechting, zelfs op een natte klauw.
 

Naast het individueel sprayen, wordt koppelbehandeling door
sprayers in melkrobots en sproeimatten steeds populairder.

Intra Hoof-fit Spray is ontwikkeld voor gebruik in al deze
toepassingen en werkt het hele jaar door.

59,95 €
/ 10 l

/ 250 ml/ 250 ml

FORMOL VRIJ !

210,00 €
/ voetbad

183,90 €
/ 25 kg Pediline

Inhoud
200 liter


