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HÖNS
Willabs hönssortiment innehåller det mesta du behöver till dina 
höns, fjäderfän och kycklingar oavsett om du har höns som hobby 
eller arbetar professionellt inom äggnäringen. Välj mellan hönshus 
i olika storlekar, hönsgårdar, värpreden, automater till foder och 
vatten, äggkläckningsmaskiner, hönsnät och mycket mer. 
Hela vårt sortiment håller en hög kvalitet och vi samarbetar 
med väl utvalda leverantörer som liksom vi förstår vikten av 
hållbara produkter som klarar de utmaningar vårt klimat ger. Vi 
hjälper gärna till med tips och råd för varje unikt behov. Vårt eget 
sortiment är samlat under varumärket Willab och vi erbjuder även 
ett stort urval av andra varumärken. 
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SKAFFA HÖNS?
Det finns en del att tänka på innan du skaffar dina första höns.  
Vi har samlat information och produkter till dig som kan underlätta 
vid planering och köp av utrustning.

Hur många höns får du ha? 
Kontrollera med din kommun hur många höns du får ha, det är olika regler 
på olika ställen. Ibland kan det även behövas medgivande från grannarna. 
Oftast får man inte ha tuppar i tätbebyggda områden.

Vilken ras ska du välja? 
Höns finns inte bara i olika storlekar utan det kan även skilja sig åt vad 
gäller hur tama de blir, hur mycket de låter, hur mycket ägg de värper, 
vilken färg det är på äggen samt hur stora ägg dom värper. 
Det finns många olika raser att välja mellan, kanske vill du göra en insats 
att bevara våra lantrashöns som t ex Svarthöns, Skånsk Blommehöns, 
Hedemorahöns, kanske Dvärgkockin eller Silkeshöns passar dig bättre. Läs 
på om olika raser och fundera vad som passar dig.
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EGNA HÖNS ÄR TRENDIGT OCH ETT HÅLLBART VAL

Höns är personliga, sociala och roliga att umgås med. De kan leva i många 
år om de håller sig friska och välmående. Hönsen kan äta vissa matrester 
och gödseln kan användas till gräsmattan. Njut av en härlig hobby som 
dessutom bidrar till hållbarhet och goda ägg till matlagningen.

Dvärgkochin



HÖNSHUS
Hönshuset är en mycket viktig del för att hönorna och 
kycklingarna ska må bra och trivas. Det ska vara rent och fräscht 
med tillräckligt utrymme och rätt inredning. Hönsgården är 
minst lika viktig, här ska hönorna få sin frihet att sprätta i gräs 
och mark medan de njuter av naturen.
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SKAFFA ETT HÖNSHUS
Det finns speciella regler för hur mycket 
utrymme som behövs, all information finns på 
Jordbruksverkets hemsida, sjv.se.

Hönshuset kan byggas i befintliga uthus, en 
lekstuga eller liknande, men det finns även 
färdiga hönshus att köpa som innehåller allt som 
hönsen uppskattar och vill ha såsom rede och 
sittpinne.

Förbered för att kunna ha värmelampa så 
hönsen inte får det för kallt på vintern, det kan 
även vara aktuellt att isolera hönshuset. Höns 
är känsliga för värme så huset behöver vädras 
ordentligt under varma dagar.

WILLAB HÖNSHUS AGDA RÖD, NÄT I BOTTEN 
ART NR 601874 
Stabilt hönshus i FSC-certifierat trä. Två sittpinnar och två reden samt 
inspektionslucka. Tak med skyddande papp. Dörr med måtten 230 x 310. 
Utegård med dörr i måtten 230 x 385 mm samt nät i botten. Levereras 
i sektioner för snabb och enkel montering. Rekommenderas för 2-3 
höns. Vid året-runt användning utomhus bör produkten behandlas med 
lämpligt rötskydd och/eller täckfärg. Tag kontakt med en kvalificerad 
färghandlare för råd om lämplig produkt utifrån era förutsättningar.

WILLAB HÖNSHUS RAKEL GRÖN, NÄT I BOTTEN 
ART NR 601875 
Stabilt hönshus i FSC-certifierat trä och rostfri infästning. Väggar, tak och 
golv har Polyfoam skivor för extra isolering. En sittpinne och två reden 
samt inspektionslucka. Dörren på framsidan har måtten 295 x 415 mm 
och dörren på baksidan har måtten 350 x 629 mm. Tak med skyddande 
papp. Stor utegård med en dörr i måtten 542 x 1274 mm. En sittpinne 
samt nät i botten. Levereras i sektioner för snabb och enkel montering. 
Rekommenderas för 6-7 höns. Vid året-runt användning utomhus bör 
produkten behandlas med lämpligt rötskydd och/eller täckfärg. Tag 
kontakt med en kvalificerad färghandlare för råd om lämplig produkt 
utifrån era förutsättningar.

Dvärgkochin

BEHANDLA
Vid året-runt användning 
utomhus bör Willab hönshus 
behandlas med lämpligt 
rötskydd och/eller täckfärg.
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WILLAB HÖNSHUS GULLAN GRÅ,  
NÄT I BOTTEN
ART NR 601876 
Stabilt hönshus i FSC-certifierat trä. Två sittpinnar och 
två reden samt inspektionslucka. Tak med skyddande 
papp. Dörr med måtten 235 x 360 mm. Utegård med 
tre dörrar i måtten 400 x 740 mm, 450 x 355 mm och 
255 x 355 mm. En sittpinne samt nät i botten. Är även 
kompatibel med Viola (601877). Levereras i sektioner 
för snabb och enkel montering. Rekommenderas 
för 3-4 höns. Maskstorlek på nät 12 mm. Vid året-runt 
användning utomhus bör produkten behandlas med 
lämpligt rötskydd och/eller täckfärg. Tag kontakt 
med en kvalificerad färghandlare för råd om lämplig 
produkt utifrån era förutsättningar.

GÖR EN HÖNSGÅRD
Till hönshuset ska en hönsgård kopplas på så 
hönsen får komma ut på större yta och sprätta.

En del av gården får gärna vara under tak så 
hönsen kan skydda sig mot väder och vind. 
Om möjlighet finns kan hönsen gå lösa, men 
se upp för rovdjur och trafikerade vägar. Höns 
gillar att sandbada, det hjälper dem att hålla sig 
rena och hålla ohyran borta.

Sittpinnen i huset ska vara så bred att hönsen 
kan gripa om den med klorna, varje höna 
behöver minst 15 cm. Plocka gärna pinnar från 
naturen, hönsen uppskattar att kunna välja yta 
att sitta på.

WILLAB HÖNSGÅRD VIOLA GRÅ, NÄT I BOTTEN 
ART NR 601877 
Stabil hönsgård i FSC-certifierat trä med nät i botten. Dörr i måtten 443 
x 635 mm samt inspektionslucka uppe på gården. Är även kompatibel 
med Gullan (601876). Levereras i sektioner för snabb och enkel montering. 
Rekommenderas för 5-6 höns.

STRÖ 
Lämpligt strö på golvet i hönshuset är halm, 
torv, kutterspån eller hampaströ. Bäst är 
att mocka ut avföringen varje dag och att 
med jämna mellanrum byta ut allt strö och 
rengöra ordentligt.
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Höjd Längd Motstånd Maskstorlek Material Färg

112 cm 50 m 0,7 Ω/m
7,5x20 cm/7,5x16 cm/ 
7,5x15 cm /7,5x10 cm/ 
7,5x5 cm

Rostfritt Röd

ELNÄT HÖNS
ART NR 271770

Elstängselnät, för höns och andra smådjur. 12 horisontella polytentrådar av hög 
kvalitet och rostfri ledare, gjutna kors. Nedre tråden är inte strömförande för att 
minimera spänningsbortfall. 15 stolpar Ø 13mm med dubbelspets monterade  
på nätet. ELAGGREGAT PLUS B200 INKL NÄTADAPTER

ART NR 600875
Enkelt och smidigt kombiaggregat som antingen kan kopplas till ett  
12 V batteri eller 230 V nätanslutning. Aggregat för mindre inhägnader. Kan 
kompletteras med solpanel. Nätadapter ingår. Stora anslutningsterminaler.

