vår
betessläpp
OCH

Stängsel
SEX- OCH FYRKANTSNÄT, JÄRNTRÅD

Rekpris
159 kr

SUPERPLASTSTOLP, TRÄSTOLP, STJÄRNPROFILSTOLPE
OCH MYCKET MER!
RINGISOLATOR PLUS
Isolator utan metallkärna med 6 mm
självborrande skruv för enkel och
snabb montering.
Rekpris
Art nr: 600789 25st/fp

Rekpris
89 kr
Art nr: 271415

49 kr

Rekpris
89 kr

TRYCKIMP TRÄSTOLP & SLANA

Rekpris
119 kr

BANDISOLATOR PLUS
Isolator med bra bandfixering.
Lämplig för elband upp till 40 mm.
Monteras med skruv eller spik (ingår
ej). Art nr: 600807 - Plus 25 st/ fp

SWEDGUARDS ELBAND

Swedguards elband finns i två olika utförande, Pro+ och
Plus. Samtliga elband är tillverkade av polyetylen (PE).
Lågt Ω-tal = lågt motstånd=bandet har bättre förmåga
att transportera strömmen.
Art nr: 600832 - Plus 13 mm 200 meter 4 x 0,16 mm
Art nr: 600833 - Plus 20 mm 200 meter 4 x 0,16 mm

Stolpar av senvuxen norrländsk fura,
tryckimpregnerade enligt NTR-A. Finns i olika former
och storlekar. Se hela sortimentet på www.willab.se

Rekpris
389 kr
MATARKABEL
1,6 mm dubbelisolerad.
Förstärkt isolering.
Art nr: 271401 - 25 meter

SUPERPLASTSTOLP PRO+

Rekpris
219 kr

Med 9 st öglor till tråd och/eller band.
Dubbel trampfot och stålspets. VIT
Art nr: 2125000 - 850 mm. Rekpris 209 kr
Art nr: 2125010 - 1300 mm. Rekpis 289 kr

SWEDGUARDS ELREP
Rekpris
119 kr

SUPERPLASTSTOLP PRO+

Med 5 st öglor till tråd och/eller band.
Dubbel trampfot och stålspets. GRÖN
Art nr: 2125002 - 570 mm. Rekpris 199 kr
Art nr: 2125001 - 850 mm. Rekpris 219 kr

Rekpris
319 kr

Rekpris
449 kr

Art nr: 271595

Rekpris
399 kr

Art nr: 271555
Art nr: 271468

Swedguards elrep finns i två olika utföranden: Pro Plus
och Plus. Våra Pro Plus elrep är tillverkade i multifillament
och har därmed 5 års UV-garanti. Elrepen som är
markerade med Plus, är tillverkade av polypropylen (PP)
och har därmed 3 års UV-garanti. Lågt Ω-tal = lågt
motstånd = repet har bättre förmåga att transportera
strömmen.
Art nr: 600826 - Plus 5 mm 300 meter 3 x 0,4 spole
Art nr: 600827 - Plus 5 mm 300 meter 3 x 0,4 tross

Vatten på betet
KOMPLETT VENTIL
Rekpris
4 129 kr

Komplett ventil till
Suevias betesvattenkar.
Art nr: 144082

Rekpris
390 kr
Rekpris
3 719 kr

Rekpris
2 119 kr

VATTENKAR SUEVIA
Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast. Karen levereras med
flottör och avtappningsplugg, en lättillgänglig
servicelucka finns även. Vattengiva vid 3 kg tryck:
cirka 25 liter / minut. Anslutning R15 utv.
Art nr: 144060 - 400 liter,
Art nr: 144070 - 600 liter
Art nr: 144080 - 1000 liter
Art nr: 144081 - 1500 liter

VATTENKAR SUEVIA

VATTENKAR SUEVIA
Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast. Karen levereras med
flottör och avtappningsplugg, en lättillgänglig
servicelucka finns även.
Art nr: 144055 - 200 liter

Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast. Komplett med flottör och
avtappningsplugg. Vattengiva vid 3 kg tryck: ca
25L/min. Anslutning R15 inv. Längd 990mm. Bredd:
400mm. Höjd: 390mm.
Art nr: 144050 - 80 liter

VATTENTRÅG SUEVIA
Lämplig för nöt och häst i lösdrift när tillgång till el saknas. Dubbelisolerad UV-skydd i
polyethylene, R20 inv. anslutning underifrån. Kallt vatten på sommaren, frostfritt vatten på
vintern. Förser upp till 40 djur med vatten, minst 20 djur behövs för att hålla tråget isfritt.
Trågets ventil ger ett bra flöde och vattennivån är lätt att ställa in genom att fälla upp
locket. Tål ett vattentryck upp till 5 kg och är lättillgänglig för service. Stor dräneringsplugg
nertill för snabb rengöring.
Art nr: 142220 - Förser upp till 40 djur med vatten.
Art nr: 142215 - Förser upp till 20 djur med vatten.

