Вироби для вирощування худоби
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Вироби для
вирощування худоби
Ветеринарія		 
Аксесуари ветеринарійні

8

Захисний одяг

18

Вівчарство		 
Стрижка і догляд за копитами

162

Поїння і годування овець

164

Добавки харчові

	 
Добавки енергетично-вітамінні
для великої рогатої худоби

24

Добавки кормові і засоби
силосування
Лизунці соляні

Вирощування поросят

172

Маркування

183

30

Приручення та контроль

191

34

Кормові автомати і
докормлювачі

197

Поїння

204

Вирощування крупної
рогатої худоби	
Народження і вирощування
телят

Скотарство		 

	 
Вирощування
птиці		 

40

Інкубатори

216

52

Вирощування птиці

217

Приручення та контроль

58

Інфрачервона лампа

220

Маркування та ідентифікація

70

Гігієна доїння

76

Запчастини для доїльних
машин

98

Корекція та догляд за
копитами

Поїння

128

Дозатори ліків
Mix-Rite		 
Дозатори ліків

224

Замінні частини для дозатора
ліків

228

Опис використовуваних символів
Призначене для птиці

Призначене для худоби

Призначене для коней

Призначене для свиней
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Призначене для овець

3

Стрижка та
догляд		 
Машинки для стрижки

232

Ножі та аксесуари до машинок

238

Щітки і гребінці

240

Обладнання
будинків		 
Годівниці і лопати

244

Мати Cow Comfort

253

Перегородки для великої
рогатої худоби

256

Огорожі для хлівних свиней

262

Системи вентиляційні

271

Системи подачі корму

279

Боротьба зі
шкідниками		 
Дезінфекція

288

Знищення комах

295

Знищення гризунів

316

Корм для собак	 328
Корм для собак	 330
Корм для собак	 342

4
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Ветеринарія

6
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Аксесуари
ветеринарійні
Шприци та голки

	 
8

Замінні частини до шприців

12

Аксесуари хірургічні

13

Вимірювальні прилади

16

Захисний одяг

	 

Одноразові перчатки

18

Захисники та фартухи

20
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Шприци та голки
Автоматичний шприц
„Prima-Tech” з редуктором
на пляшку

Автоматичний шприц „Ecomatic” з редуктором на
пляшку

Кріплення: Luer-Lock
- Ергономічний дизайн для комфорту і ефективності
при виконанні великої кількості процедур
- Металева головка Luer-Lock, яка
забезпечує високу міцність
- Три кріплення на бутилку (20 мм, 30 мм, 33 мм)
- Велика зручна рукоятка і великий
перемикач для управління
- Гачок для підвішування

Кріплення: Luer-Lock
- Пластиковий шприц з дуже міцного
штучного матеріалу
- Точне і плавне налаштування дозування
- Ергономічний і простий у використанні
- Ругулятор на пляшку
Доступний під замовлення

НОВИНКА





Характеристика (Автоматичний шприц „Prima-Tech” з редуктором на
пляшку)

Характеристика (Автоматичний шприц „Eco-matic” з редуктором на
пляшку)

№ Grene
1575-025005

Вміст
[мл]

Вміст
[мл]

0,5

0,1 - 0,5

0.5

1575-23126

1

0,1

2

0,2 - 2

2

5

0,5 - 5

5

№ Grene

1575-025020

2

0,2 - 2

2.0

1575-025050

5

0,5 - 5

5.0

1575-020810

Запчастини (Автоматичний шприц „Prima-Tech” з редуктором на
пляшку)

8

Дозування
[мл]

Дозування
[мл]

1575-020808

№ Grene

Об`єм
[мл]

Об`єм
[мл]

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1575-025305

Ремонтний набір до шприца
„Prima-Tech”, 0,5 мл

1

12

1575-025320

Ремонтний набір до шприца
„Prima-Tech”, 2 мл

1

12

1575-025350

Ремонтний набір до шприца
„Prima-Tech”, 5 мл

1

12
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Шприци та голки
Автоматичний шприц „Ecomatic” з проводом