TIPS!
Släpp ut hönsen så ofta du kan, har du ingen hönsgård och kan inte ha dom lösa 
finns det andra alternativ som t ex med ett elnät kan du enkelt sätta ihop en tillfällig 
inhägnad. Vill du ha ström till den kan du koppla på ett aggregat.
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SWEDGUARD  
SEXKANTSNÄT GALVAT
Tillverkat av ståltråd och förzinkat efter vävning. Näten har Reversetwist som ger 
styrka och förhindrar att maskorna glider isär. Sexkantsnät för många användnings-
områden. Optimalt hönsnät för hönsgården, gnagskydd runt träd och rabatter, tak 
över rastgårdar, inhägnader av smådjur osv. Nätet är relativt mjukt, beroende på 
ändamål kan det vara lämpligt att spänna en överlina för att hålla nätet uppe. Lätt 
att forma och enkelt kan monteras ihop med hjälp av lite najtråd.SWEDGUARD  

FYRKANTSNÄT GALVAT
Starkförzinkat svetsat nät med många användningsområden. Kan användas för att 
bygga staket och stängsel, till exempelvis olika typer av burar eller inhägnader för 
små djur och fåglar. Nätet hjälper till att skydda de inhägnade djuren mot andra 
hotande djur. Kan även användas för att skydda och stödja växter och träd i trädgår-
den samt för att hålla skadedjur borta. Art.nr 1136351 kan användas till fågelvoljärer, 
smågnagare och även i exempelvis luftintag. Art.nr 1136361 kan användas exempel-
vis till kaninburar. Nätet är tillverkat av galvaniserat stål och påverkas därför inte av 
fukt eller temperaturskillnader, det rostar inte och försämras inte av påfrestningar 
från väder och vind. 

Art.nr Beskrivning Höjd 
(cm)

Mask-
bredd 
(mm)

Vikt 
(kg)

Ø 
Tråd 
(mm)

Längd 
(m)

902200 900 x 25 x 0,7 90 25 11,4 0,7 50

902300 1200 x 37 x 0,9 120 37 17,9 0,9 50

902450 1800 x 50 x 0,9 180 50 22,8 0,9 50

902600 600 x 13 x 0,7 60 13 4,8 0,7 10

902650 900 x 13 x 0,7 90 13 5,3 0,7 10

902800 600 x 25 x 0,7 60 25 2,2 0,7 10

902850 900 x 25 x 0,7 90 25 2,7 0,7 10

Art.nr Beskrivning Bredd 
(mm)

Mask-
bredd 
(mm)

Vikt 
(kg)

Ø 
Tråd 
(mm)

Längd 
(m)

1136351 1000x19x19 1000 19 x 19 19,4 1,05 25

1136361 1020x50,8x50,8 1020 50,8 x 50,8 27 2,0 25

AVGRÄNSNINGSNÄT FJÄDERFÄ 21 X 1,25 M
ART NR 602755 
1,25 meter högt avgränsningsnät för inhängning av fjäderfä. Ger dem ett 
öppet utrymme samtidigt som de hålls på en kontrollerad plats. Nätets höjd är 
optimal för rymningsbenägna flygfän som kycklingar, höns, gäss eller kalkoner. 
Det extra täta avståndet mellan nätets trådar/maskor längst ner gör det 
perfekt för kycklingar och småfåglar. Material: plast (stolpar), nylon (nät).

BIOFECT RENGÖRINGSMEDEL 2,5 L
ART NR 0550
Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande ren-
göringsmedel med kombinerad rengörande och 
desinficerande verkan. Produkten är effektiv vid låg 
temperatur, är utan hälsorisker för djur och människor 
och har ingen negativ påverkan på metaller. Produkten 
kan användas för rengöring av alla typer av djurstallar, 
djurtransporter, foder- och vattentråg m.m.. Produkten 
är effektiv vid låg temperatur d.v.s. sparar energi. 

KISELSTRÖ FJÄDERFÄ
ART NR 601127 1 KG 
ART NR 601508 25 KG
Fuktabsorbent för stallmiljö. Fördela ströet över ytorna 
i fåglarnas närmiljö. Kiselströet kan med fördel också 
appliceras på väggar och tak där den fuktabsorberande 
effekten skapar utmärkta förutsättningar för en bra 
stallmiljö. 1 dl kiselströ blandas i 10 liter torv/sand/jord. 
Kan med fördel även strös över redet. 

TIPS!
Höns gillar att 
sandbada, det hjälper 
dem att hålla sig rena 
och hålla ohyra borta. 
Använd med fördel 
Kiselströ i reden och 
sandbadet.

Bygg din egen 
hönsgård med 

hjälp av nät.
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AKTIVITETSCENTER FÖR HÖNS I TRÄ
ART NR 602751
Detta aktivitetscenter i trä har allt: en stege, galgar, en gunga dvs allt i 
ett, vilket gör att de kan klättra, känna utmaning och att ha kul. Utrustad 
med 5 trappsteg vilket gör att aktivitetscentret kan användas av flera höns 
samtidigt. Denna stora lekplats för främst inomhusbruk gör det möjligt 
för fjäderfän att träna och att hålla sig friskare och mer underhållna, vilket 
hindrar fåglarna från att ständigt slåss mot varandra. Vid ständigt utom-
husbruk bör produkten behandlas med en giftfri och ångfri färglösning (be 
din lokala färghandlare om råd). Mått: 1045 x 600 x 850 mm.

HÖNSSTÄLLNING I TRÄ
ART NR 602750
Hönsställning i trä lämpad för kycklingar och medelstora fåglar, så de går 
upp och kan leka eller träna. Ställningen är ideal för kycklingar och medel-
stora fåglar. Hönsställningen ger kycklingarna ett bra ställe att koppla av, 
träna, leka eller klättra. Mått: 430 x 157 x 150 mm.

CHICKSAFE - AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE FÖR HÖNSHUS
Brinseas ChickSafe öppnar automatiskt dörren till hönshuset på morgonen och stänger den på 
natten för att säkert kunna skydda hönsen från rovdjur. Fästs enkelt på de flesta hönshus med de två 
medföljande skruvarna och kräver ingen installation eller kalibrering. 
Båda modellerna har en unik (patentsökt) mekanism som innebär att det bara finns en rörlig del 
och inga mekaniska omkopplare för ultimat tillförlitlighet. Båda ChickSafemodellerna har “auto-
stop” om en kyckling är i vägen vid stängning. Kan lyfta dörrar mellan 300 gram och 4 kg och klarar 
temperaturer från -20° C till 50° C. Drivs av 4 x AA-batterier (medföljer).

Brinsea har utvecklat en innovativ, platsbesparande 2-stegs skjutdörr för hönshus som ersätter en 
befintlig skjutdörr eller gångjärnsdörr. ChickSafe-dörren är i aluminium med uPVC - löpare för lång 
livslängd och passar till hönshus i trä. Ingår i båda modellerna. Monteras med 6 medföljande skruvar.
För dörrhål upp till 280 x 330 mm (b x h). Två aluminiumdörrpaneler: 300 mm x 185 mm x 2 mm. 

CHICKSAFE ECO INKL. DÖRR 
ART NR 603077 
ChickSafe Eco aktiveras för att antingen öppna eller stänga dörren till 
hönshuset baserat på stigande eller fallande ljusnivåer. När solen går upp 
utlöser gryningsljuset ChickSafe Eco för att öppna dörren och skymningen,
som stimulerar kycklingarna att gå in i hönshuset, utlöser enheten för att 
stänga dörren. Eco har en ljusindikator som visar följande: dörren är öppen 
eller stängd, dörren har fastnat eller om batterierna behöver bytas ut. 
Programvaran utlöses inte av snabba förändringar i ljusnivån, vilket innebär 
att passerande bilstrålkastare inte öppnar dörren på natten, till exempel.

CHICKSAFE ADVANCE INKL. DÖRR 
ART NR 601858 
ChickSafe Advance har samma funktioner som Eco men med tillägg av 
ett tidssystem som gör det möjligt att ställa in dörren för öppning och 
stängning baserat på förändrade ljusnivåer eller tid på dagen. Det är ckså 
möjligt att programmera systemet så att det utlöses genom att sänka 
ljusnivåerna samt en ”senaste tid att stänga” inställning. Det digitala 
styrsystemet gör det också möjligt för användaren att förbikoppla det 
automatiska systemet och omedelbart antingen öppna eller stänga dörren 
eller hålla dörren i sitt nuvarande läge tills förbikopplingen är avstängd - 
praktiskt om du försöker isolera fåglar i hönshuset. Funktionen gör det också 
möjligt för användaren att fördröja öppningen av dörren på morgonen 2 
dagar av 7, till en vald tid som kan användas för att hålla fåglarna inomhus på 
helgerna, till exempel.

Håller hönsen 
och kycklingarna 

stimulerade.



VÄRPREDE
Värprede är en skyddad och mysig plats för hönsen att lägga 
sina ägg, ruva och vila. Med ett värprede vet du alltid var äggen 
finns. Värpreden kommer i olika former, storlekar och varianter. 
Vissa modeller har en praktisk lucka som du kan öppna för att 
fånga upp lagda ägg. På så sätt slipper du störa hönan mer än 
nödvändigt. Ge värme till hönsen på vintern och de nykläckta 
kycklingarna med hjälp av värmelampor och värmetak.