Rekpris
5 919 kr

Rekpris
8 719 kr

Vatten på betet

Rekpris
759 kr
Rekpris
3 690 kr

MARKPUMP SUEVIA

Automatisk, lättgående och effektiv betespump, tillverkad
i emaljerat gjutgods. Passar nöt och häst men även
lämplig för kalvar. En pump till ovärderlig hjälp för
djurägare som har tillgång till vattendrag, sjö, bäck eller
liknande. Pumpen har en sughöjd på cirka 8 meter och en
suglängd på cirka 25 meter. 1 1/4" slanganslutning med
R25 gänga i pumpen ingår. Bottenventil ingår EJ som
standard. Art nr: 142300

AUTOTANK SUEVIA SPECIAL

Autotank som är konstruerad för att hängas på
vattenkarets kant. En enkel flottörkonstruktion håller
alltid en konstant vattennivå i karet. Autotanken
sparar många steg för djurskötaren samtidigt som
djuren alltid har tillgång till vatten. Tillverkad i
rostfritt stål med en rejäl ventil med bra genomsläpp.
Levereras med fästbyglar. Vattengiva vid 5 kg tryck:
25 liter / minut. Art nr: 142320

AUTOTANK WILLAB

Tillverkad helt i galvaniserad plåt med
1 / 2"-anslutning. Levereras med fästbyglar.
Vattengiva vid 3 kg tryck: cirka 7 liter / minut.
Art nr: 142350

PEMSLANG PE100RC
MARKPUMP SUEVIA

Lättgående och effektiv betespump. Överdelen tillverkad i
plastklätt gjutjärn, underdelen i UV-resistent polyetylen. På
sidan sitter en drickskål för kalven som fylls på när kon
trycker fram vatten i den stora drickskålen. Sughöjd ca 7
meter. 1 1/4" slanganslutning med R25 gänga i pumpen
ingår. Bottenventil ingår EJ som standard.
Art nr: 142315

Rekpris
179 kr

Rekpris
249 kr

Slangdiameter utv x godstjocklek i mm.
Max 16 bar tryck.
Art nr: 601042 - 16 x 2,0 50 meter. Rekpris 419 kr
Art nr: 601043 - 16 x 2,0 100 meter. Rekpris 839 kr
Art nr: 601044 - 20 x 2,0 50 meter. Rekpris 509 kr
Art nr: 601045 - 20 x 2,0 100 meter. Rekpris 1029 kr
Art nr: 601046 - 20 x 2,0 300 meter. Rekpris 3069 kr
Art nr: 601047 - 25 x 2,3 50 meter. Rekpris 709 kr
Art nr: 601048 - 25 x 2,3 100 meter. Rekpris 1399 kr
Art nr: 601050 - 32 x 3,0 50 meter. Rekpris 1069 kr
Art nr: 601051 - 32 x 3,0 100 meter. Rekpris 2139 kr

PLASTBALJA REKTANGULÄR

Rejäl universalbalja 55 l i svart återvunnen plast. Rektangulär
form och med praktiska, greppvänliga handtag på alla fyra
sidor. L710xB410xH290 mm.
Art nr: 9000327

Rekpris
159 kr

PLASTBALJA RUND
UND
Art nr: 131026 - 65 liter
Art nr: 131028 - 90 liter

Rekpris
119 kr

VATTENSÄCK H2-GO

Vattensäck lämplig att ha med på resa som gör att du slipper
bära tunga hinkar då denna istället kan köras i skottkärran.
Art nr: 78990010 - 80 liter

Rekpris
159 kr

Ko & kalv på betet

KALVHYDDA SUEVIA MAXI

Tillverkad av högkvalitativ polyethylen. UV-skydd.
För 2 kalvar (max 60 kg) eller 1 kalv (max 150 kg)
upp till 3 månader. Djurvänlig konstruktion.
Reglerbar ventilation. Längd: 2,22 meter Bredd:
1,47 meter Höjd: 1,50 meter
Art nr: 201700

KALVHYDDA SUEVIA MINI

Tillverkad av högkvalitativ polyethylen. UV-skydd. För 1
kalv upp till 3 månader (max 90 kg). Djurvänlig
konstruktion. Reglerbar ventilation. Längd: 1,46 meter
Bredd: 1,16 meter Höjd:1,20 meter.
Art nr: 201780

Rekpris
3 789 kr

Rekpris
6 229 kr

FÅNGSTGRIMMA

Fångstgrimma för stora och små nötkreatur.
Art nr: 1110486 - 2 meter, 1110490

TJUDERPÅLE 350 MM
Tjuderpåle med kraftig ring.
Art nr: 110940

Rekpris
149 kr

HALSREM ISOLÄTT

Rekpris
4 119 kr

FÖRGÅRD TILL MINI

Galvaniserad, består av två sidstycken och en front
med monteringsmöjligheter för två kalvbarer och
två 12-liters hinkar. Längd: 1,40 meter. Bredd: 1,50
meter. Höjd: 0,96 meter. Tillsammans med
kalvhydda Maxi (201700) rymmer den 3 kalvar upp
till 60 kg eller 2 kalvar upp till 150 kg.
Art nr: 201710

