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Rengör stallet effektivt  
innan djuren kommer in
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BIOFECT 

Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande rengöringsmedel 
med kombinerad rengörande och desinficerande verkan.

Produkten kan användas för rengöring av alla typer av djur
stallar, boxar, hästtransporter, kliniker, djurtransporter och 
andra utrymmen där man vill förebygga smittspridning. Går 
även bra att använda i tvättmaskinen vid tvätt av täcken, stall 
och ridkläder mm. Effektiv vid låg temperatur. Ingen negativ 
påverkan på metaller. Utan hälsorisker för djur och människor.

0550 Biofect 2,5 l

VIRKON S DESINFEKTIONSMEDEL 

Virkon S är ett patenterat, biologiskt nedbrytbart desinfektions   
medel effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp 
och sporer. Kan användas i djurstallar, växthus, kläckerier, 
djurkliniker, potatislager, transportfordon vid stöveldesinfektion 
med mera. Fungerar också bra vid luft och vattendesinfektion. 
Effektiv även vid låg temperatur ( +4°C). Snabbverkande, 530 
minuter. Doserings och bruksanvisning medföljer.

813115  50x5g

813120  50g/påse

813126  1kg

813121  2,5kg

813122  5kg
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Vikan Hygien System
Vikan Hygien System är namnet på en serie rengöringsverktyg som  

tagits fram för verksamheter med daglig rengöring och höga 
hygieniska krav. Vikan-produkterna har lång livslängd. 

Kokbar 130 grader, Vikan 2 års garanti!

TANKBORSTE VIKAN 
Monteras på Skaft Vikan. 140 x 200 mm.

120490 

SKAFT VIKAN 
Skaft som lätt monteras på borstar och golvskrapa  
från Vikan.t.

120495 1500 mm 

RÖRBORSTE VIKAN 
Kokbar. 60 x 500 mm

120535 

GOLVSKRAPA VIKAN 
Monteras lätt på Skaft Vikan. 

120550 600 mm  

SPANNBORSTE VIKAN 

120560 kort 75 x 250 mm
120565 lång 50 x 410 mm

HANDTVÄTTBORSTE VIKAN 

120570 40 x 115 mm 

TRYCKSPRUTA 
En handburen, med axelrem, praktisk 
lågtryckspruta med plastbehållare och 

justerbart munstycke.

1711957  8 liter
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WILLAB GREP 5-KLO  
Grafitgrå stålklor, träskaft i ask 
och Dhandtag i stål och trä. 
Skaftets Ø 37 mm, total längd 
1120 mm.

600986

WILLAB GREP 4-KLO  
Grafitgrå stålklor, träskaft i ask 
och Dhandtag i stål och trä. 
Skaftets Ø 37 mm, total längd 
1120 mm.

600987

WILLAB HÖGAFFEL 2-KLO
Grafitgrå stålklor, träskaft i ask 
och Tkrycka i trä. Skaftets Ø  
37 mm, total längd 1400 mm.

600988

WILLAB SPADE SPETSIG/RAK
Grafitgrått spetsigt eller rakt  
blad i stål, träskaft i ask och 
Dhandtag i stål och trä.  
Bladets tjocklek 1,7 mm,  
skaftets Ø 37 mm, total  
längd 1120 mm.

600989 spetsig

600990 rak

WILLAB SKYFFEL  
Grafitgrått blad i stål, träskaft 
och Tkrycka i trä. Total längd 
1310 mm.

600991

WILLAB KRATTA RAK 16
Grafitgrå böjda pinnar i stål 
och träskaft. Skaftets Ø 28 
mm, total längd 1600 mm.

600992

Redskap både för 
trädgård och stall 

WILLAB LÖVRÄFSA 22 
Grafitgrå pinnar i stål och trä
skaft. Pinnarnas tjocklek 1 mm, 
skaftets Ø 32 mm, total 

längd 1800 mm.

600993

WILLAB RENSHACK  
Grafitgrått blad i stål och 
träskaft. Bladets tjocklek 1,8 
mm, skaftets Ø 28 mm, total 
längd 1600 mm.

600994

WILLAB RENSJÄRN  
Grafitgrått blad i stål och träs
kaft och Tkrycka i trä. Bladets 
tjocklek 1,8 mm, skaftets Ø 28 
mm, total längd 1600 mm.

600995
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Svensktillverkad gödselgrep av  
starkt och hållbart material

Grephuvudet är okrossbart med något skålad form och passar därmed i stallets  
tuffa miljö. Enkelt att montera och kan fästas på ditt favoritskaft. Skaftet är tillver-
kat av aluminium med ett handtag av plast.  Mixa eller matcha precis som du vill.  

Använd grepen vart du vill; stall, hage eller trädgården.

För fler matchande handtag se willab.se 

GREPHUVUD 
602100 Guld
602807 Antracit NYHET!
602809 Orange NYHET!
78300000 Svart
78300001 Rosa
78300002 Lila
78300003 Marin

MINI GREPHUVUD
601698 Svart
601700 Rosa

Gödselgrep för de mindre  
djuren eller människorna

SKAFT 115 CM 
602101 Guld
602808 Antracit NYHET!
602810 Orange NYHET!
78300005 Svart
78300006 Rosa

SKAFT 95  CM
601699 Svart
601701 Rosa



 7

RED
SKA

P

POLLYSKRAPAN 350 MM 
En lätt gödselskrapa tillverkad i plast. 
Bredd: 350 mm. Vikt: 90 g. Passande 
träskaft: 26 mm. Monteras lätt på träskaft 
26 x 1800 mm. Tr. fp 50 st. 

180085

GÖDSELSKRAPA PLASTO
Tillverkad i nylon. Bredd: 355 mm. 

Höjd: 166 mm. Godstjocklek: 3 mm. 
Passande träskaft: 28 mm. Monteras lätt på 
träskaft 28 x 1800 mm. Tr. fp 40 st. 

180090

GÖDSELSKRAPA ROSTFRI 
Gödselskrapa i en låg smidig modell 
tillverkad i 2 mm rostfritt stålplåt med 
rakt resp. vinklat skaftfäste för träskaft 30 
mm. Bladets bredd: 350 mm. Höjden på 
bladets mitt: 65 mm. Höjd vid kanterna: 
35 mm. Monteras lätt på träskaft 30 x 
1800 mm.

180045 350 mm rak 

180046 350 mm vinklad 

GÖDSELSKRAPA HALVRUND 
Av plåt med gummiklädd utbytbar skrap
kant. Effektiv skrapa som genom sin form 
samlar ihop gödseln mot skrapans mitt. 
Bredd 680 mm, höjd 150 mm. Skaft Ø 30 
mm, ingår ej.

1186670 Gödselskrapa halvrund 
1186680 Gummikant
 

GÖDSELSKRAPA GEWA PP BLÅ  
Hållbar gödselskrapa i flexibel PP. En 
skrapa som håller länge i och med sin 
höga kvalitet. Bredd 350 mm. Skaftan
slutning 25 mm med förborrat hål.

180086

Gödselgrep för de mindre  
djuren eller människorna

SKAFT 95  CM
601699 Svart
601701 Rosa

UTGÖDSLINGSREP DYNEEMA  
Utgödslingsrep tillverkad av Dyneema, 
detta ger en lina med mycket hög 
brottstyrka och låg töjning. Linan är 
coatad vilket gör den väldigt slitstark 
med skydd mot utstrålningen. Tillverkas i 
Europa av Teufelberger. Storlek: 10 mm, 
200 m/spole. Brottstyrka: 9600 kg.

602257

UTGÖDSLINGSREP KOMB  
Utgödslingsrep även kallad 
kombinationslina (Taifun) är tillverkad 
av PPfiber och stållina. Med fiberkärna. 
Tillverkas i Europa. Storlek: 14 mm, 330 m/
spole. Brottstyrka: 3600 kg.