Dvärgkochin
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VÄRPREDE 4-FACK FRAMPLOCK
ART NR 450320
Ett värprede som tillverkats i trä och fiberplattor och som spikats och  
limmats för att slippa ohyra. Det är konstruerat så att äggen rullar ner på ett 
nät och blir därvid oåtkomliga för hönsen. Värpredet finns i två utföranden, 
det ena med ägguppsamlaren fram för placering mot vägg och det andra 
med ägguppsamlaren bak för placering mot fodergång. Redena har 4 fack, 
varje fack har storlek L 300 x B 275 x H 250 mm.

VÄRPREDE 4-FACK BAKPLOCK
ART NR 450330
Ett värprede som tillverkas i trä och fiberplattor och som spikats och lim-
mats för att slippa ohyra. Det är konstruerat så att äggen rullar ner på ett 
nät och blir därvid oåtkomliga för hönsen. Värpredet finns i två utföranden, 
det ena med ägguppsamlaren fram för placering mot vägg och det andra 
med ägguppsamlaren bak för placering mot fodergång. Redena har 4 fack, 
varje fack har storlek L 300 x B 275 x H 250 mm.

Ägget rullar 
undan efter 

värpning och 
kan enkelt 

plockas från det 
separata facket.

VÄRPREDE 3 FACK
ART NR 602084
Värprede för montering på vägg med tre fack. Ger 
hönan en avskild plats för att värpa. Golvet lutar utåt 
så att äggen rullar in i ett utrymme för att undvika 
hackskador på äggen. Genom att öppna en lucka 
kommer man enkelt åt äggen, när dessa samlas in. 
Tillverkad i beständig plats och metall.

VÄRPREDE 1 FACK
ART NR 602085
Värprede för montering på vägg. Ger hönan en avskild 
plats för att värpa. Golvet lutar utåt, så att äggen rullar 
in i en luckförsett utrymme för att undvika hackskador 
på äggen.

RUVNÄSTE I PLAST FRISTÅENDE  
OVAN MARK
ART NR 602762

Ruvnäste i plast med distanser som gör att redet inte 
har direkt markkontakt. Håller nästet fritt från mark-
fukten. Nästet är tillverkat av högkvalitativa material, 
är lätt att rengöra och underlättar tillgången till ägg. 
Monteras enkelt utan specialverktyg.

RUVNÄSTE I PLAST FÖR VÄGGMONTERING
ART NR 602749
Ruvnäste i plast för kycklingar eller duvor som är per-
fekt för att hänga på väggen. Denna typ av näste är ett 
mer ekonomiskt alternativ än konventionella hönshus, 
eftersom det kan placeras utan behov av ben, vilket 
underlättar rengörning. Boet kommer att hänga 
något i en vinkel vilket gör att äggen rullar framåt och 
samlas lättåtkomligt i framkant. Monteras med fördel 
på vägg. Skruvar saknas men vanliga träskruvar med 
lite större skalle kan användas.

RUVNÄSTE I TRÄ FÖR INOMHUSBRUK
ART NR 602740

Detta ruvnäste är en perfekt plats för att hysa värp-
höns. Det är byggt i högkvalitativt trä. Ruvnästet har 
en inbyggd uppsamlingsfålla för hantering av ägg. 
Monteras enkelt utan användning av speciella vertyg.

NÄT TILL VÄRPREDE BLÅ 
121 CM 20 M
ART NR 450335
Nät till golv i värprede tillverkad i blå plast. Nätet är 
behagligt för hönsen att gå och värpa på samtidigt 
som det släpper igenom smuts så att värpredet hålls 
rent. För den som vill tillverka egna värpreden.
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REDÄGG HÖNS 3 ST/FP
ART NR 450425
För placering i värpreden. Utseende, färg 
och storlek som ett vanligt hönsägg.

TIPS!
Lägg redägg i  
värpredet för att visa 
hönan var hon ska lägga 
och värpa sina ägg. 

RUVNINGSNÄSTE I AKRYLPLAST
ART NR 602756
Detta ruvningsnäste är utan tvekan ett utmärkt och mycket ekonomiskt 
alternativ vid uppfödning av hönsfåglar. Ruvningsnästet är designat för  
enkel, praktisk och funktionell hantering utan krävande montering. 
Innehåller foder- och vattenautomat samt sarger i akrylplast. Lämplig för 
uppfödning av kycklingar. Tvättas med milt rengöringsmedel och ljummet 
vatten.

RUVNINGSNÄSTE I GALVAT STÅL MED VÄRMELAMPA
ART NR 602757
Ett mycket ekonomiskt alternativ för uppfödning av hönsfåglar. Designad 
för enkel, praktisk och funktionell hantering. Värmelampan ger värme till 
de yngre djuren. Enklare utrustning för utfodring av vatten och foder i plast 
medföljer. Ansluts till 230 volts uttag. Monteras utan speciella verktyg. Tar 
lite plats och är enkelt att montera och nermontera. Stryktålig metall som 
går att tvätta av med ljummet vatten och såpa.

Praktiska och 
funktionella 

ruvningsnästen 
utan krävande 

montering.

VÄRME TILL KYCKLINGAR
Nykläckta kycklingar måste ha tillgång till 
värmelampa eller värmetak då de har lungorna 
uppe på ryggen, vilket gör dem väldigt känsliga 
för kyla och lätt kan bli sjuka. Temperaturen 
under värmelampan eller värmetaket ska vara 
37-38 grader från dag ett.

VÄRMETAK ECOGLOW SAFETY 1200
ART NR 601660
Värmetak för upp till 35 kycklingar. Passar alla fågel- 
arter, höjden kan justeras för att anpassa värmen efter 
storleken på kycklingarna. Har justerbara ben, vilket 
möjliggör lätt inställning till önskad höjd. Endast 
avsedd för inomhusbruk och rumstemperaturen bör 
inte understiga 10°C. Energisnål och säker, 12 volts 
transformator ingår. 3 m elsladd. 438 x 283 mm.

VÄRMETAK ECOGLOW SAFETY 600
ART NR 601143

Värmetak för upp till 20 kycklingar. Passar alla fågel- 
arter, höjden kan justeras för att anpassa värmen efter 
storleken på kycklingarna. Har justerbara ben vilket 
möjliggör lätt inställning till önskad höjd.  Endast 
avsedd för inomhusbruk och rumstemperaturen bör 
inte understiga 10°C.  Energisnål och säker, 12 volts 
transformator ingår. 3 m elsladd. 291 x 208 mm.

VÄRMETAK FÖR KYCKLINGAR 40 X 40 CM
ART NR 1136160
Comfort Värmeplatta med isolerad ovansida, i vilken 
en värmekabel med siliconskal har monterats. 
Plattans botten producerar önskad värme. Kräver 
mindre energi än vad värmelampor för samma antal 
kycklingar kräver. Har justerbara ben, vilket möjliggör 
lätt inställning till önskad höjd. För 30-35 kycklingar. 
230V drift med kabellängd om 1,75 m.

Dvärgkochin
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VINTERBONA HÖNSHUSET
Hönsen mår bra av lite tillskottsvärme, hur mycket och i vilken form beror på hur ditt hönshus ser ut och 
vilken hönsras du har. Det är viktigt att se till att vattnet inte fryser då höns måste ha tillgång till vatten, 
de dricker ganska mycket. När det är vinter och kallt ute så kan djuren mysa ner sig under sina lampor 
och trivas trots att vinden viner utanför. 

GLÖDLAMPA PHILIPS PAR
ART NR 130540 100W 
ART NR 130545 175W
Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med
sockeltyp E27. Infraröda lampor ger värme för djuren
och är perfekt för djuruppfödare. Ska endast användas
i armatur som är avsedd för infraröd värme. Philips
lågenergilampa 100W ger ungefär samma värme som
150W hårdglaslampa.

GLÖDLAMPA PHILIPS HÅRDGLAS IR
ART NR 130533 150W 
ART NR 13025 250W

Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med sock-
eltyp E27. Infraröda lampor ger värme för djuren och 
är perfekt för djuruppfödare. Ska endast användas 
i armatur som är avsedd för infraröd värme. Philips 
hårdglaslampa har en förbättrad reflektor som 
utvecklar mer värme på en större yta samt tål stötar 
och vattenstänk bättre än tidigare modellen med 
”mjukt” glas.

POWERHEAT VÄRMELAMPA KERAMIK 
150W
ART NR 601151
Avger endast värme, inget ljus. 150W. Sockel E20.

GLÖDLAMPA EKONOMI PAR 
ART NR 130541 100W 
ART NR 130546 175W
Infraröd värmelampa, reflektorglöd-
lampa med sockeltyp E27. Infraröda 
lampor ger värme för djuren och är 
perfekt för djuruppfödare. Ska
endast användas i armatur som är 
avsedd för infraröd värme. 