Galvaniserad, består av två sidstycken och en front med
monteringmöjligheter för en kalvbar och en 12-liters hink.
Längd: 1,40 meter, Bredd: 1,20 meter, Höjd: 0,96 meter.
Tillsammans med kalvhydda Mini (201780) rymmer den 1
kalv upp till 150 kg.
Art nr: 201705

Tillverkad i varmgalvaniserat stål. Vikt 340 kg.
Art nr: 219165

FÖNSTERLUCKA TILL
KALVHYDDA

Fönsterlucka komplett med axel och lås.
Art nr: 201770

GRIND TILL KALVHYDDA
Passar till båda Mini och Maxi.
Art nr: 201770

Rekpris

Tillverkas av 40 mm brett och kraftigt syntetband
89 kr
med extra påsydd förstärkning. Försedd med grovt
livremsspänne och plastsölja för remtampen. 0,90 meter.
Art nr: 110032 - kalv 0,90 meter, 110031 - ungdjur 1,10
meter, 110030 - ko 1,25 meter

Rekpris
4 229 kr

KALVGÖMMA

FÖRGÅRD TILL MAXI

Rekpris
269 kr

Rekpris
2 129 kr

Rekpris
11 749 kr

Rekpris
729 kr

Vårgräs = Fång?
ång?

BETESREDUCERARE

Betesreducerare som begränsar intaget av gräs för hästar och
ponnyer. Mask av specialgummi, idealisk för överviktiga
hästar, fånghästar, hästar som tävlar etc. Förhindrar även
bandagebitning o dyl.
Art nr: 601638 - shetland, 601639 - ponny, 601640 - cob,
601641 - full, 601642 - x -full
Kan användas utan grimma

Rekpris
279 kr

BETESMASK GREENGUARD

Mask av specialgummi som begränsar gräsätandet.
Förhindrar bandagebitning o dyl.
Nya korgmodellen from 2015.
Art nr: 0979 - shetland, 1231 - ponny, 1244 - full, 1200 - x-full
Kan användas på överviktiga, fång - eller tävlingshästar.
Fästes lätt på grimman.

Rekpris
649 kr

Rekpris
649 kr

Det är många som är oroliga för fång så här års, speciellt de med hästar som tidigare haft fång eller är extra
exponerade pga t ex ras eller övervikt. Fång är en mycket smärtsam sjukdom och vi som hästägare måste
göra allt vi kan för att undvika att våra hästar drabbas. Ofta kopplas fång till gräs och bete.
Planeringen inför ett eventuellt betessläpp måste börja tidigt:
- Se till att hästen inte är överviktig innan gräset kommer.
- Ha en noga uträknad foderstat
- Kontrollera vikten regelbundet genom att t ex använda måttviktband.
- Ge eventuellt tillskott som stöttar mikroorganismerna i grovtarmen.
Så fort gräset börjar grönska är det dags att sakta introducera gräs i foderstaten. Här kommer några tips på
hur introduktionen kan gå till:
• Beta för hand varje dag och succesivt öka tiden
• Släppa ut i gräshage under en begränsad tid och använda rasthage resten av dagen
• Stripbeta hästen, dvs börja med en mindre hage och öka den lite för varje dag så hästen får tillgång till mer
och mer gräs.
• Använda betesbegränsare/munkorg, men var då noga med passformen så hästen inte får skav.
Det forskas mycket kring fång och orsakerna. Nu vet man att det är kopplat till fruktaner (sockerarter) i gräset.
Dessa påverkas av värme, torka, regn, frost mm. Tänk på dessa tumregler för att minska risken att hästen får i
sig mycket fruktan av gräset;
• Undvik bete efter en natt med frost
• Undvik bete på eftermiddag/kväll om det varit soligt och varmt
• Undvik bete hela dagen om det är soligt men svalt
• Bevaka gräsets tillväxt, t ex kan regn efter en torrperiod öka tillväxten betydligt. Genom att anpassa
betestiden, betestypen och betestillgången kan man således minska risken för fång hos känsliga hästar.
Erbjud hästen mycket motion och rörelse under våren och sommaren, tid för vila och återhämtning kan med
fördel planeras in på vintern då inte risken för fång är lika stor. Tänk dock på att även andra årstider än våren
och försommaren kan innebära en risk för fång, det beror helt på de individuella förutsättningarna.

Flugskydd
FLUGHUVA ELASTISK SVART

Flughuva med öron i fint moskitnät.
Elastisk spandex som sluter runt nos och nacke.
Art nr: 746589 - XS, 746590 - S, 746591 - M,
746592 - L, 746593 - XL
Mjuk och följsam för att minimera risken för skav.
Finmaskig.