Автоматичний шприц „RouxRevolver”

Кріплення: Luer-Lock
- Пластиковий шприц з дуже міцного
штучного матеріалу
- Точне і плавне налаштування дозування
- Ергономічний і простий у використанні
Характеристика (Автоматичний шприц „Eco-matic” з проводом)
Об`єм
[мл]

Дозування
[мл]

Вміст
[мл]

1575-020804

2

0,2 - 2

2

1575-020806

5

0,5 - 5

5

№ Grene

Рекомендовані товари (Автоматичний шприц „Eco-matic” з
проводом)
№ Grene
1575-020830

Назва
Комплект накладок для соскових
склянок Eco-Matic, Ø 20мм, 30мм,
33мм

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

9

Комплект накладок для
соскових склянок Eco-Matic

Кріплення: Luer-Lock
- Шприци фірми Henke Roux-Revolver
виготовлені з хромованої і полірованої латуні,
завдяки цьому є дуже надійні і міцні
- Регулювання дози відбувається відповідно до шкали

Характеристика (Автоматичний шприц „Roux-Revolver”)
Об`єм
[мл]

Дозування
[мл]

Вміст
[мл]

1575-020612

10

0,25; 0,5; 1

10

1575-020614

30

0,5 - 2,5

30

1575-020616

50

1,0 - 5,0

50

№ Grene

Запчастини (Автоматичний шприц „Roux-Revolver”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1575-020702

Стікляний циліндр шприца
„Roux-Revolver”, 10 мл

1

12

1575-020704

Стікляний циліндр шприца
„Roux-Revolver”, 30 мл

1

12

1575-020706

Стікляний циліндр шприца
„Roux-Revolver”, 50 мл

1

12

1575-020732

Ремонтний набір до собачки
шприца „Roux-Revolver”, 10/30/50
мл

1

12

1575-020738

Koмплект прокладок шприца
„Roux-Revolver”, 30/50 мл

1

13

Комплект кришок для пляшок
діаметром 20 мм, 30 мм, 33 мм.
НОВИНКА


Характеристика (Комплект накладок для соскових склянок
Eco-Matic)
№ Grene
1575-020830
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Шприци та голки
Автоматичний шприц „Unimatic”

Автоматичний шприц „Ferromatic”

Кріплення: Luer-Lock

Кріплення: Luer-Lock

- Автоматичний шприц фірми Henke Uni-Matic
виготовлений з хромованої і полірованої латуні,
має зручну ручку, виготовлену з високоякісного
пластику, завдяки чому є дуже легка, надійна і
міцна при виконанні великої кількості процедур
- Регулювання дози здійснюється послідовно і точно
- Новий регулятор дозволяє швидко монтувати
і демонтувати пляшку з фармацевтичними
речовинами навіть до 100 мл
- Є можливість викрутити пляшку і вкрутити
провід з трубкою до пляшок з фармацевтичничи
речовинами ємністю до 1000 мл
- Легко чиститься і демонтується
- В комплекті регулятор та трубка з
проводом довжиною 76,50 см
- З’єднання з голкою типу Luer-Lock

- Шприци Ferro-Matic firmy Henke виготовлені
з хромованої і полірованої латуні, завдяки
цьому є дуже надійні і міцні під час
виконання великої кількості щеплень
- Регулювання дози здійснюється послідовно і точно
- Новий регулятор, дозволяє швидко монтувати
і демонтувати пляшку з фармацевтичними
речовинами навіть до 100 мл

Характеристика (Автоматичний шприц „Ferro-matic”)
Об`єм
[мл]

Дозування
[мл]

1575-021006

3

0,5 - 3

1575-021008

5

0,5 - 5

№ Grene

Запчастини (Автоматичний шприц „Ferro-matic”)
№ Grene

Дозування
[мл]