602253

Se hela vårt sortiment av  
utgödslingsrep på willab.se

TRÄSKAFT                         

180350 24 x 1350 mm
180355 26 x 1800 mm
180360 28 x 1800 mm
180365 30 x 1800 mm
180375 30 x 2100 mm
180370 34 x 1800 mm

GÖDSELSKRAPA ROSTFRI 
Gödselskrapa tillverkad i 2 mm rostfritt 
stålplåt med rakt resp. vinklat skaftfäste för 
träskaft: 30 mm. Höjden på bladet 95 mm. 
Monteras lätt på träskaft 30 x 1800 mm.

180050 320 mm rak 

180051 320 mm vinklad 

Passande till 
ovan produkter
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Bästa 
kvasten!

REDSKAPSHÄNGARE  

780131

RISHALMSKVAST 
En lätt och smidig kvast som bl a är 
utmärkt att ta bort spindelväv med. 
Totallängd ca 1400 mm och ca 250 mm 
bred borst. 

602142

FARMARKVASTAR 

Är tillverkad i ett mycket starkt PVCmaterial. 
Kvastens borste är 130 mm lång. Borsten 
är bunden och limmad vid stommen. 
Monteras lätt på träskaft 24 x 1350 mm. 
Träskaft finns på willab.se.

180305 400 x 75 mm  
180310 500 x 75 mm 

STALLKVAST BORSTIQ RÄFSAN 
Praktisk stallkvast med teleskopskaft i 
lättskött och hållbart syntetmaterial.

0735 30 cm 

0734 40 cm 

GÖDSELPLOCKARE SVART 

780101

KRATTA TILL 
GÖDSELPLOCKARE

780103

Justerbar för 
tre redskap!

Vi har många fler  modeller av stallkvastar!
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SKOTTKÄRROR
& REDSKAP BEHÖVS!

SKOTTKÄRRA I PLAST, 100 LITER  
Underredet är helsvetsat och korgarna är gjorda 
i återvinningsbar plast. Kärran är utrustad med 
stort kullagrat luftgummidäck.
Grön Guld Plum
905232  601873 601069

SKOTTKÄRRA I PLAST, 280 LITER  
Svetsat underrede och korg av återvinningsbar 
plast. Kärran är utrustad med stora kullagrade 
punkteringsfria hjul. 
905258   

SKOTTKÄRRA I PLAST 160 LITER 
Med plastkorg, passar perfekt för lantbruk, häststallar, trädgårdar 
eller andra ställen där man kör stora volymer av lättare material. Un
derredet är helsvetsat och korgarna är gjorda i återvinningsbar plast. 
Kärran är utrustad med två punkteringsfria hjul. L x B x H 1650 x 720 
x 780 mm. Volym 160 liter. Hjuldimension  4,008 4 lags. Ljusgrön.

905252

SKO
TTKÄ

RRO
R

Vi har många fler  modeller av stallkvastar!
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STÖVELTVÄTT 
Stöveltvätten är tillverkad i rostfritt stål och fem utbytbara borstar. Den 
tvättar stövlarna genom att man för stövlarna fram och tillbaka genom 
borstarna samtidigt som vatten sprinklas ut genom dessa. Därefter kan 
stövlarna desinficeras med hjälp av den inbyggda doseringsventilen för 
desinfektions medlet. Stöveltvätten anslutes direkt till befintlig vatten
ledning. Försedd med fem borstar.

131400

SKO & STÖVELBORSTE 
Behändig sko och stövelborste som 
passar de flesta utrymmen.

1186910

Smutsiga stövlar
Hösten innebär ofta mycket regn som medför leriga åkrar  

och hagar. Ta hand om dina skor och stövlar efter en dag ute.

SK
O

VÅ
RD

FOTSKRAPA 
GROV 

Stålställning med 4 
st borstar med styv 
borst. Lämplig för 
oömma skor med 
grov smuts. Mått: 
300x290 mm. Borst
höjd: 57/80 mm.

131420
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MONTAGEHANDSKE NITRIL HESTRA IRIDIUM 
Tunn och smidig modell för industri och montagearbeten 
som kräver hög precision. Stickad i tunn nylon för bra pass
form och komfort. Halvdoppad i microfoam nitril.

ARBETSHANDSKE GETSKINN HESTRA KOBOLT 
Smidig handske med bra passform. Hantverkar och indus
trihandske. Gjord av getskinn, förstärkta fingrar och tumme, 
ovandel i nylon, ruggad insida och resår runt handled.

601666 stl 36

601667 stl 37

601668 stl 38

601669 stl 39

601670 stl 40

601671 stl 41

601672 stl 42

601673 stl 43

601674 stl 44

601675 stl 45

601676 stl 46

601677 stl 47

Se fler modeller av arbets-
handskar på willab.se

A
RBETSKLÄ

D
ER 

SKYDDSSTÖVEL TECHNO BOOTS TROYA ULTRAGRIP 
Troya Ultragrip ifrån Techno Boots är en slitstark skyddsstövel 
som har god kemisk resistens och kan användas året om i de 
flesta arbetsmiljöer som lant och skogsbruk, fiske, livsmedel, 
bygg och anläggning. Tå och spiktrampskydd. Brett skaft och 
ett ventilerande innerfoder. Testad enligt EN ISO 20345 : 2011 
SRC CI. Se produktblad på willab.se för mer information. 

960068 stl 8

960069 stl 9

960070 stl 10

960071 stl 11

950864  stl 6

950863  stl 7

950862  stl 8

960009  stl 9

950861  stl 10

960011  stl 11



12 

M
AT

TO
R

WILLAB STALLMATTA 
Pusselmönstrad gummimatta som kan läggas 
både inne i boxen och i gången. Ger en bättre 
liggkomfort och förlänger viloperioden. Redu-
cerad hov- och ledskador. Ger ett lugn i stallet. 
Isolerar mot kyla. Mönstrad ovansida för att mini-
mera halkrisk samt räfflad undersida för att säker-
ställa avrinning av fukt under mattan. Mattan skall 
läggas på plant och fast underlag. Medför stor 
besparing av strö, vilket gör mockningen lättare. 

601890    1190 x 800 x 17

Massor med mat tor på willab.se 

för at t alla våra d jur ska må bra.

CRIB HALT FORAN 500   
Antibitgel som är färglös och luktfri med 
bitter smak. Hjälper till att förhindra bitning 
på väggar, krubbor, dörrar, staket och övrigt 
trämaterial. Giftfri och innehåller ingen 
capsicum. Crib Halt är vattenavstötande 
och lämpar sig därför utmärkt även för 
utomhusbruk.

1030

KRUBBITNINGSMEDEL LINCOLN 500 ML
Effektivt, färglöst krubbitningsmedel i sprayform. 
Applicera generöst med ett avstånd på 10 
cm. Upprepa efter behov. Motverkar bitande 
på krubbor, täcken, lindor och stallinredning. 
Sprayhuvud ingår. Klar, färglös vätska som ej  
ger fläckar.

813297

Antibitmedel förhindrar at t inredning först örs
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HINK FLAT SIDA 20 L  
 Hink med gradering. Kan användas som vattenhink eller foderhink.  
Klarar kyla ner till 20 grader. 

602092 Plum

780175 Svart

780176 Blå

78150007 Rosa

78150010 Guld

FODERKRUBBA HÖRNMODELL 
En kraftig foderkrubba av högsta kvalitet tillverkad i Tyskland. Lämplig för nöt och 
hästar. Extremt tålig och slitstark med en materialvikt på hela 2,1kg. Förstärkt i  
fram kant. HxBxD = 30x46x46 cm. Handtag 78200007 passar till denna krubba.

78200005

HANDTAG/
UPPHÄNGNINGS  -
BESLAG I PLAST
78200007

FODERSTAT TAVLA VIT  
Fodertavla av plast som gör att kan du enkelt läsa av 
varje hästs foderschema. Använd whiteboardpenna.

601659

UPPHÄNGNINGSBESLAG I ZINK 
TILL HINK 
Avsedda för hinkar. Praktisk krok, lätt 
att hänga hinken på. Rekommenderas 
inte att användas om hästen står med 
grimma på i boxen, då det finns risk att 
fastna.