Rekpris
149 kr

TROP RIDE
FLUGTÄCKE

Rekpris
499 kr

Flugtäcke i 100% polyester-mesh med dekorativa
blå kantband. Nylonfodrat vid front och svansflärp
för att förhindra skav. Försett med elastiska
bensnören, bogveck och dubbla frontspännen.
Art nr: 601558 - 85 cm, 601559 - 95 cm, 601560 - 105
cm, 601561 - 115 cm, 601562 - 125 cm, 601563 - 135
cm, 601564 - 145 cm, 601565 - 155 cm,
601566 - 165 cm
Kryssgjordar

Höga bogveck

Flugskydd
ZEBRA FLUGHUVA

Flughuva i 100% polyestermesh samt svart elastik
vid nos och öron.
Mjuk och följsam för att minimera risken för skav.
Finmaskig.

Rekpris
149 kr

Rekpris
649 kr

ZEBRA
FLUGTÄCKE
Flugtäcke i 100% polyester-mesh. Nylonfodrat vid
front och svansflärp för att förhindra skav.
Försett med elastiska bensnören. Fast combohals
som försluts med kardborre i halsen. Bogveck,
dubbla frontspännen. Magplatta som knäpps med
rejäla plastspännen.
Art nr: 75500158 - 85 cm, 75500159 - 95 cm,
75500160 - 105 cm, 75500161 - 115 cm, 75500162 125 cm, 75500163 - 135 cm, 75500164 - 145 cm,
75500165 - 155 cm, 75500166 - 165 cm

Detta hästtäcke kan ha en avskräckande effekt på flugor
i och med zebramönstret.
100% polyester-mesh.

Flugskydd

Extra UV-skydd.
100% polyester-mesh.

Rekpris
699 kr

Magplatta.
Silverfärgen reflekterar solljuset
och håller hästen sval.

HS COMBOHALS
CKE
FLUGTÄCKE
Flugtäcke i 100% polyesterr i silverfärgad mesh med
dekorativa kantband. Nylonfodrat
ylonfodrat över bogen och
svansflärpen för att motverka
otverka skav. Försett med
D-ringar för ev. bensnören.
snören. Fast combohals som
försluts med kardborre
borre under hals och nacke.
Art nr: 600521 - 85 cm,
m, 600522 - 95 cm, 600523 - 105
cm, 600524 - 115 cm,, 600525 - 125 cm, 600526 - 135
cm, 600527 - 145
45 cm, 600528 - 155 cm,
600529
529 - 165 cm

Flugmedel & Ohyra
ABSORBINE ULTRASHIELD

Rekpris
399 kr

Högeffektivt och snabbverkande flugmedel mot bitande och stickande
insekter på häst. Skyddar upp till 17 dgr. Behagligt parfymerad med aloe,
lanolin och citronella. Innehåller solskyddskräm i en icke-oljig
silikon/vattenbas. Föl mindre än 12 veckor får ej behandlas. Färdig att
använda. Registrerad hos kemikalieinspektionen.
Art nr: 0984 - 946 ml
Bekämpar flugor, myggor, knott, bromsar, fästingar etc.
Mycket bra för hästar med eksem då den ger ett effektivt skydd.
Ohyran landar på hästen men biter inte.

ABSORBINE ULTRASHIELD GREEN

Naturlig vattenbaserad sommarspray som innehåller väldoftande eteriska
oljor med avvisande och vårdande egenskaper. Framtagen för att ge en
trivsam, lugn och behaglig utevistelse eller ridtur under
sommarmånaderna. Har vårdande egenskaper som ger en skinande päls,
man och svans. Lämnar inga klibbiga eller oljiga rester.
Art nr: 601976 - 946 ml
0 h tävlingskarens! (Innehåller ej längre cederträolja.)
Ultrashield fungerar utmärkt att använda på hästar, boskap och husdjur.

Rekpris
359 kr

Vattenbaserad med naturliga ingredienser.

Rekpris
49 kr

FÄSTINGPLOCKARE
FÄSTINGPL

Tick 2 är en hygienisk, lättskött
och hållbar fästingplockare
som effektivt avlägsnar hela
fästingen. Tillverkad i plast och
utan rörliga delar, designad
med hål för nyckelring vilket gör
den enkel att bära med sig.
Art nr : 415001

FLUGSPRAY EFFOL BROMS BLOCKARE

Rekpris
1399 kr

En högeffektiv och dermatologiskt testad insektsspray med eteriska oljor.
Det bruksfärdiga medlet ger ett skydd mot bitande bromsar, flugor,
myggor och fästingar. Godkänd hos Kemikalieinspektionen.
Art nr: 77820030 - 125 ml, 77820035 - 500 ml, 77820040 - 2500 ml
Effektiv även mot fästingar.

Rekpris
329 kr

Icardinbaserade aktiva ingredienser med låg miljöpåverkan.
Garanterar ett långvarigt skydd.

Rekpris
89 kr

Sol & eksem
Det finns många orsaker till klåda och just islandshästar

Rekpris
429 kr

Rekpris
189 kr

Var noga med att tvätta utsatta områden, t ex med Milt
Schampo, och använd därefter vår klådstillande kräm
Bio N’ix. Den innehåller den aktiva substansen
benzylbensoat som även används mot löss och skabb hos

SUPERBRA GRÖN

människor.