1575-2390

2

0,1 - 2

1

12

1575-021105

Стікляний циліндр шприца
„Ferro-Matic”, 5 мл

1

12

1575-2332

Ремонтний набір до шприца
„Ferro-Matic”, 5 мл

1

12

Запчастини (Автоматичний шприц „Uni-matic”)
№ Grene
1575-23821

10

Назва
Стікляний циліндр шприца
„Uni-Matic”, 2 мл

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

12

Ст. в
каталозі

Стікляний циліндр шприца
„Ferro-Matic”, 3 мл

Характеристика (Автоматичний шприц „Uni-matic”)
Об`єм
[мл]

Kіл. [шт.]

1575-021102



№ Grene

Назва
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Шприци та голки
Шприц „HENKE-JECT” „TBC”

Голки багаторазового
використання


Характеристика (Голки багаторазового використання)

Кріплення: Luer-Lock

№ Grene

- Висока точність металевого стержня
- Сучасний і ергономічний дизайн
- Безпечний і простий у використанні
- Можливість стерилізації в автоклаві
(при температурі 134 ° C)

1576-31363

Розмір
[мм]

Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

К-сть штук

0,7 x 4

0,7

4

12

Голки багаторазового
використання

Характеристика (Шприц „HENKE-JECT” „TBC”)
№ Grene

Об`єм
[мл]

Дозування
[мл]

1575-2377

1,8

0,1

Рекомендовані товари (Шприц „HENKE-JECT” „TBC”)
№ Grene
1576-31363

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

11

Голки багаторазового
використання, для щеплення проти
туберкульозу

Багаторазовий пластмасовий
шприц
Кріплення: Luer-Lock
Матеріал: нержавіюча сталь
- Можливість стерилізації

Кріплення: Luer-Lock
- Багаторазовий, економічний шприц
- Виконаний з матеріалу найвищої якості, можливість
стерилізації гарячим і холодним способом
- Простий у використанні і очищенні

Характеристика (Багаторазовий пластмасовий шприц)
Об`єм
[мл]

Вміст
[мл]

1575-020212

10

10

1575-020214

20

20

1575-020216

50

50

№ Grene


Характеристика (Голки багаторазового використання)
№ Grene

Розмір
[мм]

Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

К-сть штук

1576-021765
1576-021768

1,0 x 10

1

10

12

1,2 x 20

1,2

20

12

1576-021772

1,4 x 20

1,4

20

12

1576-021776

1,6 x 30

1,6

30

12

1576-021788

2,0 x 40

2

40

12
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Замінні частини до шприців
Ремонтний набір до шприца
„Prima-Tech”

Ремонтний набір до шприца
„Ferro-Matic”

НОВИНКА


Характеристика (Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech”)
Об`єм
[мл]

№ Grene
1575-025305

0,5

1575-025320

2

1575-025350

5


Характеристика (Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”)
№ Grene

Стікляний циліндр шприца
„Ferro-Matic”

1575-2332

(Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”) пасує до:
№ Grene
1575-021008

Назва
Автоматичний шприц „Ferro-matic”,
5 мл

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

10

Стікляний циліндр шприца
„Roux-Revolver”

Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic”)
№ Grene

Об`єм
[мл]

Матеріал

1575-021102

3

скло

1575-021105

5

скло

Стікляний циліндр шприца
„Uni-Matic”


Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver”)

Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic”)
№ Grene
1575-23821

12

Об`єм
[мл]

Матеріал

1575-020702

10

скло

1575-020704

30

скло

1575-020706

50

скло

№ Grene


Об`єм
[мл]

Матеріал

2

скло
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Замінні частини до шприців
Koмплект прокладок
шприца „Roux-Revolver”

Ремонтний набір до собачки
шприца „Roux-Revolver”

Характеристика (Koмплект прокладок шприца „Roux-Revolver”)

Характеристика (Ремонтний набір до собачки шприца „RouxRevolver”)