780040

NAMNTAVLA MED RADER VIT     
Klassisk boxskylt av plast för att skriva hästens namn, födelsedag och ägare. Även  
plats för extra anteckningar vid behov. Använd whiteboardpenna.Använd tuschpenna  
för s.k. whiteboard så går texten att ändra.

601663

SALTSTENSHÅLLARE  
218050  Box plast för 2 kg sten grön
2160450 Box plast för 2 kg sten svart
218040  Plast för 2 kg sten

78150011 Silver

78150012 Vit
602792 Orange NYHET!
602793 Dusty Pink NYHET!
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ELVATTENKOPP SUEVIA 43A 180 W 
Med flottör. Monteras lämpligast i ett thermorör 
med invändig diameter av 302 mm. Värmeslinga 
24 V/80 W/180 W. 

El och vattenanslutningar sker från undersidan. 
Frostfri ner till ca 30°C. Skålens diameter är 230 
mm. 5 liter/minut vid 4 kg tryck. Max 5 bars tryck. 
En kopp är lämplig för 1520 djur. Termostat ingår.

142025 Suevia 43A 80W

142020 Suevia 43A 180W

VATTENKOPP SUEVIA MOD. IDEAL
Gjuten och emaljerad för hästar och 
kor. Anslutning R 15 från över eller 
undersida. Kompl. med rörventil.

140100

F ler vat tenkoppar 
på willab.se

VATTENKOPP PLAST, MODELL12P   

Tillverkad i ett kraftigt och brottsäkert plastmaterial. Anslut
ning 3 / 4 " ovanifrån och underifrån. Ställbar vattengiva. 
Skålens diameter: 250 mm. Byggmått från vägg och ut: 300 
mm. Infästningsmått: 75 x 100 mm / 120 mm.

140091 Suevia 12P R20  svart

140092 Suevia 12P R20  rosa

140095 Suevia 12P R20 grön

VA
TT

EN

Optimalt 
för häst

PLASTFLOTTÖRKOPP SUEVIA MOD. 130 P   
En stor och robust flottörkopp tillverkad i ett högvärdigt plastmaterial.  
Anslutning både från vänster och höger 1 / 2" rör. Vattengiva vid 3 kg  
tryck: 6,5 lit / min. Skålens diameter: 230 mm. Byggmått från vägg och  
ut: 290 mm. Infästningsmått 2hålsfäste 135 mm.

140315

VATTENKOPP GJUTJÄRN 
STANDARD  
Vattenkopp för nötkreatur och häst, 
standar Gjuten och emaljerad vatten
kopp. Diam 21 cm. Vattenanslutning 
R15 från över eller undersida. Utbytbar 
ventil i mässing, 4liter/min. vid 3 bar. 
Tryckklaff av rostfritt stål. Infästning
smått c/c 75 x 40 mm.

140125

VATTENKOPP SUEVIA ROSTFRI 
MOD 1100  
Populär och robust vattenkopp för svin 
och nöt. Skålen är fäst i bakstycket med 
två rostfria bultar. Ventilen är en av 
Suevias suveräna kvalitet. Skålen har en 
fasad kant som förhindrar vattenspill. 
Vattengiva vid 5 kg tryck: 20L/ min. 
Skålens rymd: ca 3,5L. Byggmått från 
vägg och ut: 262 mm.

140400
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F ler vat tenkoppar 
på willab.se
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HALSREM ISOLÄTT 40 MM    
Tillverkad av 40 mm brett och kraftigt syntetband med extra 
påsydd förstärkning. Försedd med grovt livremsspänne och 
plastsölja för remtampen. 

110030 1,25 meter  ko

110031 1,10 meter  ungdjur

110032 0,90 meter  kalv

  

TJURHALSREM ISOLÄTT 40 MM   
Kraftigt band 40 mm brett med dubbelsydd kraftig 
förstärkning. Försedd med ett kraftigt livremsspänne.

110090 1,3 m

110091 1,5 m

HALSREM ISOLÄTT SPECIAL FÖR KALV 
Tillverkas av 27 mm brett och kraftigt syntetband med extra 
påsydd förstärkning. Försedd med livremsspänne.

110075

HALSREM ISOLÄTT MOD. 27 FÖR KOR 1,25 M 
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt på 
bindslet.  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder inte 
elektricitet.  27mm bred halsrem och med livremsspänne.  
finns både för kalv, ungdjur och kor. Modell 27 är utrustad med 
två glidspännen. 1,25 m

110135 

KRUBBÄNDE ISOLÄTT L     
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt på 
bindslet.  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder inte 
elektricitet.  speciellt vävda kanter på krubbänden.  extra bred 
halsrem 40 mm och med livremsspänne.  finns både för kalv, 
ungdjur, kor och tjurar i flera utföranden. Med Willabs låshake

110023 60 cm

110025 70 cm

  

KRUBBÄNDE ISOLÄTT K 
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt på 
bindslet.  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder inte 
elektricitet.  speciellt vävda kanter på krubbänden.  extra bred 
halsrem 40 mm och med livremsspänne.  finns både för kalv, 
ungdjur, kor och tjurar i flera utföranden. Med utåtöppnande 
karbinhake.

110063 60 cm

110065 70 cm

ISOLÄTT KRUBBÄNDE K MED EN TAMP 60 CM 
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt 
på bindslet.  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder 
inte elektricitet.  speciellt vävda kanter på krubbänden. Med 
utåtöppnande karbinhake.

110071
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BINDSLEHÅLLARE 450 MM    
Rödmålad. Godstjocklek = 15mm. Storlek: 450 mm.
111286

KRUBBÄNDE ISOLÄTT MOD.27 K   
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt på 
bindslet  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder inte 
elektricitet.  speciellt vävda kanter på krubbänden  finns både 
för kalv, ungdjur och kor. Med utåtöppnande karbinhake.

110127 50 cm

110129 60 cm

110131 70 cm

KRUBBÄNDE 70 CM M MED RING   
Med utåtöppnande karbinhake, med ringar. Längd 70 cm.

1110120

KRUBBÄNDE ISOLÄTT TJUR G-MODELL 70 CM 
ISOLÄTT är tillverkat av ett specialvävt syntetband som har 
hög hållfasthet. Den tjocka bandkvalitén gör Isolättbindslet 
extra slitstarkt. ISOLÄTT:  Är skonsamt mot djuren låg vikt på 
bindslet.  ger lugn och tyst stallmiljö.  syntetband leder inte 
elektricitet.  speciellt vävda kanter på krubbänden.  extra bred 
halsrem 40 mm och med livremsspänne.  finns både för kalv, 
ungdjur, kor och tjurar i flera utföranden. Med Willabs låshake

110086

KRUBBÄNDE KALV EN TAMP   
Krubbände med utåtöppnande karbinhake, med ringar. En 
tamp. För kalvar. Längd 60 cm.
1110140 

PIGGPLATTA 6 ST/FP 
För krubbändsband komplett  
med skruv och mutter.

111165

BINDSLEBYGEL MED TILLBEHÖR 6 ST/FP   
Komplett med skruv och låsmutter  
för montering av krubbändar.

111135

BINDSLERING FÖRZINKAD 50 X 7 MM 3 ST/FP 
Storlek 50 x 7 mm.

111143

KARBINHAKE K UTÅTÖPPNING D-LEKARE   
Utåtlöpande med Dlekare för kobindslen  
med bandbredd upp till 30 mm.

111010

KARBINHAKE D-LEKARE INÅTÖPPNING   
Pressgjuten stålhake med nickel    
beläggning för band.

71450000

DESINFEKTIONSMATTA    
Effektiv och slitstark desinfektionsmatta framställd i mycket kraftig nylon 
med förstärkt plastram. Speciellt effektiv eftersom desinfektionsvätskan 
skummar upp när man går på eller kör över mattan. Höjd: 4 cm. Tål alla 
typer av desinfektionsmedel. Denna storleken är avsedd för större in  gångar 
och kan även användas till fordon då den tål att köras på samt till djur.