GLÖDLAMPA EKONOMI IR
ART NR 130535 150W 
ART NR 130530 250W

Infraröd värmelampa, reflektorglöd-
lampa med sockeltyp E27. Infraröda 
lampor ger värme för djuren och är 
perfekt för djuruppfödare. Ska endast 
användas i armatur som är avsedd för 
infraröd värme.

VÄRMEARMATUR XL
ART NR 130590
Stor värmearmatur med skyddsgaller. 5 m kabel och 2 m
upphängningskedja. 230 V. IPX4. Max 250W glödlampa.
Diameter 350 mm vid skärmens nederkant. (Glödlampa ingår ej.)

FERKEL VÄRMEARMATUR STANDARD MED SPARKNAPP
ART NR 130550
En värmelampa som ger god tillskottsvärme över en mindre yta.
Komplett med 250 cm upphängningskedja och gummikabel.
Energisparknapp. Skärmens nedre diameter: 205 mm. Max 250 W
glödlampa. (Glödlampa ingår ej.) Tr.fp: 2 st. Teknisk data: CE. TUV.

VISSTE DU ATT...
Höns värper ca 25 ägg i månaden på sommaren, 
lite mindre på vintern. Med tilläggsbelysning kan 
det bli fler ägg även på vintern.



VATTEN- 
AUTOMATER
Höns behöver rent och friskt vatten varje dag. Det finns många 
automater som underlättar att hålla vattnet rent, men det 
fungerar även med en skål. Det finns olika saker att tänka på i 
valet av vattenautomat allt från; storlek, placering till påfyllning 
och användarvänlighet. Små och/eller stora höns? Kan alla nå 
vattnet? Många eller få höns?

Maran och Wyandotte
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VATTENAUTOMAT GULD
ART NR 602741 5 L 
ART NR 602742 8 L 
ART NR 602759 12 L
Vattenautomat för höns och andra större hönsfåglar. Tillverkat av motstånds- 
kraftigt plastmaterial med hög UV-beständighet som gör att plasten har en lång 
livslängd och hållbarhet. Vattnet faller från behållaren och förser alltid basbehålla-
ren med vatten. Materialet på vattenautomaten är förstärkt med tjockre plast i alla 
dess bärande delar och har tillverkats i plast lämplig för vattenhantering.  
D: 322 mm för samtliga storlekar. 5 L: Höjd: 208 mm. 8 L: Höjd: 300 mm. 12 L: Höjd: 
424 mm. 

VATTENHINK PLÅT GALVAD
ART NR 602059 7 L 
ART NR 602060 12 L
En beprövad och effektiv vatten-  
automat som är lätt att fylla. Tillverkad i 
galvaniserad målad plåt.  
7L: Höjd 240 mm, diameter 275 mm. 
12L: Höjd 310 mm, diameter 325 mm.

VATTENHINK PLÅT LILA 
ART NR 602056 7 L
En beprövad och effektiv vattenauto-
mat som är lätt att fylla. Tillverkad i galv-
aniserad plåt. Höjd 240 mm, diameter 
275 mm.

VATTENHINK PLÅT RÖD
ART NR 602055 4 L
En beprövad och effektiv vattenauto-
mat som är lätt att fylla.  Tillverkad i plåt. 
Höjd 200 mm, diameter 235 mm.

WILLAB VATTENHINK PLAST 
BLÅ
ART NR 601092
Vattenhink tillverkad i plast. Avtagbart 
lock. Lätt att hålla ren. Höjd: 300 mm, 
diameter: 240 mm.

WILLAB VATTENAUTOMAT BLÅ
ART NR 601085 1,5 L 
ART NR 601088 5 L

Vattenautomat tillverkad i plast. Även 
upphängningsbar. Lätt att hålla ren. 
1,5 L: Höjd: 165 mm, diameter: 195 mm. 
5 L: Höjd: 270 mm, diameter: 270 mm.

WILLAB VATTENAUTOMAT  
1,5 L PLUM
ART NR 601086

Vattenautomat tillverkad i plast. Även 
upphängningsbar. Lätt att hålla ren. 
Höjd: 165 mm, diameter: 195 mm.

VATTENAUTOMAT STÅENDE 
RÖD/VIT
ART NR 602072 5 L 
ART NR 602073 10 L
Vattenautomat tillverkad i plast. Även 
upphängningsbar. Lätt att hålla ren. 
5 L: Höjd: 270 mm, diameter: 270 mm. 
10 L: Höjd: 340 m, diameter: 345 mm. 

VATTENAUTOMAT 12 LITER
ART NR 450205
Med bajonettlås och metallhandtag 
som håller för upphängning. Lätt att 
hålla ren och kan även placeras på gol-
vet. Diameter 360 mm. Vikt 900 g.

VATTENAUTOMATER MED 
BAJONETTFATTNING
Vid påfyllning av vatten tar man bort 
bottenplattan och vänder behållaren 
upp och ner. Tryck på bottenplattan efter 
påfyllning och vänd hela automaten. 
Denna typen av automat har ofta ett 
handtag som man kan bära och hänga 
upp sin automat i. Det är också vanligt 
att de har små fötter/ben på ovansidan 
som gör att behållaren står stadigt vid 
påfyllning.  
Passar bra på en värmeplatta under 
vintertid för att hålla vattnet frostfritt. 

Retro- 
modell
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VATTENATUOMAT 1 LITER  
STÅENDE RÖD/VIT
ART NR 602053
Vattenautomat stående utan ben. Lätt 
att hålla ren.  
Höjd 200 mm, diameter 100 mm. 

WILLAB VATTENFLASKA 1 LITER 
MED FÄSTE BLÅ
ART NR 601091
Vattenautomat tillverkad i plast. Fäste 
för upphängning. Lätt att hålla ren.

VATTENATUOMAT 1 LITER 
HÄNGANDE RÖD/VIT
ART NR 602052
Vattenautomat i plast för upphängning 
på hönsnät. Lätt att hålla ren. Vatten-
koppen måste fästas genom näthålen. 
Höjd 200 mm, diameter 100 mm.

VATTENAUTOMAT FÖR 1,5  
LITERS FLASKA
ART NR 471172
Flaskfäste i plast för nätburen som 
håller flaskan på plats. Passar till alla 1,5 
liters PET flaskor. Passar direkt i nät om 
3x2 cm. Mindre nät klipps enkelt till för 
att passa. Levereras utan flaska.

VATTENATUOMAT 16 LITER BEN RÖD/VIT
ART NR 602054
Vattenautomat utformad som en hink på ben, enkel 
rengörning och påfyllning. Höjd 475 mm, diameter 
400 mm. Benens höjd 125 mm.

VATTENAUTOMAT BEN ÅTERVUNNEN 
PLAST
ART NR 602049 1,5 L   
ART NR 602050 3 L 
ART NR 602051 8 L
Vattenautomat tillverkad i återvunnen plast. Även 
upphängningsbar. Lätt att hålla ren. 
1,5 L: H: 220 mm, D: 225 mm, benens höjd 85 mm. 
3 L: H: 280 mm, D: 255 mm, benens höjd 90 mm. 
8 L: H: 380 mm, D: 335 mm, benens höjd 115 mm.

VATTENAUTOMAT 30 LITER BEN BLÅ/VIT
ART NR 602075
Lätt att hålla ren och fylla på. Robust konstruktion. 
Vattennivån justeras genom vaccum. När behållaren 
ska fyllas spärras utloppet med gummiringen innan 
locket öppnas. Efter påfyllnad måste locket skruvas på 
innan utloppet öppnas.

VATTENKOPP HÄNGANDE RÖD
ART NR 602074
Vattenkopp med krokar för upphäng-
ning tillverkad i plast. Koppens mått  
(L x B x H): 95 x 80 x 90 mm. 

VATTENAUTOMAT 1 LITER 
HÄNGANDE FLOTTÖR GRÖN/VIT
ART NR 602067
Vattenautomat med upphängningsbe-
slag och vattenkopp. Lätt att hålla ren.  
L 90 x B 82 x H 180 mm.

VATTENAUTOMAT 1 LITER 
HÄNGANDE NIPPEL GRÖN/VIT
ART NR 602068
Vattenautomat med upphängningsbe-
slag och nippel. Lätt att hålla ren.  
L 90 x B 82 x H 180 mm.

VATTENAUTOMAT  
BELL DRINKER RÖD
ART NR 602076
Vattenautomat för anslutning till 
vattenledning. OBS! Tryckutjämnare 
nödvändig om frammatningens tryck 
överstiger 3 kg.  
Höjd 415 mm, diameter 360 mm.