Sommarsalva som hjälper mot klåda orsakad av sol och
insektsangrepp. En mjukgörande bivaxsalva med doft
av citronella, för en naturlig behandling av hästens hud
under sommaren. Superbra Hästsalva är en ren
naturprodukt. Art nr: 1278 - 150 g, 1279 - 500 ml

Bio N’ix är dessutom mjukgörande och bidrar till att
hämma bakterietillväxten. Kan även användas i
förebyggande syfte innan klådan börjat.

Motverkar uppkomst av klåda.

Klåda och eksem kan också vara ett tecken på zinkbrist

Håller knott och mygg borta.

SOLOSUN

t.ex. hästens mule.

bakterietillväxt.
Kan även användas förebyggande.

foderstaten.

Rekpris
149 kr

Rekpris
209 kr
Rekpris
479 kr

Används med fördel till utsatta, ljusa och

Verkar mjukgörande och hämmar

Det är ett koncentrerat zinktillskott som kompletterar

Zinktillskott med mycket hög biologisk
tillgänglighet för häst. Används när foderstaten inte
täcker hästens behov av zink eller vid bristsymptom.
400g = ca 36 dagsgivor. Art nr: 0536 - 400 g

Solskyddssalva för djur med skyddsfaktor 10.
Den skyddar mot solens brännande och
uttorkande UVA- och UVB-strålar. Solosun är
vattenresistent och fri från färgämnen och
parabener. Art nr: 121589 - 250 g

BIO N`IX

Klådstillande, lättflytande kräm att använda vid
besvärande klåda, till exempel vid knottallergi,
insektsangrepp eller soleksem. Den aktiva
ingrediensen i Bio N'ix är benzylbensoat, som
bland annat används mot skabb och löss hos
människor. Art nr: 0760 - 500ml

och det kan vara aktuellt att prova om BioZinc kan hjälpa.

BIOZINK

sparsamt pigmenterade hudpartier som

Rekpris
319 kr

har ofta problem med knottallergi.

Rekpris
309 kr

ITCHGARD
Rekpris
179 kr

Lindrande salva med örtbaserade extrakt mot klåda
orsakad av insektsangrepp, sår, lindrig solbränna och
soleksem. Salvan är en ren naturprodukt som är
tillverkad under laboratoriekontroll. Verkar lugnande,
lindrande och mjukgörande samt hjälper till att hålla
man och svans trasselfria.
Art nr: 1128 - 1 lit, 1130 - 500 ml

Rekpris
169 kr

MILT SCHAMPO

Milt schampo med sprutmunstycke för häst.
Innehåller lanolin och har balanserat PH-värde för
att inte irritera huden. Återfuktar, ger glans och
följsamhet i pälsen. Effektivt sprutmunstycke som
lämpar sig väl att rengöra känslig hud med, då
man inte behöver skrubba eller vidröra hästen.
Art nr: 0555 - 1 lit, 0557 - 1lit refill

Användning på irriterade manar och svansar.

Innehåller lanolin som förhindrar uttorkning.

Ren naturprodukt.

Milt och skonsamt för daglig användning.

Mage & Tarm

DIAMOND V

Diamond V innehåller den fermenterade jästkulturen Saccharomyces
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: 40-60 g/dag. Art nr: 7080 - 3 kg
Har en positiv effekt på tillväxt och kondition hos både föl och fullvuxna
hästar.
Ger viktiga näringsämnen till mikroorganismerna i grovtarmen.
Kan förbättra näringsupptaget.

Rekpris
349 kr

BALANS-NONLAC MIKRO

Biologiskt aktiv mjölksyrakultur med metaboliskt kostfiber. Bidrar till att
upprätthålla en hälsosam bakterieflora i mage och tarm. Frystorkad för
bibehållen biologisk aktivitet hos bifidobakterierna.
Art nr: 1104 - 300 g
Dosering 5 ml 2ggr/dagligen vid underhåll, foderbyte, förebygga bekymmer.
Dubbel dos vid bekymmer med magen av olika slag.
Kan ej överdoseras.

Rekpris
489 kr

FIBERPLEX

Fiberplex innehåller en kombination av, för matsmältningen, gynnsamma fibrer med specialodlad
fermenterad jäst av kulturen Saccharomyces cerevisiae samt lecitin, metionin och B-vitaminer.
Ett bra foderkomplement för högpresterande, lättstressade hästar (magproblem och stress går ofta
hand i hand) eller hästar som behöver lägga på sig extra hull. Fiberplex binder också mycket vatten och
är lämpligt att ge vid tillfälliga diarréer. 2,7 kg = 30 dagsgivor vid 90g/dag.
Art nr: 1192 - 900 g, 1125 - 2,7 kg
Hjälper till att motverka matsmältningsstörningar och problem med magen.

Rekpris
649 kr

Bidrar till effektivare näringsupptag av foder.
Bredspektrigt = ger en positiv inverkan på en stor del av matsmältningsapparaten.