121431 180 x 90 cm

FOTKAR SUEVIA  
Användes för desinfektion av nötkreaturens klövar.  
Tillverkad av kraftig slagtålig plast. 

121425 2000 x 900 x 150 mm  200 l

121429 2800 x 900 x 150 mm  200 l

Tillbehör
SCHACKEL MED HÅLLARE FÖR KRUBBÄNDSBAND 
Med hållare för krubbändsband. Används 
för att spara krubbändsbandet när detta 
fästs i fasta ringar i inredningen.
111195
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HÖNÄT FINMASKIGT VITT    
Finmaskigt nät att hänga upp. Passar bra för hästar som man 
vill ge längre ättid, då hålen är endast 3,5 cm. Tänk på att 
hänga på väl vald plats där hästen inte kan fastna i nätet. För 
en del hästar tar det tid att vänja sig att äta av småmaskiga 
nät. 100% terylene. Vitt med marin kant. 

78550080 80 x 90 cm

78550120 120 x 90 cm

78550150 150 x 100 cm vittFO
D
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HS HÖPÅSE 60 X 40 X 42 CM

602094 Höpåse HS Pink

602095 Höpåse HS Orange

602096 Höpåse HS Black

TUNNA MED LOCK 
Rejäl tunna med smidigt lock. Tillverkad i svart Polypropenplast.

131145 35 liter

131146 50 liter

131147 75 liter 

SORTERINGSBOX NATURVIT
Praktisk förvaringsback med front
öppnat lock. Går att både stapla 
och trava. Finns i 34 och 55 liter 
med modultänk mellan storlekarna. 
Ventilationshål under lockkanten. 
Har många användningsområden, 
t ex källsortering och förvaring. 
Livsmedelsgodkänd polypropen   
plast, tål 40C till +120C

600390 34 liter

600391 55 liter

KALVHINK 7 LITER          
Plasthink gjord för att tåla tuff hantering, därav tillverkad i 
LD Polyten. För att underlätta dosering är alla hinkarna 
försedda med gradering, praktisk droppkant och en 
rejäl bottenkant. som gör dem lättare att hantera.
Tål temperaturer från 20° till +70°. LD Polyten 
tål t.ex. sprit, ammoniak och syror, dock inte 
lösningsmedel. Ø 260 mm. Höjd 225 mm.

602144 Blå

602145 Svart

602146 Lila

602147 Rosa

HS HINKÖVERDRAG I NYLON 
Smarta överdrag till hinkar. Vit ruta att 
skriva i hästens namn. 33 cm diameter.

78450000 Frukost

78450001 Lunch

78450002 Kvällsmat
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HINK 5 LITER  
Mått Ø 225 mm. Höjd 210 mm. Tåligare mot kyla än 
de transparenta 5 liters hinkarna. Vitt lock finns att 
köpa separat.

131127 Vit 131128 Blå 

601229 Rosa 601230 Ljusblå

601231 Ljusgrön 131135 Lock till hink 5 liter

FODERSKOPA PLAST 2 LITER  

180478 Transparant

180476 Svart

180477 Rosa

SKOPA ROSTFRI  

1186430  1 liter

1186440  2 liter

DIGITALVÅG    

150200  max 10 kg

150205  max 20 kg

150210  max 40 kg

FODERVÅG   

150195  250 kg

150150  5 kg

FODERSKOPA ROSTFRI  

180400  0,5 liter

180405  1,2 liter

180415  3 liter

Se fler av våra hinkar på 
willab.se

Se våra foderkärror på willab.se



20 

FO
D

ER
ST

AT En häst i balans
Nu är det dags att räkna foderstat. Hästar behöver rätt mängd energi, protein,  

salt, vitaminer och mineraler för att må bra och kunna prestera.

BIOMINERAL TOTAL     
Mineraltillskott med makro och mikromineraler av 
mycket god biotillgänglighet till häst. Kan ges när 
foderstaten inte innehåller tillräckligt med mineraler  
för att tillgodose hästens behov. Innehåller en välav   
vägd kombination av kalcium, fosfor, magnesium och 
kisel tillsammans med spårämnena järn, koppar, jod, 
zink, mangan och selen för att trygga det dagliga 
intaget av mineraler.

0537 1,2 kg

0538 3,6 kg

CHEVINAL FORAN      
Chevinal är ett välsmakande flytande multivita
min tillskott med mineraler och aminosyror. 
Innehåller bl.a. biotin och zink för att stödja 
hovtillväxt, päls och hudkondition. Bvitaminer 
för proteinmetabolism och energi användning. 
Aminosyror för återhämtning och återupp
byggnad av muskler. Kan användas för att öka 
befintlig balanserad diet eller för att fylla specifika 
önskemål i foderstaten. Lämplig för alla hästar, 
särskilt presterande hästar och hästar som 
återhämtar sig från sjukdom.

1089 1 l

1091 2,5 l

1072 5 l

FODERKRITA       
Kalktillskott för häst. Naturligt kalciumkarbonat från Skandinavien av 
hög renhet. Finkornigt för bättre upptag. Mineralet är involverat i olika 
kroppsfunktioner; skelett, muskelfunktion, blodets koagulering etc. 
Kalcium behövs för starka ben hos framför allt unghästar men även vuxna 
hästar behöver detta. Kan ges när foderstaten innehåller otillräckliga 
mängder av kalk (kalcium). Kan även ges vid hård ansträngning, tillväxt, 
dräktighet och digivning.

1219 2 kg

1019 6 kg

FOSFORBALANS 2 KG  
Fosfortillskott för häst. Fosforbalans används 
när foderstater som är underbalanserade på 
fosfor t.ex vid utfodring med kalkrikt stråfoder 
och eller små mängder havre ges.  Fosfor (P) är 
ett av de viktigaste mineralämnena. Viktig för 
bl.a. uppbyggnad av skelettet hos hästen och 
för energiomsättningen i kroppen. Kan ges vid 
dräktighet, digivning samt till unga och växande 
hästar. Tänk på Ca/Pkvoten: 1,2 och 1,8.

1246

Höst tröt t häst?
BETTER BLOOD 400 G      
Better Blood innehåller vitamin B12, folsyra och Inulin. Kan  
användas när man vill förbättra hästens blodvärde genom  
att tillföra näringsämnen som underlättar järnupptaget från  
det dagliga fodret och medverkar vid nybildningen av röda  
blodkroppar. Lämplig att ge till hårt presterande hästar.

0916
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LOPPFRÖ        
Loppfrö är ett kompletteringsfoder för hästar som går på 
glesbevuxna beten, i grushagar eller på annat sätt får i sig 
sand, jord eller grus. Loppfrö ger gelbildande fibrer vid kontakt 
med vätska och kan på så sätt hjälpa till att föra sand, jord och 
grus ut ur tarmen. OBS! Doseringsmått medföljer ej. för att 
trygga det dagliga intaget av mineraler.

0549 2,5 kg

0998 5 kg

0770 25 kg

LOPPFRÖ ÄPPELSMAK 
0548 2,5 kg

0997 5 kg

PSYLLIUM HUSK 4 KG                    
100% Loppfröskal. Psyllium Husk är ett kompletteringsfoder 
för hästar som går på glesbevuxna beten, i grushagar eller 
på annat sätt får i sig sand, jord eller grus. Psyllium Husk är 
självaste skalet från psylliumfrön och har högt fiberinnehåll. 
Psyllium Husk ger gelbildande fibrer vid kontakt med vätska 
och kan på så sätt hjälpa till att föra sand, jord och grus ut 
ur tarmen. Psyllium Husk har också en allmänt god inverkan 
på tarmens funktion 
genom att hålla igång 
tarmrörelserna på ett 
bra sätt.

601606

M
A

G
E

Höst tröt t häst?

F ör kräsna 
hästar!