Upphängnings- 
bara
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VATTENAUTOMAT NIPPEL
ART NR 602077
Anpassningsbar vattenautomat. Med-
följer en behållare samt 4 st anti-dropp 
nipplar för eftermontering.  Nipplarna 
monteras enkelt där man önskar efter 
håltagning med 8 mm borr.  
Kan behöva tätas efter montering med 
vattenfast silikon/lim beroende på 
behållarens kontruktion/material. 
Denna vattenautomat kan även  
användas till förvaring av foder. 

VATTENBEHÅLLARE PLAST 40 L
ART NR 602744
Förslutningsbar vattenbehållare med 
en kapacitet på hela 40 l. Ideal för trans-
port och förvaring av vatten och foder 
till höns, kycklingar, rapphöns, fasaner 
och andra fåglar. Lufttät behållare 
med vridlock för enkel påfyllningvilket 
medför att vattnet kan hållas rent. 
Användare gör med fördel egna hål 
med enkla verktyg och monterar dit 
valfria nipplar för att konvertera denna 
behållare till en vattenautomat som 
passar användarens arter.

ANTI-DROPP NIPPLAR 4-PACK
ART NR 602745
4 st anti-dropp nipplar för efter-
montering. Idealiska för montering 
på befintlig vattenbehållare/dunk. 
Lämplig för vattenförsärjning för höns, 
kycklingar, rapphöns, fasaner och andra 
fåglar samt mindre smådjur. Monteras 
enkelt efter håltagning med 8 mm 
borr. Kan behöva tätas efter montering 
med vattenfast silikon/lim beroende på 
behållarens kontruktion/material.

DRICKSKOPPAR FÖR MONTE-
RING VATTENKÄRL 2-PACK
ART NR 602746
Idealiska för montering på befintlig 
vattenbehållare/dunk. Lämplig för 
vattenförsörjning för höns, kycklingar, 
rapphöns, fasaner och andra fåglar 
samt mindre smådjur. Monteras enkelt 
efter borrning med 9 mm borr. Försedd 
med 8 mm gänga. Kan behöva tätas 
efter montering med vattenfast silikon/
lim beroende på behållarens kontruk-
tion/material.

VATTENAUTOMAT ABS MED STÄLLNINGS OCH KOPP
ART NR 602760 10 L 
ART NR 602761 20 L
Vattenautomat för hundar, katter, kycklingar och i allmänhet små djur som 
kontinuerligt behöver vätska. Vattenautomaten är försedd med konstant 
tillförsel av friskt vatten från tanken, Behållare i ultraresistent och livsmed-
elsgodkänd ABS-plast, försedd med skyddsgaller, vattenfilter och flexibelt 
tillförselrör. Automaten är utrustad med lågtrycksflottör som alltid ger en 
konstant vattennivå. Kapacitet 10 l. Ideal att placera på platser som inte har 
rinnande vatten.

VATTENRÄNNA PÅ BEN 1 M
ART NR 602758
Galvaniserad vattenränna på ben för allehanda flygfän. Utrustad med 
justerbara ben för att reglera rännans höjd beroende på djurens längd och 
art. Försedd med ett enklare system för automatisk påfyllning av vatten. 
Mycket slitstark konstruktion som kan användas till kycklingar, ankor, gäss, 
fasaner, kalkoner, etc

VÄRMEPLATTA
ART NR 450380 250 MM 12V/18W 
ART NR 450385 300 MM 12V/22W
Värmeplatta avsedd för vattenautomaten till höns. Praktiska justerarmar 
ger automaten en stabil placering. CE-märkt. Vid lågspänning, 24V, krävs 
ingen IP-klassning. Kan således användas både inom- och utomhus.  
Levereras komplett med transformator.

FROSTFRITT VATTEN
En värmeplatta håller vattnet frostfritt. 
Vattenautomatens botten ska vara i kontakt med 
plattan. Värmeplattan avger bara lite värme, vattnet 
ska inte bli varmt utan bara hållas frostfritt. Placera 
gärna värmeplattan så att den kommer upp en bit 
från golvet. Skydda sladden genom t.ex. lägga den i 
en uppklippt bit trädgårdsslang.

Automatisk 
påfyllning av 

vatten



FODER- 
AUTOMATER
Det finns olika modeller av foderautomater och fodertråg till 
höns, välj mellan olika material och storlekar. Av hygieniska 
skäl är det lämpligt att ge foder i en automat. Det finns färdiga 
foder att köpa och hönorna tycker dessutom om att picka i sig 
det som finns i omgivningen. Hönsens favoritsäd är vete, de 
uppskattar också många sorters grönsaker, frukt och rotfrukter.

Dvärgkochin
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VARIERANDE MAT
Tillgång till varierande mat och tillgång till gräs ger de allra gulaste och godaste äggen. Höns 
är nästintill allätare. När höns går ute och pickar äter de gärna gräs, insekter och maskar som 
de kommer åt. För matsmältningens skull behöver hönsen ha tillgång till att picka grus och för 
äggskalens kvalitet behöver de få krossade snäckskal. 

Det gäller att se till att hönsen får rätt mängd fibrer, protein och energi baserat efter deras unika 
behov och årstid. Då kommer du få hälosamma höns som mår bra och växer som de ska. 

WILLAB FODERAUTOMAT 8 KG GUL
ART NR 601099
Foderautomat tillverkad i plast. Även upphängnings-
bar. Lätt att hålla ren.  
Höjd: 380 mm. Diameter: 370 mm. 

FODERAUTOMAT STÅENDE RÖD
ART NR 602078 4 KG 
ART NR 602079 12 KG
Foderautomat tillverkad i plast. Även upphängnings-
bar. Lätt att hålla ren. 
4 kg: Höjd 305 mm, diameter 300 mm. 
12 kg: Höjd 415 mm. Diameter 450 mm.

GRÖNFODERKORG 360 MM
ART NR 450110
Korgen är tillverkad av stark, plastöverdragen ståltråd. 
Kan användas till alla slags grönfoder när man vill 
undvika spill och att djuren inte skall trampa i fodret. 
Diameter: 360 mm. Höjd: 500 mm.

WILLAB FODERAUTOMAT 1 KG PLUM
ART NR 601096
Foderautomat tillverkad i plast. Lätt att hålla ren.  
Höjd 235 mm, diameter 157 mm.

WILLAB FODERAUTOMAT 1 KG GUL
ART NR 601095
Foderautomat tillverkad i plast. Lätt att hålla ren.  
Höjd 235 mm, diameter 157 mm.

FODERAUTOMAT 1 KG STÅENDE RÖD/VIT
ART NR 602064
Foderautomat i plast, stående modell utan ben. Lätt 
att hålla ren. Höjd 235 mm, diameter 157 mm.

TIPS!
En foderkorg är ett hygieniskt sätt att ge hönsen alla sorts grönfoder. Kan fyllas med 
exempelvis äppel, vitkål, en bit bröd, majskolv, gräs, spenat, mangold, grönkål etc. 
Foderkorgen håller maten fräsch och ger hönsen sysselsättning.
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FODERAUTOMAT 6 KG PLÅT RÖD
ART NR 602058
Foderautomat tillverkad i både galvad och lackerad 
plåt som påfylles uppifrån.  
Höjd 315 mm, diameter 280 mm.

FODERAUTOMAT 4 KG PLÅT GRÖN
ART NR 602057
Foderautomat tillverkad i både galvad och lackerad 
plåt som påfylles uppifrån.  
Höjd 285 mm, diameter 260 mm.

FODERAUTOMAT 10 KG STÅENDE GALVAD
ART NR 602081
Foderautomat i galvad plåt med lock i hårdplast. Upp-
hängningsbar. Utloppet för fodret kan regleras.

FODERAUTOMAT BEN ÅTERVUNNEN PLAST
ART NR 602061 2 KG 
ART NR 602062 4 KG 
ART NR 602063 8 KG
Foderautomat på ben tillverkad i återvunnen plast. Även upphängnings-
bar. Lätt att hålla ren.  
2 kg: Höjd 293 mm, diameter 255 mm. Benens höjd 95 mm.  
4 kg: Höjd 375 mm, diameter 330 mm. Benens höjd 130 mm.
8 kg: Höjd 450 mm, diameter 395 mm. Benens höjd 140 mm.

FODERAUTOMAT 30 KG BEN RÖD/VIT
ART NR 602080
En stor foderautomat för större hönsbesättningar. Stor lockförsedd öpp-
ning underlättar påfyllning.  
Höjd 670 mm, diameter 515 mm.

FODERTRÅG 50 CM LILA
ART NR 602066
Fodertråg tillverkat i plast. Lätt att hålla ren.  
L 510 x B 120 x H 125 mm.