FIBERPLEX SENSITIVE

Samma produkt som Fiberplex men utan jäst, vilket gör
att man kan ge Sensitive till hästar som är känsliga mot
jäst. Magsår och obalans i tarmfloran är ett vanligt
förekommande problem hos presterande hästar.
Symptomen är många gånger svåra att upptäcka, men
en gemensam nämnare anses vara nedsatt prestation.
Art nr: 601283 - 2,4 kg

Rekpris
269 kr

Rekpris
619 kr

VIKTMÅTTBAND

Avsett för häst. Följ informationen
som finns tryckt på bandet för att
enkelt läsa av hästens vikt. Bandet
läggs runt hästen i sadelgjordsläget.
Min och max 37 - 603kg eller 50 232cm. Art: 813547

Rekpris
69 kr

TILLSKOTT
CHEVINAL
Rekpris
329 kr

Smakligt flytande tillskott med innehåll av vitaminer, mineraler
och aminosyror. Kan användas för att öka befintlig balanserad diet
eller för att fylla specifika önskemål i foderstaten.
Art nr: 1089 - 1 lit, 1091 - 2,5 lit, 1072 - 5 lit

Rekpris
799 kr

Biotin och zink för att stödja hovtillväxt samt päls- och

Rekpris
459 kr

hudkondition.
B-vitaminer för proteinmetabolism och energianvändning.

FODERKRITA

Aminosyror för att underlätta återhämtning och

Naturligt kalciumkarbonat från Skandinavien av hög
renhet, finkornigt för bättre upptag. Ges när
foderstaten innehåller otillräckliga mängder av kalk
(kalcium).
Art nr: 1219 - 2 kg, 1019 - 6 kg

återuppbyggnad av muskler.

Rekpris
239 kr

Kalcium behövs för starka ben hos framförallt
unghästar, men även vuxna hästar behöver detta.
Foderkrita är en mycket god källa till kalcium.

Rekpris
359 kr

FOSFORBALANS
Fosfortillskott för häst. Fosforbalans används
när foderstater som är underbalanseradepå
fosfor ges, t.ex. vid utfodring med kalkrikt
stråfoder och/eller små mängder havre.
Art nr: 1246 - 2 kg
Tillsammans med kalcium är fosfor det mineral
som hästen har störst behov av.
En relativt stor del av fosforn ingår även i
energiomsättningen i kroppen.

BIOMINERAL TOTAL
Mineraltillskott med makro- och mikromineraler till häst.
Används när foderstaten inte täcker hästens behov av
mineraler. Innehåller kalcium, fosfor, magnesium, kisel,
järn, jod, koppar, mangan, zink och selen.
Art nr: 0537 - 1,2 kg, 0538 - 3,6 kg

Rekpris
499 kr

Rekpris
199 kr

Rekpris
199 kr

COPPER-MAX
Lättanvänd doseringsspruta som innehåller en
hög dos av kelaterad koppar, zink och biotin i
gelform för optimal absorption. Har utformats
för att ge en snabb ökning av koppar- och zink
för synligt förbättrad pälskvalitet och support
för leder och bindväv vid prestation eller under
tillväxtfas.
Art nr: 601594 - 30 g
Idealisk för hästar på bete.

TILLSKOTT

EQUISALT PURE
100% naturligt bergssalt. Fritt från tillsatser.
Idealisk när man endast vill ge sin häst rent
salt. Art nr: 600000

MINERALFODERVIPPA

En mineralfoderautomat tillverkad av plast och
rostfritt stål samt en gjutjärnskloss som motvikt i
botten. Skyddar mineralerna mot regn. Väger 39 kg.
88 cm hög och med en diameter på 77 cm.
Fungerar till både kreatur, hästar och får.
Kan fyllas med upp till 50 kg
åt gången. Betjänar ca 50 djur.
Art nr: 218095

HIMALAYASALTSTEN

Himalayasaltstenen erbjuder hästen en naturlig källa
för sitt dagliga saltbehov. Den innehåller naturliga
mineralämnen som kalcium, magnesium, järn och
kalium. Saltbehovet varierar från häst till häst.
En häst som svettas mycket behöver mera salt.
I regel tillfredsställer hästen sitt saltbehov själv
genom fri tillgång till saltsten.
Art nr: 7865000 - 1-2kg, 610032 - 2-3 kg
Uppbindning med tillhörande snöre.

Rekpris
4290 kr
Rekpris
79 kr

Tillverkat i Sverige.

Rekpris
69 kr

MINERALFODERTRÅG
EQUISALT ENRICHED

Saltsten av naturligt bergssalt berikat med
mineraler och spårämnen som boostar hälsan
och välmåendet. Idealisk för hästar på bete eller
som får en låg kraftfodergiva.
Art nr: 600001

Ett mineraltråg med tre fack för mineraler,
kraftfoder, saltsten m.m. Skyddar mineralerna mot
regn med hjälp av en gummiduk. Solid i kraftig plast
och gummiduk. Väger 18 kg, 80 cm bred och 34 cm
hög. Fungerar till både kreatur, hästar och får.
Varje fack rymmer 17 liter.
Art nr: 218095

Högsta kvaliteten av naturligt rent bergssalt.