FIBERPLEX       
Fiberplex innehåller en kombination av, för matsmältningen, 
gynnsamma fibrer med specialodlad fermenterad jäst av kulturen 
Saccharomyces cerevisiae samt lecitin, metionin och Bvitaminer. 
Ett bra foderkomplement för högpresterande hästar samt hästar 
som behöver lägga på sig extra hull. Bredspektrigt  ger en 
positiv inverkan på en stor del av matsmältningsapparaten. Kan 
vara gynnsam vid matsmältningsstörningar. Hög vattenhållande 
förmåga  lämplig att ge vid tillfälliga diarréer. 

1192 0,9 kg

1125 2,7 kg

FIBERPLEX SENSITIVE 2,4 KG     

601283  Utan jäst!

DIAMOND V 3 KG      

Diamond V innehåller den fermenterad jästkulturen Saccharomy
ces cerevisae. Ett effektivt fodertillskott för häst som ökar fodrets 
smältbarhet och optimerar proteineffektiviteten. Vetenskapliga 
fösök visar att Diamond V ger bättre foderutnyttjande och sänker 
blodets mjölksyrehalt. Fullvuxna hästar: 4060 g/dag. 

7080 

BALANS- NONLAC MIKRO 300G    
Biologiskt aktiv mjölksyrakultur med bl.a. inulin och fibrer 
av fruktooligosackarider och fruktopolysackarider. Inulinet 
stimulerar tillväxten av bifidobakterier, som är kroppens 
egna skyddsbakterier. Bidrar till att upprätthålla en hälsosam 
bakterieflora i mage och tarm. Frystorkad för bibehållen biologisk 
aktivitet hos bifidobakterierna. Fri från mjölk. Kan ges som stöd 
vid foderbyte, magproblem, miljöombyte och långa transporter.

1104

Hösten är en årstid när det är lite gräs 
kvar i hagarna och vädret uppmuntrar 
kanske inte till någon större aktivitet 
under utevistelsen. 
Detta kan leda till att många hästar går 
omkring och gräver och plockar i jord 
och grushögar. Vilket kan medföra 
att hästar får i sig sand vilket ansamlas 
i grovtarmen och negativt påverkar 
tarmrörelserna, upptaget av vätska och 
näringsämnen. 
Detta utgör en kraftigt ökad risk för 
kolik och är en vanlig orsak till att hästen 
har omväxlande fast och lös avföring 
eller att fast avföring ”badar” i vätska.
Genom att komplettera foderstaten 
med LOPPFRÖ får man en utrensning 
av den överflödiga sanden. 
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Pälsbytes-tider
Under fällningen upplever många att hästarna blir lite nedsatta i allmän-

tillståndet och kanske blir lite ömma och kittliga i huden. Traditionellt  
används B-vitamin för att underlätta själva fällningen. 

B-VITAMIN TOTAL       
Bvitamintillskott för häst. Innehåller B1, B2, B6, B7, 
och B12. Tillsatt inulin för bättre upptag och jäst för 
att främja den egna Bvitaminproduktionen i tarmen. 
Används när det dagliga fodret ej täcker hästens behov 
av Bvitaminer. Kan ges t ex. vid hård ansträngning, 
pälsbyte, matt päls, miljöombyte, foderbyte. God  
smak av äpple. Helt utan tillsatt socker. 

601067 2 kg 

600984 450 g

BIO B 150G       
Bvitamintillskott för hund och katt. Innehåller B1, B2, B6, 
B7, och B12 med tillsatt inulin för bättre upptag. Används 
när det dagliga fodret ej täcker djurets 
behov av Bvitaminer. Kan ges t ex. vid 
hård ansträngning, pälsbyte, matt päls, 
miljöombyte, foderbyte. Bio B har god 
smak som både hund och katt tycker om. 
Helt utan tillsatt socker. Nytt recept! Nu i 
pulverform.

602149

SHY FEEDER B FORAN     
Välsmakande flytande tillskott med koncentrerade 
Bvitaminer. Används när fodrets Bvitamininnehåll 
inte räcker för att tillgodose hästens behov, tex 
vid pälsbyte (pälsfällning och pälssättning), hård 
ansträgning osv. Optimalt för kräsna hästar  extra 
söt och särskilt välsmakande, vilket bidrar till god 
aptit. Uppdaterat recept  nu utan färgämne och 
med tillskott av vitamin B2. 

1012 1 l

1112 2,5 l

1013 5 lit

SUN FEEDER B FORAN   
Koncentrerat flytande tillskott med Bvitaminer 
utan tillsatt socker. Används när fodrets 
Bvitamininnehåll inte räcker för att tillgodose 
hästens behov, t ex vid hård ansträngning, 
pälsbyte (pälsfällning och pälssättning). 
Berikad med vitamin A, C och D som stöd för 
energimetabolismen och immunsystemet. 
Lämplig för alla hästar.

601412 1 liter

601413 2,5 liter

F ör hund och kat t!
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HS SHEEPLIKE SCHABRAK HOPP    
Schabrak med mysig insida i syntetiskt fårskinn. Perfekt 
under fällnings säsongen, och till känsliga hästar som 
lätt får skav. Exatronmönster, Hansbo Sport logga vid 
sadelgjordsfästet och vid manken. Perfekt för  
egen brodyr.

602773 Marin 

602777 Brun  

602781 Svart 

HS TYGELLUDD    
Luddset i pilé med kardborreknäppning till tyglarna, 
förbygeln eller martingalen för att motverka skav.  
Säljes i par. 

602634 Svart 

602635 Creme 

602636 Brun 

BENSKYDD M TEDDYINSIDA              
Benskydd med insida i teddy och yttersida i konst läder. Sluter om  
hela benet och förslutes med två elastiska kardborrar. Maskintvätt  
40 grader. Säljes i par.

764126 S brun 764127 M brun 

764128 L brun 764129 XL brun

764120 S svart 764121 M svart

764122 L svart 764130 XL svart

BOOTS MED SYNTETPÄLS                  
Boots med kant av fårskinnsimitation för en mjuk och mild känsla emot hästens 
karleder. Utsida av läderimitiation med dubbla kardborrar för bra fäste, samt en 
insida av neoprene som verkar stötupptagande och lätt spolas rent.  
Säljes i par.

601579 Ponny  601580 Full

SADELGJORDSUNDERLÄGG 
SVART/GUL    
Sadelgjordunderlägg, där 
den gula teddyn är mjuk och 
skön för hästen. Försluts runt 
sadelgjorden med hjälp av en 
kardborre. Tvättas i 40 grader.

74200016 60 cm

74200018 80 cm

A
N

TISKAV

F örhindra skav under pälsbytet

Nyheter!

FÅRSKINNSPAD HS    
Anatomiskt utformat sadelunderlägg i äkta 
fårskinn med ovandel i kraftigt quiltad bomull. 
6 cm bred kanal för ryggfrihet. Stötdämpande 
och tryckfördelande. Fästen med kardborre.

844231 
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ELKLIPPMASKIN - HEINIGER XPERIENCE       
21/23
Ergonomisk design med smalt grepp och bra balans. 
Lättåtkomlig strömbrytare. Den låga ljudnivån 
gör klippmaskinen extra lämplig till nervösa djur. 
Maskinen har 2 hastigheter och låg ljudnivå 68 dB. 
Vikt 1180 g.

2180143

BATTERIKLIPPMASKIN - HEINIGER SAPHIR                   
1,5 MM 
Liten och kraftfull klippmaskin för smådjur eller finklippning på 
häst/nöt. Levereras med klippset 10 (1,5 mm), batteriladdare, 
extra batteri, rengöringsborste, instruktionsbok och klippolja. 
Debibel: 70. Effekt: 35W. Vikt: 425g.

2180153

ELKLIPPMASKIN - HEINIGER XPERT                                
13/4   
Klippmaskin i ergonomisk design med smalt 
grepp och bra balans. Lättåtkomlig strömbrytare. 
Permanentmagnetmotor ger extra effekt för snabb 
klippning. Maskinen har 2 hastigheter och låg ljudnivå  
79 dB. Vikt 1180 g.