№ Grene

№ Grene

1575-020738

1575-020732

(Koмплект прокладок шприца „Roux-Revolver”) пасує до:
№ Grene

Назва

1575-020614

Автоматичний шприц „Roux-Revolver”, 30 мл

1575-020616

Автоматичний шприц „Roux-Revolver”, 50 мл

(Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver”) пасує до:

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

9

1

№ Grene

9

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1575-020614

Автоматичний шприц „Roux-Revolver”, 30 мл

1

9

1575-020616

Автоматичний шприц „Roux-Revolver”, 50 мл

1

9

Аксесуари хірургічні
Хірургічні нитки

Голка для накладення швів

Матеріал: нержавіюча сталь

Дякуючи своїй винятковій міцності
дуже цінується ветеринарами.


Характеристика (Голка для накладення швів)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

Вміст
[шт.]



1576-2276

1,5

39

12

Характеристика (Хірургічні нитки)

1576-2275

1,7

42

12

1576-2273

1,7

52

12

1576-2272

1,7

53

12

№ Grene

Довжина
[м]

Матеріал

Колір

1576-2265

30

поліамід

білий

1576-2271

2

59

12

1576-2264

40

поліамід

білий

1576-2270

2

62

12
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Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Аксесуари хірургічні
Голки для накладення швів

Повна ручка скальпеля

Матеріал: нержавіюча сталь
підходить до всіх лез.
В комплект входить:
-4 шт. 80/1,4 мм
-4 шт. 65/1,3 мм
-4 шт. 50/1,1 мм


Характеристика (Повна ручка скальпеля)
№ Grene



1577-040802

Характеристика (Голки для накладення швів)
№ Grene

Вміст
[шт.]

1576-2278

12

Довжина
[мм]

Матеріал

145

нержавіюча сталь

Складена ручка скальпеля

Ручка до голок „Mathieu”

підходить до всіх лез.

Характеристика (Складена ручка скальпеля)
№ Grene
1577-041002


Характеристика (Ручка до голок „Mathieu”)
№ Grene

Довжина
[мм]

Матеріал

1576-2281

170

нержавіюча сталь

Kleszcze zaciskowe proste
do arterii


Характеристика (Прості зажимні кліщі для артерій)

14

№ Grene

Довжина
[мм]

Матеріал

1576-2280

170

нержавіюча сталь

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Довжина
[мм]

Матеріал

135

нержавіюча сталь

Weterynaria
Akcesoria weterynaryjne
Akcesoria chirurgiczne
Лезо скальпеля „Dr Morton”


Характеристика (Лезо скальпеля „Dr Morton”)
№ Grene
1577-042002

Розмір

Матеріал

Коментар

Тип упаковки

Вміст
[шт.]

24

сталь

загострене
лазером

індивідуальне
пакування

10

Розмір

Матеріал

Коментар

Тип упаковки

Вміст
[шт.]

24

сталь

загострене
лазером

індивідуальне
пакування

100

Лезо скальпеля

Характеристика (Лезо скальпеля)
№ Grene
1577-102206124

Ветеринарний трокер

Желудочний магніт для
бидла


Характеристика (Ветеринарний трокер)
№ Grene

Довжина
[мм]

Діаметр
[мм]

Матеріал

120

11

хромована сталь

1583-181002

- Використовується для профілактики
і лікування захворювань, викликаних
присутністю металевих виробів
- Магніт в пластиковому корпусі, призначений
для використання в поєднанні з аплікатором
Характеристика (Желудочний магніт для бидла)
№ Grene
1583-200235

Зонд для бидла

Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

35

100

Аплікатор желудочних
магнітів для бидла
- Провід спіральний в пластиковій оболонці
- Ручка у формі кільця
Характеристика (Зонд для бидла)
№ Grene
1583-180202

Довжина
[мм]

Діаметр
[мм]

1500

17


Характеристика (Аплікатор желудочних магнітів для бидла)
№ Grene
1583-201035

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Матеріал
сталь

15

Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Аксесуари хірургічні
Дозатор ліків