FODERTRÅG 30 CM ROSA
ART NR 602065
Fodertråg tillverkat i plast. Lätt att hålla ren.  
L 305 x B 100 x H 70 mm.

FODERTRÅG 100 CM GALVAD
ART NR 602082
Fodertråg i galvat stål. Galler förhindrar att hönsen 
sprätter ut foder. Gallret kan tas bort vid påfyllning och 
rengöring. Enkel att använda. Lätt att hålla ren.

Fodertråg till 
mindre höns och 

kycklingar

Retro- 
modell

Återvunnen 
plast
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FODERAUTOMAT GALVAD 10 KG
ART NR 602083
Kraftig galvaniserad automat lämplig för utomhusbruk. En lucka skyddar 
fodret från väder och skadedjur. Luckan öppnas när hönsen ställer sig på 
vippgolvet. När inte hönsen äter är fodret helt inneslutet i automaten.

FODERAUTOMAT GALVAD 18 KG
ART NR 602743
Robust galvaniserad foderautomat för matning av fåglar, duvor och andra 
fjäderfän. Det galvaniserade metallmaterialet säkerställer automatens 
höga hållfasthet och hållbarhet. Utrustad med dubbelsidiga utfodrings- 
insatser för en kapacitet att mata upp till 12 fåglar åt gången. Foder- 
automatens tak förhindrar att smuts, avföring och regn kontaminerar 
och försämrar maten. Gaveltaket hindrar vatten från att komma in och de 
praktiska sidohandtagen gör den enkel att transportera.

VISSTE DU ATT...
Höns ska ha fri tillgång till foder dygnet runt. De äter när de är hungriga och 
kontrollerar själv behovet av energi. En foderautomat ser till att hönsen alltid har 
tillgång till mat, bidrar till mindre spill och fräschare foder.

Lämpliga  
för utomhus- 

bruk



ÄGGKLÄCKARE
Hönan eller ägget, vad kom först? 
Vill du föda upp kycklingar men inte har någon tupp finns 
det befruktade ägg att köpa som du antingen kan prova 
att få hönorna att ruva eller kläcka fram i en automatisk 
äggkläckningsmaskin. Vi har flera stycken maskiner att välja 
mellan, allt ifrån nybörjare till proffs. En äggkläckningsmaskin 
som håller stabil fukt och temperatur ökar chanserna för ett bra 
kläck. Det finns olika typer av äggkläckningsmaskiner, med olika 
funktioner.
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WILLAB ÄGGKLÄCKARE MED INBYGGD ÄGGLAMPA
ART NR 601453
Välutrustad, tystgående och lättanvänd. Automatisk vändning av äggen 
och digital display för temperaturen och fuktigheten. Äggkläckaren har en 
inbyggd LED ägglampa. Vatten fylls på utvändigt. Lämpar sig för kläckning 
av hönsägg (S) som väger <53 gr, medelstora ägg (M) som väger 53-63 gr, 
stora ägg (L) som väger 63-73 gr och har en max diameter om 5 cm.  
Ägg från andra arter kan variera storleksmässigt vilket medför att en  
rekommendation gällande storlek/passform är svårt att lämna generellt.

WILLAB ÄGGKLÄCKARE
Willab äggkläckningsmaskin har en tyst motor, 
transparent lock i hållbar plast och vänder 
automatiskt äggen. Dessutom finns det en 
tydlig digital display som ger dig kontroll 
att bestämma temperatur och fuktighet. 
Äggkläckningsmaskinen fylls med vatten 
utvändigt så äggen får befinna sig ostört i 
värmen utan att du behöver öppna locket.

Kapacitet på 22 ägg gör den automatiska 
äggkläckningsmaskinen perfekt för både 
nybörjare och proffs.

Kläckaren fungerar även för ankägg och ägg 
från fasan.

• Display för temperatur och fuktighet 
• Automatisk vändning 
• Inbyggd ägglampa 
• Utvändig påfyllning av vatten

GARANTI
ÅRS2
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BRINSEA® ÄGGKLÄCKNINGSMASKINER
Brinsea® etablerades 1976 i Storbritannien av en ingenjör med intresse för att föda upp  
fåglar. Intresset blev en passion, och ingenjörskunskapen kanaliserade hans entusiasm för 
att producera de mest innovativa äggkläckningsmaskinerna. Brinsea® ligger i framkant av 
inkubationsteknologin med över 40 års erfarenhet av att utveckla en rad äggkläckningsmaskiner 
och tillbehör.  Brinsea® erbjuder lättanvända produkter med tillförlitlighet, lång hållbarhet och som 
är energieffektiva. Sex modeller i två storlekar och tre utförande, innebär en idealisk modell för alla 
uppfödare. 
 
MINI och MAXI 
Mini och Maxi är små högkvalitativa äggkläckningsmaskiner som kombinerar användarvänlighet och 
prestanda. Med tre funktionsnivåer tillgängliga i varje storlek finns det en modell som passar alla. 
 
Eco-modellerna kräver mer användarinblandning med manuell äggvändning två gånger om dagen, 
medan Advance vrider äggen automatiskt och ger digital kontroll av temperaturen, inklusive larm 
för att varna vid strömavbrott och inkubationstemperaturfluktuationer, periodiskt kylalternativ och 
Brinseas nya patenterade rumstemperaturlarm. EX-modellen har helautomatisk och mycket exakt 
luftfuktighetskontroll och fler vridalternativ.

 Jämför de olika modellerna med hjälp av tabellen. 

ÄGGKLÄCKARE MINI II ADVANCE
ART NR 600005
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen. Passar 
till 7 hönsägg, 12 fasanägg, 12 vaktelägg eller 7 ankägg. 
CE-märkt och manual.

ÄGGKLÄCKARE MINI II  ECO
ART NR 600004
Enkel äggkläckare för nybörjare.  
Manuell vändning av äggen, glastermometer ingår 
för att mäta temperaturen. Passar till 10 hönsägg, 12 
fasanägg, 24 vaktelägg eller 8 ankägg. CE-märkt och 
manual.

ÄGGKLÄCKARE MINI II EX
ART NR 600006
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen och 
fuktigheten. Passar till 7 hönsägg, 12 fasanägg, 12 vak-
telägg eller 7 ankägg. CE-märkt och manual.

ÄGGKLÄCKARE MAXI II ADVANCE
ART NR 600008
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen. Passar 
till 14 hönsägg, 40 fasanägg, 40 vaktelägg eller 14 
ankägg. CE-märkt och manual.

ÄGGKLÄCKARE MAXI II ECO
ART NR 600007
Enkel äggkläckare för nybörjare.  
Manuell vändning av äggen, glastermometer ingår 
för att mäta temperaturen. Passar till 30 hönsägg, 54 
fasanägg, 90 vaktelägg eller 20 ankägg. CE-märkt och 
manual.

ÄGGKLÄCKARE MAXI II EX
ART NR 600009
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen och 
fuktigheten. Passar till 14 hönsägg, 40 fasanägg, 40 
vaktelägg eller 14 ankägg. CE-märkt och manual.

GARANTI
ÅRS3
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ÄGGKLÄCKARE MAXI 24  
ADVANCE
ART NR 603076
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen. Passar 
till 24 hönsägg, 24 fasanägg, 40 vaktelägg eller 12 
ankägg. CE-märkt och manual.

ÄGGKLÄCKARE MAXI 24  
EX
ART NR 603075
Enkel äggkläckare för nybörjare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för temperaturen och 
fuktigheten. Passar till 24 hönsägg, 24 fasanägg, 40 
vaktelägg eller 12 ankägg. CE-märkt och manual.

MINI och MAXI

Jämförelse ECO ADV EX

Extern vattenpåfyllning   
Fläktassisterat luftflöde   
Ventialtionskontroll (Max)   
Glastermometer  - -
Digital temperaturdisplay °C/° F -  
Automatisk äggvändning -  
Nedräkning till kläckning och 
stopp av autovändning -  -
Optimal periodisk äggkylning -  
Alarm inkubatortemperatur -  
Alarm rumstemperatur -  
Display för luftfuktighet - - 
Integrerad automatisk 
luftfuktighetskontroll - - 

Finjustering av autovändning - - 
3 års garanti   

MINI och MAXI - äggkapacitet

MINI II 
ECO

MINI II 
ADV

MINI II 
EX

MAXI II 
ECO

MAXI 24 
ADV

MAXI 24 
ADV

Vaktel 24 12 12 90 40 40

Fasan 12 12 12 54 24 24

Höna 10 7 7 30 24 24

Anka 8 7 7 20 12 12

Gås n/a n/a n/a 10 8 8

ANTIBAKTERIELL PLAST
De varma, fuktiga förhållandena i ägg-
kläckningsmaskinerna är idealiska grogrunder 
för bakterier. För att motverka detta använder 
Brinsea Biomaster™ silverteknik som är 
utvecklad för att hämma tillväxten och 
spridningen av bakterier på inkubatorns yta. 