2180151

ELKLIPPMASKIN - HEINIGER PROGRESS  
31/23 
Klippmaskin i ergonomisk design med smalt handtag. 
Permanentmagnetmotorn ger extra effekt och den låga ljudnivån 
gör maskinen extra lämplig till nervösa hästar. Levereras i 
praktisk förvaringsväska med skär (23/31), mejsel, olja och borste. 
Decibel: 70. Effekt: 80W. Vikt: 930g.
2180155

AESCULAP PREMIUM SKÄR   

601620   21/23 u/ö Nöt  
601621   18/17 u/ö Nöt  
601622   31/15 u/ö Nöt/Häst  
601623   31/23 u/ö Nöt/Häst  
601624   31F/15 u/ö Häst  

HEINIGER EXTRA SKÄR   

2180160  21/23 u/ö Nöt/Häst
2180165  13/4 u/ö Får  
2180170  31/15 u/ö Nöt/Häst
21801701 31/15 u/ö Nöt/Häst (kort)
2180174  1,5 mm SAPHIR 
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BATTERIKLIPPMASKIN - HEINIGER XPLORER  
31/23
Tyst och lätt klippmaskin med LiIon batteri 
och ergonomisk design. Levereras i en praktisk 
förvaringsväska med batteriladdare, skär, mejsel, olja och 
borste. Decibel: 65. Slag per minut: 2450. Vikt: 990 g. 

2180145

BATTERIKLIPPMASKIN - HEINIGER XPLORER  
31/23
Med extra batteri 

601132
Extra skär
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Många fler tillbehör och 

klippmaskiner finns på willab.se

KLIPPM
ASKIN

ER

ELKLIPPMASKIN - AESCULAP ECONOM GT474  
31/15
Aesculap Econom klippmaskin är ledande i sin klass. 
Byggd för att underlätta underhåll och reparation. Invändig 
elektronisk hastighetskontroll med överbelastningsskydd. Tyst 
och nästan vibrationsfri gång. Hög arbetskapacitet. Dessutom 
ergonomiskt utformad. Levereras med: instruktioner, olja och 
väska samt skär. Skärhuvudet kan bytas för klippning av får.

121790

BATTERIKLIPPMASKIN - AESCULAP BONUM GT644-BL 
31/15 
Aesculap Bonum klippmaskin är utrustad med litiumjonbatteri 
och ergonomisk design. Batteritid ca 80 min. och laddtid ca 
55 min. DCmotor 10.8V. Extremt lätt och tyst. Levereras med: 
batteri, laddare, bladuppsättning, instruktioner, olja och väska 
samt underkniv med 31 tänder och överkniv med 15 tänder. 
Decibel: 65. Vikt: 900g. Batterikapacitet: 2000 mAh. 

601617

BATTERIKLIPPMASKIN - AESCULAP DURATI  

1,5 MM 
Aesculap Durati klippmaskin är en sladdlös trimmer med 2 
batterier. Perfekt för hundar, katter samt detaljklippning på 
större djur. Batteritid ca 240 min. och laddtid ca 240 min. 
Levereras med: 2 batterier, laddare, olja och instruktioner. 
Decibel: 65. Vikt: 380g. Batterikapacitet: 2850 mAh.

601619

TAILTRIMMER TAILWELL 2  
En mycket effektiv klippare till kosvansar. Monteras på egen 
skruvdragare. En 14V, 1,5Amh batteri rekomenderas och bör 
räcka upp till 70 svansar. Mata in svansen i öppningen och för 
Tailtrimmern uppåt i ett drag och hela svansen blir klippt. Olja, 
slippasta och extra skär medföljer. För mer information se pdf 
under artikeln på willab.se

121761

ELKLIPPMASKIN - AESCULAP ECONOM GT494  
13/4
121795

SAXOLJA WILLAB 100 ML   
Olja för klippmaskiner. 

2180185

CLIPPER SPRAY  400 ML  

En tunn olja som sprayas på alla typer av sax
skär. Den rengör, kyler, smörjer och  
desinficerar. Det är viktigt att man använder 
rätt sorts olja för att få maximal klippskärpa. 
Säljes i sprayburk om 400 ml.
121850

FÅRSAX   

Traditionell, beprövad handsax för effektiv  
klippning av får.  
Lämpar sig perfekt för klipp i ull. 
601613

Tillbehör
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KORYKTBORSTE TWISTER  
En enkel koryktborste förde flesta typer av djur som 
kor, kalvar , getter m.m. Längd på borsten 75 cm.  
OBS! Endast blå borste ingår i denna artikel.

121621 

121622 Montagestång till Twister

121623 Väggfäste till Twister 1,20 m.

KO
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RYKTSKRAPA RUND 
Rund modell för nöt och häst. 
Fjädrande med kraftigt handtag, 
vändbar.

121600

KORYKTBORSTE FÖR LÖSDRIFT 
För lösdriftstall. Avsedd för djur i lösdrift.  
En av borstarna sitter lodrätt medan själva  
ryggborsten sitter förankrad på en kraftig  
fjäder av 15 mm rundstål. Borstarna är av  
hårt nylonmaterial. Genom att fjädern fjädrar  
i alla välbefinnande riktningar kan inte djuren  
skadas, även stora djur kan använda borsten  
utan hinder.

121625

121630  Reservborste till koryktborste för lösdrift 

Fördelar med ryktborstar
Borsten ger maximal komfortnivå för korna vilket är en förutsättning för hög  

mjölkproduktion. Djuren blir lugna och deras välbefinnande ökar. 
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KO/KALVRYKTBORSTE EASYCLEANER MINI 
Stabil elektrisk ryktborste som ska monteras lutande. Den kraft
fulla borsten erbjuder djuren massage och maximal komfort. Den 
hjälper dem att hålla sig rena och stimulerar blodcirkulationen. 
Startar vid beröring och byter rikning efter varje start. Även efter 
2 minuters oavbruten användning byter borsten riktning och den 
stannar vid överbelastning. Enkel att installera, endast för inom
husbruk. Effekt: 370W. Spänning: 230V.

601112 Ø60 cm

KORYKTBORSTE DUBBEL SUEVIA KRAZZMAXX 
Detta är en dubbelborste som är konstruerad för att användas 
i lösdriftsstallar. Det är ett känt faktum att användandet av en 
sådan borste ökar djurens välbefinnande och hälsa. Som ett 
resultat av detta ökar mjölkproduktionen. Borsten sätts igång av 
djuren själva genom att de trycker sig mot borsten och när de 
lämnar borsten stängs den automatiskt av efter några sekunder. 
Borsten ställer in sig efter djurens storlek. Byter roteringsrikt
ning vid överbelastning. Effekt: 037KW 230V/50Hz Varv/min: 6

121675

KO
RYKTBO

RSTA
R

KORYKTBORSTE EASYCLEANER 

601113 Ø80 cm

KORYKTBORSTE AGRICOW PENDELBORSTE  
Ny uppdaterad version. En vertikalt hängande borste att 
använda i lösdriftsstallar. Stimulerar och ökar blodcirkulationen 
och djurens välbefinnande och därmed ökar mjölkproduktio
nen. Borsten startar när djuren rör vid borsten och vid överbe
lastning byter den riktning. Teknisk data: Borststorlek: 50 x 100 
cm. Effekt: 0,55 kw 230V/50 Hz. Vikt 80 kg. 2 års garanti eller 
10.000 arbetstimmar.

121665 
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HS PRO REGNTÄCKE    
Täcke i 600 D ripstop polyester med en vattentäthet och 
andbarhet på 3000 (mpw 3000/3000). 70 D mjukt foder och 
prasselfri polyester. Låga kryssgjordar med dold elasticitet 
och gummiring samt fästen för halstäcke. Täckets unika design 
är skapad för att ge täcket optimal passform, högt bogveck, 
svansflärp och svansrem. Dubbla justerbara front spännen. Ingen 
ryggsöm, elastiska bensnören och tejpade sömmar. Gummerad 
etikett med HANSBO SPORT logo. 