Ручний дозатор досконало підходить для
подачі ліків як і енергетичних додатків
та інших препаратів в рідкій формі
- Плавне регулювання дози
- Ручне наповнювання і дозування
- Легко чиститься
- Латунна кінцівка стійка до прогризання

Характеристика (Дозатор ліків)
№ Grene

Обєм
[л]

Матеріал

0,3

пластик

1575-051020

Вимірювальні прилади
Підвісна часова вага

Teрмометр міні

- Найкраща якість
- В комплекті гайки
Подвійна шкала, яка показує мінімальну і
максимальну зафіксовану температуру повітря.


Характеристика (Підвісна часова вага)
Поділка
[гр]

Матеріал

1624-140204

10

50

корпус сталевий

1624-140208

25

100

корпус сталевий

1624-140210

50

200

корпус сталевий

1624-140212

100

500

корпус сталевий

1624-140216

250

1000

корпус сталевий

№ Grene

16

Характеристика (Teрмометр міні)

Вантажопідйомність
макс.
[кг]

№ Grene
1740-581002

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Діапазон температур
[°C]

Матеріал

- 50 / + 50

пластик

Ветеринарія
Аксесуари ветеринарійні
Вимірювальні прилади
Зоометрична міра

- Для визначення приросту ваги великої
рогатої худоби та свиней
- При натисканні кнопки відбувається
автоматичне скручування стрічки
Характеристика (Зоометрична міра)
№ Grene

Довжина
[м]

Матеріал

2,5

пластик

1588-283004

Ветеринарний цифровий
тeрмометр

- Легко утримувати в чистоті
- Швидке і точне вимірювання температури
- Звуковий сигнал сигналізує про кінець вимірювання

Характеристика (Ветеринарний цифровий тeрмометр)
№ Grene
1588-282004

Діапазон
температур
[°C]

Точність
[°C]

Матеріал

+ 32 / + 42

+ / - 0,1

пластик

Єлектронний термометр гiгрометр

- Пристрій з двома електронними екранами,
верхній висвітлює температуру, нижній
температуру і вологість повітря
- Запам’ятовує мінімальні і максимальні
покази температури і вологісті повітря.
Характеристика (Єлектронний термометр - гiгрометр)
№ Grene
1740-581010

Діапазон температур
[°C]

Живлення
[В]

- 10 / + 50

1,5

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua
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Ветеринарія
Захисний одяг
Одноразові перчатки
Нітрилові рукавички

Вінілово-нітрилові
антибактериальні рукавички

Матеріал: нитрильного
Materiał: winyl,nitryl
Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу.
Ідеально підходять для медичних процедур, а також
для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри
НОВИНКА


Характеристика (Нітрилові рукавички)
№ Grene

Kolor

Rozmiar

Zawartość
[szt.]

1597-802800

niebieski

S

100

1597-802805

niebieski

M

100

1597-802810

niebieski

L

100

1597-802815

niebieski

XL

100

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені
по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на
основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу.
Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує
розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia
Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження.
Досконало підходять для медичних і
ветеринарних процедур, а також до робіт
в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою,
обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.
Рекомендуються для людей, які
страждають алергією на латекс.
НОВИНКА


Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички)
№ Grene

18

Kolor

Rozmiar

Zawartość
[szt.]
100

1597-802900

niebieski

S

1597-802905

niebieski

M

100

1597-802910

niebieski

L

100

1597-802915

niebieski

XL

100

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Ветеринарія
Захисний одяг
Одноразові перчатки
Одноразові латексні
рукавиці

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів
„Polysem”

Матеріал: латекс
Діагностичні та захисні рукавички, виготовлені з латексу.
Ідеально підходять для ветеринарних процедур, а також
для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М’які, еластичні, адаптуються до форми руки.
- Захищають шкіру рук від миючих засобів,
хімічних речовин і мікроорганізмів.
- Рулонні манжети для легкого надівання.
- Мають дозвіл на контакт з харчовими продуктами.
- Злегка напудрені.