Rekpris
3290 kr

EQUISALT ADVANTAGE
Saltsten av naturligt bergsalt berikat med
elektrolyter, biotin och selenjäst.
Passar hästar som tränars hårt och svettas
mycket. Innehåller viktiga ämnen för att
återställa vätskebalansen, bevara hovkvaliteten
och en välfungerande muskelfunktion.
Art nr: 600002
Mycket hållbart vid hantering och vid regn.

HÄNGARE TILL
HIMALAYASALTSTEN
Art nr: 78350001

SALTSTEN SP NATURAL

SP NATURAL är en helt naturlig slicksten tillverkad
av naturligt salt, helt utan tillsatser av mineraler,
spårämnen eller vitaminer. Får användas för alla
djurslag i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna
(EG) 834/2007 och (EG) 889/2008.
Art nr: 601704

SALTSTEN SP FÅR

SALTSTENSHÅLLARE

Art nr: 218020 - rostfri

Art nr: 218040 - plast

Framställd av naturligt salt med tillsats
av viktiga spårämnen, dock inte
koppar, då koppar kan leda till
förgiftning hos vissa får.
Art nr: 6671785

Stallapotek - vad bör man ha hemma? Här ger vi några tips på artiklar som kan vara bra att ha nära till hands.

HÄSTTERMOMETER
SAFEHORSE

Specialutvecklad febertermometer för häst.
Levereras med praktiskt skyddsfodral.
Snabb avläsning - 20-25 sekunder.
Art nr: 0796

GASBINDA STANDARD

Oelastisk gasbinda med vävd kant. 10
meter x 10 cm. OBS säljes endast i 5-pack.
Art nr: 770005

Rekpris 105 kr

POWERFLEX

JODOPAX READY TO USE

VETERINARY COTTON
PADDING

JODOPAX

Självhäftande elastisk kompressionsbinda
av kraftigare material. Att använda vid
sjukbandagering. Bredd 100 mm.
Art nr: 0968 - blå, 0965 - svart

Rekpris 299 kr

DIGITAL TERMOMETER
MED FLEXIBEL SPETS

Termometer med böjlig spets för armhåla,
rektalt eller oralt. Lättläst stor display som
även anger olika färger för olika
temperaturgränser Art nr: 77990002

ELASTISK GASBINDA

Gasbinda 10 cm x 4 m. Kan även
användas som skyddsbinda för lättare
stödbandagering.
Rekpris 159 kr
Art nr: 0587
(Antal i försäljningsenhet - 20 st)

Mjuk högabsorberande bomull innesluten i
hudvänlig fiberduk som inte klibbar fast i
extrudatet. 3 m x 30 cm
Art nr: 1134

Rekpris 169 kr

Rekpris 129 kr

SOLVALINE KOMPRESS

Jodopax vet är ett koncentrerat
spendesinficeringsmedel för användning i
lantbruk med djurhållning. Används i
förtunnad form som dopp eller spray efter
mjölkning. Har effekt mot bakterier och
svampar. Endast för yrkesmässigt bruk.
Art nr: 130250 - 500 ml

Rekpris 249 kr

INGIVARE

Kompress 10x10 cm. Ingen risk för skav
eller irritation - bevarar sin mjukhet oavsett
hur mycket sårsekret som absorberas.
Dubbelsidig, vilket ger möjlighet att
applicera bägge sidorna mot sårytan.
Art nr: 0584
(Försäljningsenhet - 10 st) Rekpris 89 kr

Praktisk spruta/ingivare för att lättare ge tex
medicin, tillskott eller dylikt direkt i munnen.
Art nr: 1006 - 50 ml

KOMPRESS GASVÄV

ANIMALINTEX

Absorberande osteril multikompress i 8lagers i gasväv av 100% bomull. Används för
t ex sårrengöring, polstring och
desinficering. 100 st/förpackning.
Art nr: 769995

Jodopax är en jodbaserad
juverdesinficering för användning i lantbruk
med djurhållning. Klar att användas,
behöver inte spädas. Har effekt mot
bakterier och svampar. Endast för
yrkesmässigt bruk.
Rekpris 169 kr
Art nr: 130265 - 500 ml

Rekpris 29 kr

Antiseptisk kompress och sårförband
(405x205 mm) för sår, svullnader,
inflammation, hudproblem, hovbölder etc.
Kan användas till varmt eller kallt
våtomslag eller som torrt sårförband.
Art nr: 770008

BOMULL HALVKOMPRIMERAD

Högabsorberande 100% bomull på rulle,
icke steril. Används för bandagering och
rengöring/tvätt. Genomsnittlig fiberlängd 20
mm. Absorbtionskapacitet 23 g vatten/g
bomull. Täthet: 550 g/m². Vikt: 1 kg. Bredd:
35 cm.
Rekpris 169 kr
Art nr: 0962 - 1 kg

BOMULL HÅRDKOMPRIMERAD
Högabsorberande 100% bomull, icke steril.
Genomsnittlig fiberlängd 20 mm.
Absorbtionskapacitet 23 g vatten/g bomull.
Bredd 25 cm. Täthet: 550 g/m².
Art nr: 0958 - 1 kg