ÄGGBRICKA LITEN
ART NR 600016
Passar Mini II Advance och EX till 12 vaktel- och 
fasanägg.

MATTA TILL ÄGGKLÄCKARE
ART NR 600018 MINI 
ART NR 600019 MAXI
Matta för att undvika skador vid kläckning. Används 
med den räfflade sidan uppåt. Byts ut efter varje 
kläckning. Passar Brinsea Mini och Maxi II Eco. 6-pack.

ÄGGBRICKA STOR
ART NR 600017
Passar Maxi II Advance och EX till 40 vaktel- och 
fasanägg.

TERMOMETER DIGITAL  
AVANCERAD
ART NR 600030
Kompakt digital termometer med kalibrering som 
visar temperatur mellan 32 och 43 °C. Batteri ingår.

ADAPTER 12V TILL MINI, MAXI SAMT ECO 
GLOW
ART NR 600020
Adapter för att driva Mini II, Maxi II och Ecoglow med 
12V uttag. 6 meter sladd.

TERMOMETER GLAS
ART NR 600031
Visar temperatur mellan 25 och 41 °C. För användning 
i äggkläckare.

Traditionella, 
exakta och 

pålitliga 
termometrar
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ÄGGKLÄCKARE OVATION 56 
ECO
ART NR 600013
Medelstor äggkläckare för nybörja-
re. Automatisk vändning av äggen 
och digital display för temperaturen. 
Passar till 56 hönsägg, 96 fasanägg, 96 
vaktelägg eller 56 ankägg. CE-märkt 
och manual.

ÄGGKLÄCKARE OVATION 56 
ADVANCE
ART NR 600014
Medelstor äggkläckare för nybörjare. 
Automatisk vändning av äggen och 
digital display för temperaturen och 
fuktigheten. Passar till 56 hönsägg, 96 
fasanägg, 96 vaktelägg eller 56 ankägg. 
CE-märkt och manual.

OVATION 28 och 56

Jämförelse ECO ADV EX

Extern vattenpåfyllning - - 
Fläktassisterat luftflöde   
Digital temperaturdisplay °C/°F   
Automatisk äggvändning   
Optimal periodisk äggkylning -  
Alarm inkubatortemperatur   
Alarm rumstemperatur   
Display för luftfuktighet -  
Integrerad automatisk 
luftfuktighetskontroll - - 
Finjustering av autovändning   
Extern vattenpåfylln ing
med nivåindikator   -
3 års garanti   

OVATION 28 och 56  
- äggkapacitet

28 56

Vaktel 48 96

Fasan 48 96

Höna 28 56

Anka 28 56

Gås 0 0

OVATION 28 OCH 56
Ovationmodellerna 28 och 56 är en serie heldigitala och helautomatiska äggkläckningsmaskiner, 
designade för enkel användning och med konsekvent höga kläckningsresultat. Utformade med en rad 
olika funktioner som passar alla fågeuppfödare.

Tre funktionsnivåer finns tillgängliga för varje storlek i Eco-modellerna, som styrs av en grundläggande 
men mycket exakt digital kontroll som visar temperatur och inkluderar Brinseas patenterade larm-
system. Advance-modellerna har digital visning av inkubationsfuktighet och valfri periodisk kylning 
och EX-modellerna inkluderar extremt noggrann integrerad automatisk luftfuktighetskontroll för full 
kontroll. Alla modeller har automatisk vändning som standard. 

ÄGGKLÄCKARE OVATION 28 ADVANCE
ART NR 600011
Medelstor äggkläckare för nybörjare. Automatisk 
vändning av äggen och digital display för tempe-
raturen och fuktigheten. Passar till 28 hönsägg, 48 
fasanägg, 48 vaktelägg eller 28 ankägg. CE-märkt och 
manual.

ÄGGKLÄCKARE OVATION 28 ECO
ART NR 600010
Medelstor äggkläckare för nybörjare. Automatisk 
vändning av äggen och digital display för temperatu-
ren. Passar till 28 hönsägg, 48 fasanägg, 48 vaktelägg 
eller 28 ankägg. CE-märkt och manual.

ÄGGKLÄCKARE OVATION 28 EX
ART NR 600012
Medelstor äggkläckare för nybörjare. Automatisk 
vändning av äggen och  
digital display för temperaturen och fuktigheten samt 
automatisk fuktkontroll. Passar till 28 hönsägg, 48 
fasanägg, 48 vaktelägg eller 28 ankägg. CE-märkt och 
manual.

ÄGGKLÄCKARE OVATION 56 EX
ART NR 600015
Medelstor äggkläckare för nybörjare. Automatisk 
vändning av äggen och  
digital display för temperaturen och fuktigheten samt 
automatisk fuktkontroll. Passar till 56 hönsägg, 96 
fasanägg, 96 vaktelägg eller 56 ankägg. CE-märkt och 
manual.
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FUKTNINGSBLOCK 3-PACK
ART NR 600023
Används för att höja fuktigheten i äggkläckningsmaskinen.  
Passar Ovation 28 EX. 

ÄGGBACKAR STORA ÄGG
ART NR 600021 3-PACK 
ART NR 600022 5-PACK
Sats med äggbackar till större ägg, 3-pack passar Ovation 28 och 5-pack 
passar Ovation 56. Mellanvägg ingår.

Tillbehör till 
Ovation 28 & 56

TIPS!
Våren är en fin tid att kläcka fram kycklingar då värmen och ljuset återvänder, vilket 
gör tupparna lite piggare och äggen har en högre befruktningsgrad. 

TAMA HÖNS
Att kläcka egna kycklingar med en 
äggkläckningsmaskin gör det enklare 
att få små kycklingar riktigt tama, om 
man hanterar dem från start.
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ÄGGKLÄCKARE OVAEASY 100 
ADVANCE 11
ART NR 600127
Stor äggkläckare. Automatisk vändning 
av äggen och digital display för tempe-
ratur och fuktighet. Passar upp till 100 
hönsägg. CE-märkt.

ÄGGKLÄCKARE OVAEASY  
ADVANCE 11 HATCHER
ART NR 600131
Rekommenderas tillsammans med 
OvaEasy 580. Passar upp till 192 ägg.
CE-märkt.

ÄGGKLÄCKARE OVAEASY 580  
ADVANCE 11
ART NR 600130
Mycket stor äggkläckare. Automatisk 
vändning av äggen och digital display 
för temperatur och fuktighet. Passar 
upp till 576 ägg. CE-märkt.

OVA-EASY ADVANCE II
Ova-Easy Advance modellerna är utrustade med Brinseas beprövade digitala system Advance som är 
både exakt och enkelt att använda. Den praktiska kontrollpanelen gör det möjligt för användaren att 
enkelt justera temperatur, fuktighet, ventilation och vändning. Temperatur- och fuktighetsnivåer visas 
på en kalibrerad digital display på framsidan av panelen. Den helautomatiska vändningen kan stängas 
av från kontrollpanelen under tiden äggen flyttas eller när inkubatorn rengörs.

OvaEasy-modellerna har ett skyddande, stabilt och rostbeständigt stålchassi. De laminerade poly-
styrensidor med hög densitet ger god värmeisolering och ytorna är släta och lätta att rengöra. Den 
transparenta, dubbelglasade dörren ger värmeisolering samt smidig översikt av ägg och nykläckta 
kycklingar. 
 

100: Äggen placeras och kläcks i backar på två 
tiltande hyllor som är inställda för kläckning. 
Kläckningsskydd medföljer för att skydda de 
nykläckta kycklingarna. OvaEasy 100 passar bäst 
för enstegsinkubation där ett parti ägg sätts in åt 
gången och kläcks samtidigt. 
 
190 och 380: Äggen placeras inledningsvis på tre 
tiltande hyllor och flyttas sedan ner till den flyttbara 
kläckbrickan längst ner. Dessa modeller är idealiska 
för flerstegsinkubation där brickor med nya ägg 
varje vecka placeras på den övre hyllan, för att sedan 
flyttas ner en hylla varje vecka innan de kläcks i den 
nedre kläckbrickan. 
 
580 och hatcher: 580 har sex tiltande hyllor och 
är idealisk för flerstegsinkubation där nya brickor 
med ägg placeras varje vecka på de övre hyllorna 
och flyttas sedan ner veckovis innan de flyttas 
till den separata kläckaren, där kläckningsskydd 
skyddar kycklingarna.

ÄGGKLÄCKARE OVAEASY 190 ADVANCE 11
ART NR 600128
Stor äggkläckare. Automatisk vändning av äggen och 
digital display för temperatur och fuktighet. Passar 
upp till 192 hönsägg. CE-märkt.