OBS: HS Pro är stora i storleken, välj en mindre storlek.

601625 85 cm  601626 95 cm 601627 105 cm 
601628 115 cm  601629 125 cm 601630 135 cm 
601631 145 cm 601632 155 cm 601651 165 cm

HS PRO ÖVERGÅNGSTÄCKE 150 G    
601522 85 cm  601523 95 cm 601524 105 cm 
601525 115 cm 601526 125 cm 601527 135 cm 
601528 145 cm 601529 155 cm 601530 165 cm

HS PRO HALSTÄCKE    
Fodrat halsstycke 150 g fyllning, i 600D ripstop polyester med  
en vattentäthet och andbarhet på 3000 (mpw 3000/3000). 
Dubbla metallspännen i halsen, försett med fyra fästen inuti för 
att ansluta till Dringar på täcket.

601652 XS 601653  S
601654 M 601655  L

NO BITE CREAM FORAN 500 G  
Antibitkräm som är färglös och luktfri 
med bitter smak. Speciellt utformad 
att hindra hästen från att bita på täcke, 
bandage, man, svans eller andra föremål 
på hästen. Klibbar inta samman man eller 
svans. Krämen är helt giftfri.

1032

IMPREGNERING SPRAY 400 ML   
Effektiv impregnering för hästtäcken, 
jackor och andra textiler. Återger textilens 
vattenavstötande egenskaper. Varken 
klibbar eller lämnar fläckar. Praktisk 
sprayflaska. Miljövänlig formula. 

1175

E t t hållbart t äcke 
hela säsongen
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HS COMFORT REGNTÄCKE NAVY   
601941 115 cm   601942 125 cm  601943 135 cm
601944 145 cm   601945 155 cm  601946 165 cm

HS COMFORT HALSTÄCKE NAVY  
601959 S  601960  M  601961 L

HS FAUX FUR KRAGE STALLTÄCKE MARIN    
Stalltäcke tillverkat av polyestertyg med 200 GSM polyfiber. Lyxig 
faux fur krage, kryssgjordar med gummiring, bogveck  
och svansskydd samt svansrem.

601923 115 cm 601924  125 cm 601925 135 cm 
601926 145 cm 601927  155 cm 601928 165 cm

Vid kyliga 
höstnät ter

HS KOMBINATIONSTÄCKE MARIN  
Tvådelat kombinationstäcke med quiltad värmande rygg och 
svalkande och absorberande polarfleece nertill. Designad med 
smidiga bogspännen och kryssgjordar med gummiring för att 
fungera både i boxen och under transport.

601929 115 cm 601930 125 cm 601931 135 cm
601932 145 cm 601933 155 cm 601934 165 cm

HS COMFORT ÖVERGÅNGSTÄCKE NAVY   
Täcke i 1200 D ballistik polyester. Vattentäthet och andbarhet > 5000.  
70 D polyesterfoder. Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring. 
Dolda fästen för halstäcke. Kryssbelagda frontspännen för bästa passform.

601947 115 cm  601948 125 cm  601949 135 cm 
601950 145 cm  601951 155 cm 601952 165 cm
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TRÄNSHÄNGARE 
Produkten är tillverkad av slitstarkt stål 
med PVCbeläggning. Svart.

780010

HJÄLMHÄNGARE 
Med krok för jackan. Svart.

860820

STALLKROK 
Produkten är tillverkad av slitstarkt stål 
med PVCbeläggning. Svart.

780015 10 cm, 5 st/fp
780020 23 cm, 1 st/fp

RENGÖRINGSKROK 
Alla persedlar måste vårdas! Då är 
rengöringskroken mycket användbar! 
Produkten är tillverkad av slitstarkt stål 
med PVCbeläggning. 24 cm. Svart.

780025
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TÄCKESHÄNGARE MED 6 ARMAR
Praktisk täckeshängare där du får plats 
med flertalet täcken och schabrak. 
Hängaren har 6 armar, men varje arm 
kan ta mer än ett täcke. Produkten är 
tillverkad av slitstarkt stål med PVC
beläggning. L 800 x B 100 x H 970 mm

780203 

TÄCKESHÄNGARE TELESKOPISK   
Ställbar mellan 75  130 cm. Svart. Djup 
10cm.

860203
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TÄCKESHÄNGARE 
Längd 1000 mm, djup 100 mm. Svart.
860201

STALLPALL 
Hög kvalitet, stabil och lätt att bära. Material: PP. Höjd: 42 
cm. Vikt: 1,2 kg. Rosa. 
860860

VIKBAR SADELHÄNGARE 
Ihopfällbar sadelhängare. Längd 44 cm. Produkten är 
tillverkad av slitstarkt stål med PVCbeläggning. 

Väggfäste ingår.

780005 Sadelhängare
780006 Väggfäste till vikbar sadelhängare 

PORTABEL SADELHÄNGARE 
Portabel sadelhängare, lämplig att ha med sig vid t ex 
tävling. Går bra att hänga över boxvägg, max 65 mm tjock. 
Svart.

780007

SADELHÄNGARE COMBO 
Sadelhängare som passar de flesta sadlar med extra 
hängare under för schabraket. Stabil och enkel att montera.
Tillverkad av slitstarkt stål med PVCbeläggning.

602222

SADELHÄNGARE 
Svart. Produkten är tillverkad av slitstarkt stål med PVC
beläggning.
780000 

Se fler  inredningsartiklar på willab.se

TÄCKESHÄNGARE MED KROKAR 
Täckeshängare med krokar, tillverkad av slitstarkt stål med 
PVCbeläggning. Längd 93 cm. Svart. 

780150 
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RYKTBOX 
Praktisk ryktbox i slagtålig plast, med en mängd fack som 
gör det enkelt och tydligt vid förvaring av borstar och andra 
vårdprodukter, var sak på sin plats! Ryktboxen kan även 
användas som pall för den mindre ryttaren, upp till 40 kg. 
41 x 25 x 25 cm
600072 Guld 
600073 Silver 
600074 Svart 
600075 Navy
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När mörkret faller är  reflex  
viktigt för både ryttare och häst

REFLEX FÖRBYGEL 
Praktisk reflex som verkligen 
syns.

73350000

LÄNDTÄCKE REFLEX   
Reflexländtäcke med två breda reflexer baktill på båda sidor. 
100 g fyllning, svart polycottoninsida. Svanssnöre. Med 
andasfunktion. Vattenavvisande yttertyg i 420 D kraftigt 
nylontyg.

75400403  Ponny 75400405  Full

RE
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BOOTS NEOPRENE REFLEX GULA   
Boots med riktigt bra synbarhet.  
Försluts med kardborr.

76200131 Ponny

76200132 Cob

BENREFLEX M. FIXLOCK OCH KARDBORR  
Med fixlock och kardborrknäppning. Gula. Säljes i par.

822852   Ponny 822853   Full

SVANSREFLEX M. KARDBORR 1 STORLEK GUL 
Neongul. En storlek.

822883

HJÄLMREFLEX NEONGUL/SVART  
Reflex i resår, att sätta runt ridhjälmen.

822899

REFLEXVÄST CE-1150 M DRAGKEDJA FRAM  
Reflexväst med dragkedja fram.

822980 S

822982 M

822983 L

822984 XL

PANNLAMPA 10 LYSDIODER 
Med 10 lysdioder, justerbart fäste, 
huvudrem och vinklingsbart lamphus. 
Vattentät och LED lamporna kan 
tändas i 4 olika lägen. 1: 2st lysdioder. 
2: 4st lysdioder. 3: 8st lysdioder. 4: 2st rött blinkande 
lysdioder. Lamphuset är ovalt. Batterityp: 3 st AAA (ingår ej )

290100

BENREFLEX FÖR HÄST ELASTISK  
76500020

HS BRILLIANCE RIDTÄCKE   
Skrittäcke i reflexmaterial som håller hästen varm över kors  
och länd. Stort svanskydd helt i reflex. Avtagbar brösta för  
ökad synlighet framifrån.