Rekpris159 kr

KRUUSE SÅRSPRAY

Vit salvspray som skyddar mot
sårinflammation, transparant,
skyddsfilm utan tjära, vattenskyddande.
Miljövänlig, innehåller ej CFC.
Art nr: 601604 - 200 ml

Rekpris 99 kr

BOMULL VECKAD

Högabsorberande 100 % bomull, icke
steril. Kan användas vid rengöring av hud
och sårvård. Bredd: 25 cm. Vikt: 1 kg.
Art nr: 0961

Rekpris159 kr

SÅR & HUDVÅRD
BIOANTIBAC + SCHAMPO

BioAntibac+ är ett milt antiseptiskt
schampo för hästar, hundar och katter.
Verkar desinficerande, djuprengörande
och fuktgivande vid rengöring av päls och
hud. Har ett balanserat pH-värde 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.
Art nr: 601977 - 500 ml

BIOCHLORHEX SPRAY

BioChlorHex Spray är ett antiseptiskt
medel med klorhexidin som 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.
Art nr: 601978 - 200 ml

Vid rengöring av hudåkommor på

Antibakteriell och vårdande sårspray.

djur.

Vid rengöring av hudåkommor på djur.

När rengöring är förknippad med

ALOE VERA SPRAY

Effektiv sårspray för Effektiv sårspray för
såväl insektsbett som svullnader och sår.
Ger de bästa förutsättningarna för
sårläkning. Innehåller endast ACTIValoe®
som är ett av världens mest testade Aloe
Vera. Efter tvättning med sårspray
rekommenderas applicering av
Aloe Vera Gel.
Art nr: 601297 - 200 ml

ALOE VERA GEL

Effektiv mjukgörande gel för såväl
insektsbett som svullnader och sår. Ger de
bästa förutsättningarna för sårläkning.
Kan även användas vid massage. Innehåller
endast ACTIValoe® som är en av världens
mest testade Aloe Vera.
Art nr: 601302 - 150 ml
För insektsbett, svullnader och sår.
Även lämplig vid massage eller

För insektsbett, svullnader och sår.

bandagering.

Kan användas upprepade gånger
per dag.

Rekpris 99kr

Innehåller endast ACTIValoe®.

antiseptisk åtgärd.

ZINKSALVA
Rekpris 129 kr
R
Rekpris 79 kr

Mjukgörande salva med zinkoxid,
mandelolja och lanolin för behandling av
mindre sår och förebyggande av mugg.
Tillverkad efter beprövat recept. Innehåller
MSM, vitamin A och D som förbättrar
läkning av skador på huden. Idealisk för
behandling av mugg.
Art nr: 600426 - 100 g, 0756 - 350 g
För vård av karleder och mindre sår.

Rekpris 279 kr
Rekpris 149 kr

Rekpris 389 kr

Gräs + Skimmel = Grön

SKIMMELSCHAMPO

Väldoftande schampo i koncentrat med
djuprengörande egenskaper. Schampot är
framtaget speciellt för skimmlar, som ibland
ådrar sig fula fläckar. Schampot ska sköljas av.
Art nr: 813267 - 500 ml

Rekpris
109 kr

Neutraliserar gula fläckar.

Spraya på och torka av - inget vatten behövs!

SHOWSHEEN

BLUE FROST

urin- och gräsfläckar.
Löser upp ev. rester av flugmedel eller annat som
stannat kvar i pälsen.

Rekpris
199 kr

Innehåller inget blekningsmedel.

pH-balanserat med återfuktande egenskaper.

Ger en fantastisk lyster samt tar effektivt bort

Fläckborttagning som snabbt och effektivt tar bort fläckar
av urin, gödsel, svett och gräs med mera från hästens
päls. Ett snabbt och enkelt sätt att ta bort smutsfläckar
när det är kallt ute, inget vatten behövs. Innehåller tea
treeolja för rengöring och återfuktning av hästens päls.
Art nr: 1241 - 946 ml
Tar effektivt bort både våta och torra svettfläckar.

Ger lyster och strålande vit päls.

Milt och koncentrerat skimmelschampo. Utformad
för att rengöra samt återfukta vita och gråa pälsar.
Innehåller speciellt blekningsmedel för vitare päls
samtidigt som den tar bort tuffa urin- och gräsfläckar.
Innehåller Aloe Vera
Art nr: 1288 - 473 ml

GREEN CLEAN

Rekpris
139 kr

Effektiv och patenterad “Bath In A Bottle®”
med 5-i-1-formula som rengör, vårdar, reder ut
trasslig man och svans, ger glans och tar bort dålig
lukt. Kan användas utan vatten vilket gör den
utmärkt för bruk i kallt väder. Fungerar lika bra vid
total rengöring som vid sista minuten polering inför
tävling eller uppvisning.
Art nr: 0812 - 950 ml
Kan användas utan vatten.
Avlägsnar fläckar och framhäver färg.

Rekpris
319 kr