ÄGGKLÄCKARE OVAEASY 380 ADVANCE 11
ART NR 600129
Stor äggkläckare. Automatisk vändning av äggen och 
digital display för temperatur och fuktighet. Passar 
upp till 384 hönsägg. CE-märkt.

580 & Hatcher 
rekommenderas 

att användas 
tillsammans
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ÄGGLAMPA OVAVIEW - STARK
ART NR 600027
Batteridriven lyslampa med LED-belysning och extra 
hög effekt för mörka ägg. 4 AA batterier medföljer.

ÄGGLAMPA OVAVIEW - STANDARD
ART NR 600026
Batteridriven lyslampa med LED-belysning.  
4 AA batterier medföljer.

ÄGGLAMPA OVAVIEW MED OVASCOPE
ART NR 600028
Förbättrar synligheten i ägget. Ska användas  
tillsammans med lyslampan Ovaview.

GENOMLYSNINGSLAMPOR
OvaView är en mycket effektiv genomlysningslampa. Idealisk för att identifiera infertila ägg. 
Batteridriven med ljusstark och högeffektiv LED-belysning, vilket innebär ingen oro för överhettning 
av ägget under inspektion. OvaView är utformad för att antingen vara handhållen eller placeras på en 
arbetsyta. Levereras med en flexibel svart ring för att täta mot äggskalet och en uppsättning med 4 AA-
batterier.

OvaView - Stark har en mycket starkare ljuseffekt vilket gör inspektionen av mörka och fläckiga ägg 
lättare. Levereras med både den vanliga flexibla svarta ringen för att täta mot äggskalet plus en speciell 
mindre version för mindre ägg.

OvaScope är ett innovativt och effektivt hjälpmedel för äggenomlysning. Kompatibel med båda 
modellerna av OvaView. Den förbättrar äggets gennomlysning genom att helt blockera omgivande 
ljus, förstorar bilden av ägget något och låter tittaren rotera ägget smidigt när det observeras.  
 



ÖVRIGT  
FJÄDERFÄ
Det finns olika modeller av foderautomater och fodertråg till 
höns, välj mellan olika material och storlekar. Av hygieniska 
skäl är det lämpligt att ge foder i en automat. Det finns färdiga 
foder att köpa och hönorna tycker dessutom om att picka i sig 
det som finns i omgivningen. Hönsens favoritsäd är vete, de 
uppskattar också många sorters grönsaker, frukt och rotfrukter.

Silkeshöns



 33ÖVRIGT FJÄDERFÄ  |  WILLAB

ÄGGHÅLLARE 12 ÄGG GRÖN
ART NR 602070
Ägghållare i plast med lock för säker transport. Lätt 
och stark, tål vatten och desinfektionsmedel.  
L 198 x B 95 x H 75 mm.

ÄGGHÅLLARE 12 ÄGG TRANSPARENT
ART NR 602069
Ägghållare i plast med lock för säker transport. Lätt 
och stark, tål vatten och desinfektionsmedel. 
 L 198 x B 95 x H 75 mm.

ÄGGHÅLLARE 12 ÄGG RÖD
ART NR 602071
Ägghållare i plast med lock för säker transport. Lätt 
och stark, tål vatten och desinfektionsmedel.  
L 198 x B 95 x H 75 mm.

ÄGGKORG
ART NR 1135160
Rotomaid Äggkorg för insamling av ägg. Passar som 
extra korg till Rotomaid. Tillverkad av plastöverdragen 
ståltråd med trähandtag.  
Ø överkant 34 cm. Ø botten 22 cm.

TVÄTTMASKIN FÖR ÄGG, ROTOMAID
ART NR 1135150
Robust, lätt att flytta och använda. Äggen placeras i 
den medföljande korgen och sänks ner i maskinens 
behållare. Behållaren roterar fram och tillbaka. Rengör 
ca 100 ägg på 5-8 minuter. 220 V.

TVÄTTMEDEL, ROTOSAN, 5 KG
ART NR 1135140
Tvättmedel till ägg. Ett kombinerat äggtvättmedel 
och bakteriedödande pulver/vätska för kläcknings- 
och konsumtionsägg. Formulerad för att komplettera 
den unika oscillerande verkan hos Rotomaid- 
maskiner. Snabbtorkande verkan.

TIPS!
Rengör dina ägg inför försäljning med hjälp av Rotomaid tvättmaskin och tvättmedel 
från Rotosan. Rotomaid rengör ca 100 ägg på 5-8 minuter.

För säker 
transport av 

ägg

Praktisk korg 
vid insamling 

av ägg
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FODERTILLSKOTT FÖR HÖNS VISPUMIN  
1 KG
ART NR 450880
Vispumin är ett högeffektivt fodertillskott speciellt 
framtaget till höns och duvor. Vispumin innehåller 24 
olika vitaminer, mineraler och elektrolyter. Blanda 1 tsk/
kg foder/dag och djuren får efter en kort tid en blank 
och fin fjäderdräkt.

HÖNSRINGAR 25 ST/FP
ART NR 450440 RÖDA 
ART NR 450450 BLÅA 
ART NR 450460 GULA 
ART NR 450470 GRÖNA
Hönsringar, typ bandringar, tillverkade i plast.  
Inv diameter: 16 mm.

SHOWBUR FÖR KYCKLINGAR
ART NR 602747 80X80 CM 
ART NR 602748 100X100 CM
Bur för utställning av fåglar. Den är tillverkad av 
galvaniserad tråd och har ett golv av galvaniserad plåt. 
Buren är utrustad med en ytterdörr med säkerhetslås. 
Lämplig för användning vid transport av kycklingar 
och fåglar. Buren är perfekt för butiker och vid utställ-
ning av fåglar och små djur på mässor, symposier etc. 

FRIGÅNGSKOPPEL FÖR FJÄDERFÄ
ART NR 602754
Bekvämt och hållbart koppel tillverkat av andnings-
bart nät. Lämpligt för dig som vill ta dina fåglar på 
en promenad. Kopplet finns i medelstor storlek för 
djur som tuppar, höns eller gäss. Bandets bredd är 
justerbart till fågelns storlek. Med det här kopplet kan 
du lära din fågel att gå med dig och få lättare tillgång 
till de bästa ställena att picka utan att fly. Kopplet är 
lätt att tvätta och torka. 

PLOCKNINGSMASKIN ROTERANDE 230 V
ART NR 602752
Denna roterande plockningsmaskin är robust, effektiv och lätt att rengö-
ra. Den är utformad för att användas till olika typer av fjäderfä (kyckling-
ar, kalkoner, pärlhöns, gäss, ankor, etc.) Med undantag för vaktlar och 
liknande. Den kan plocka flera djur samtidigt (beroende på deras vikt) 
upp till totalt ca 6 kg. Modellen är tillverkad med fokus på säkerhet, tillför-
litlighet och användarvänlighet och är CE-certifierad av ett ackrediterat 
laboratorium.

ERSÄTTNINGSDEL GUMMI FÖR  
PLOCKNINGSMASKIN 602753
ART NR 602753
Reservgummifinger för roterande plockningsmaskin 602752.

Utformad för 
att användas till 

olika typer av 
fjäderfä

TIPS!
Märk dina höns med 
hjälp av märkringar 
som fästes runt fågelns 
ben. Detta underlättar 
att urskilja ”vem som är 
vem”.



Dvärgkochin



WILLAB AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se

WILLAB – HOUSE OF BRANDS

Willab AB grundades mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och har 
i över 50 år erbjudit kvalitetsprodukter inom lantbruk, häst, husdjur, 
stängsel, trädgård och byggnation. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet 
och ställer därför höga krav vid framtagning av nya produkter. Målet 
med varje produkt är att användaren ska känna glädje och trygghet.

Vi har samlat vårt breda sortiment under fem kategorier: 

LANTBRUK – GÅRDSUTRUSTNING – STÄNGSEL 
HÄST & RYTTARE – HÄSTVÅRD & TILLSKOTT

Sortimentet sträcker sig över de flesta förnödenheter som kan behövas 
på en gård, liten som stor. Men också till husägaren som vill ha 
kvalitativa och hållbara redskap till sin trädgård.

Vi har ständig fokus på hög kvalitet och smidiga lösningar för ett aktivt 
liv på landet. Willab vill underlätta för sina kunder samt få dem att spara 
tid i vardagen. 

Genom aktivt kvalitetsarbete, goda samarbeten med leverantörer, 
lyhördhet mot kunder och genom att följa utvecklingen inom 
lantbruket erbjuder Willab ett sortiment som är väl anpassat till dagens 
aktiva lantbruk, ridsport och krävande stallmiljöer.