602626 Ponny

602627 Cob

602628 Full

822984 XL

REFLEXGRIMMA NAVY 
Extra säkert att använda, inte minst då du tar in 
hästarna efter mörkrets inbrott. Grimman är försedd 
med reflexband på nosrem och sidostyckena. Grå 
frottéfodring i nos och nacke.

600145   Shetland

600146   Ponny

600147   Cob

600148   Full

600149   Xfull

SKRITTÄCKE REFLEX FRAMKNÄPPT   
Reflexländtäcke med två breda reflexer baktill på båda sidor. 
Tunn reflexpasspoal innanför kantbandet. 100 g fyllning, svart 
polycottoninsida. Svanssnöre. Försluts framför sadeln med en 
rejäl kardborre. Med andasfunktion. Vattenavvisande yttertyg i 
420 D kraftigt nylontyg.

75400373 Ponny  75400375  Full

76200133 Full

76200134 Xfull

Nyhet
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SILVER HONEY DISPLAY  
(4SPRAY+4SALVA) ABSORBINE 
Silver Honey ™ är den första och enda 
kombinationen av naturlig Manukahonung 
och MicroSilver BG ™. Praktiskt och 
snyggt displayställ för butik, perfekt att 
placera framme vid kassan. Kommer med 
4st spray och 4st salva. Fyll på vid behov 
med Spray Gel art.nr 602111 och Salva art.
nr 602112. Läs mer om produkterna under 
respektive artikelnummer..

602151

ZINKSALVA 
Mjukgörande salva med zinkoxid, 
mandelolja och lanolin för vård av mindre 
sår, karleder och förebyggande av mugg. 
Tillverkad efter beprövat recept. Innehåller 
MSM,vitamin A och D som kan förbättra läkning av skador 
på huden. 

600426 Zinksalva 100 g

0756 Zinksalva 350 g

BIOCHLORHEX SPRAY 200 ML 
BioChlorHex Spray är ett antiseptiskt medel med 
klorhexidin och Aloe Vera. Används vid irriterad 
och skadad hud hos djur. Lämplig vid rengöring av 
mindre hudskador eller utslag, i päls och på tassar. 
Verkar desinficerande, rengörande och skyddande. 
Svider inte. Kan ersätta bad. Klorhexidin hjälper till 
att upprätthålla hudens skyddsbarriär, då det har ett 
brett antibakteriellt spektrum.

601978

M.R.S FORAN 500 G 
Dryg och effektiv karledssalva för 
hästar. Fungerar mjukgörande vid 
mugg, förebygger hudsprickor 
och hudförändringar i karlederna. Skyddar huden, 
särskilt vid våta och leriga förhållanden. Skapar 
en effektiv barriär mot smuts och förhindrar 
bakteriellt inträde i sårig hud vilket underlättar 
läkningsprocessen. 

1035

HOOFLEX FROG & SOLE CARE 
ABSORBINE 355 ML 
Djupverkande antibakteriell och 
svampdödande lösning att användas 
mot strål och bärrandsröta.  För att 
en häst ska kunna prestera och vara 
välmående krävs bland annat friska hovar. 
De svampförebyggande ingredienserna 
håller hovarna rena och fria från röta, 
förhindrar dålig lukt och härdar hornet.

0821

THRUSH MAGIC 30G 

Effektiv antiseptisk hovpasta med 
god vidhäftningsförmåga i praktisk 
doseringsspruta. Användas vid 
strålröta och ”white line disease” 
(bärrandsröta). Kan även användas 
under skon i samband med skoning. 
Mycket god rengörande effekt.

1186 H
O

V- &
 SÅ

RVÅ
RD

BENREFLEX M. FIXLOCK OCH KARDBORR  
Med fixlock och kardborrknäppning. Gula. Säljes i par.

822852   Ponny 822853   Full

HJÄLMREFLEX NEONGUL/SVART  
Reflex i resår, att sätta runt ridhjälmen.

822899

REFLEXVÄST CE-1150 M DRAGKEDJA FRAM  
Reflexväst med dragkedja fram.

822980 S

822982 M

822983 L

822984 XL

E ffektiva produkter vid 
 behandling mot strålröta

Mugg

Hov

1. Tvätta rent med BioAntibac+ Schampo. 
Massera in och låt verka minst 10 min. 

2. Skölj av och torka med en ren handduk.

3. Smörj in med mjukgörande salva tex; 
Zinksalva, M.R.S eller Silver Honey.

4. Upprepa en till två gånger dagligen under 
fem till sju dagar. Envis mugg kan kräva en 
längre behandling. Ta kontakt med veterinär om 
det blir värre.

Tips Det är viktigt att inspektera ben och 
karleder noga varje dag då det ofta finns 
bakterier i leran som kan få fäste om 
hästen får små sår, vilket kan leda till mugg. 

BIOANTIBAC+ SCHAMPO 500 ML 
BioAntibac+ är ett milt antiseptiskt 
schampo för hästar, hundar och 
katter. Verkar desinficerande, 
djuprengörande och fuktgivande vid 
rengöring av päls och hud. Innehåller 
balanserat PHvärde för att inte irritera 
huden, vilket gör att schampot kan 
användas regelbundet. Klorhexidin 
hjälper till att upprätthålla hudens 
skyddsbarriär, då det har ett brett 
antibakteriellt spektrum. 

601977
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MUSFÄLLA WILLAB SLAG, BETESSTATION
Musfälla med betesstation. Täckt för att skydda 
barn och husdjur. Tillverkad av robust plast med 
kraftig fjäder. Lätt att installera. Inkl. station för bete. 

601290  

E ffektiv bekämpning

RÅTTFÄLLA WILLAB SLAG 
Råttfälla i robust plast med kraftig fjäder. Lätt att 
installera. Inkl. station för bete. 

601285    

MUSFÄLLA WILLAB SLAG 2-PACK 
Musfälla i robust plast med kraftig fjäder. Lätt att 
installera. Inkl. station för bete.  

601284    

RÅTTFÄLLA WILLAB SLAG, BETESSTATION 
Råttfälla med betesstation. Täckt för att skydda 
barn och husdjur. Tillverkad av robust plast med 
kraftig fjäder. Lätt att installera. Inkl. station för bete. 

601291    

Färre skador i höst
Förhindra spridningen av skadedjur med hjälp av Willabs fällor.

F ör fler artiklar mot  

skaded jur, se willab.se
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MUSFÄLLA WILLAB - ELEKTRISK 
Elektrisk musfälla för användning inomhus. 
Transparent lock. Lysdiod för indikering av 
fångst. Avlivar upp till 100 möss per batteri 
(4 x AA). Batterier ingår ej. 

601288 

RÅTTFÄLLA WILLAB ELEKTRISK 
Elektrisk råttfälla för användning både in och utomhus, 
avstå fuktig miljö. Avlivar upp till 30 råttor per batteri (4 x 
D alk. batt.) Batteri ingår ej. Sladd med lysdiod för indike
ring av fångst. Nätadapter finns som tillval.  

601289   

E ffektiv bekämpning
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MUSFÄLLA WILLAB SMART TRAP 
Musfälla för levande fångst. Tillverkad i transparent 
plast. 

601286

RÅTTFÄLLA WILLAB BUR 
Råttfälla för levande fångst. Tillverkad  
i pulverlackerat stål.  

601292

RÅTTFÄLLA WILLAB TÄCKT 
Mus/råttfälla med två ingångar, täckt för att skydda 
barn och husdjur. 

601287

Färre skador i höst
Förhindra spridningen av skadedjur med hjälp av Willabs fällor.



WILLAB AB
BOX 1180, 269 25 Båstad 
Besöksadress: Hålarpsvägen 15 
269 62 Grevie 
Org.nr: #556196-1813
Vxl: 0431-44 59 00

info@willab.se 
www.willab.se

Ditt varumärkeshus  
med många specialister!