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
„Polysem”)

Характеристика (Одноразові латексні рукавиці)
Колір

Розмір

Вміст
[шт.]

1597-802500

молочний

S

100

1597-802505

молочний

M

100

1597-802510

молочний

L

100

1597-802515

молочний

XL

100

№ Grene

№ Grene
1597-802402

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

90

28

100

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів

Одноразові вінілові рукавиці

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором
Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів)

Матеріал: вініл

№ Grene

- Діагностичні
- М’які та еластичні
- Не стерильні
- Напудрені кукурудзяною мукою
- Рівномірно руловані манжети

1597-802406

Довжина
[см]

Вміст
[шт.]

90

100

Характеристика (Одноразові вінілові рукавиці)
№ Grene

Колір

Розмір

Вміст
[шт.]

1597-802600

прозорий

S

100

1597-802605

прозорий

M

100

1597-802610

прозорий

L

100

1597-802615

прозорий

XL

100
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Ветеринарія
Захисний одяг
Одноразові перчатки
Рукавички дo рактальновагінальних аналізів з
захистом
- Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного
запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні

НОВИНКА


Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів з
захистом)
№ Grene

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

120

25

50

1597-802404

Захисники та фартухи
Одноразові бахили на взуття

Ветеринарний зелений
захисний фартух


Характеристика (Одноразові бахили на взуття)
№ Grene
1597-802202

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Матеріал

Вміст

51

70

пластик

50

- Довгі рукави
- Нестерильний

Характеристика (Ветеринарний зелений захисний фартух)
№ Grene
1597-802060

20

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Виміри
[см]

Товщина
[мкм]

Матеріал

Колір

135

30

поліетилен

зелений

Ветеринарія
Захисний одяг
Захисники та фартухи
Фартух дояра з рукавами

Білий захисний фартух „PCV”

НОВИНКА


Характеристика (Фартух дояра з рукавами)
№ Grene

Materiał

Kolor

1597-800350

poliuretan

niebieski

Фартух дояра

- Найвища якість
- Стійкі до кислот і високих температур
- Відмінно підходить для використання в
сільському господарстві, на фермі, чи в побуті
- Стійкий до температур від -30°C до +70°C
- Не тріскається і не розривається

Характеристика (Білий захисний фартух „PCV”)
НОВИНКА


Характеристика (Фартух дояра)
№ Grene

Виміри
[см]

1597-800208

120 x 80

№ Grene

Виміри
[см]

Матеріал

Колір

1597-800220

90 x 120

поліестер, ПВХ

білий

1597-800111

90 x 120

поліестер, ПВХ

голубий

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua
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Добавки харчові

22

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Добавки енергетичновітамінні для великої
рогатої худобиДобавки
енергетично-вітамінні
для великої рогатої
худоби
	 24
Добавки кормові і
засоби силосування

	 30

Лизунці соляні

	 34
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Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
PowerVit Drink пійло для
корів після отелення

Перші години після отелення являються для
корови серйозним стресом, а також забирають
багато енергії. Перевірений спосіб
- дати безпосередньо після отенення, розчиненого
у воді препарату PowerVit Drinkмає в складі
енергетичні складники, вітамінно - мінеральні
і пробіотичні. Зручна в застосуванні.
З одної сторони пійло сприяє поверненню всіх
комор шлунку на своє місце, а з другої відновлює
рівновагу електролітного і енергетичного
балансу, обмежуючи ризик виникнення
метаболічних хвороб і харчових розладів.
Аналітичні складники в 1 кг:
Білки 4,0%
Жири 5,0%
Сире волокно 0,2%
Попіл 22,5%
Ca 4,5%
P 0,1%
Na 3,3%
Вітаміни:
Віт. A 1240 000 I.U.
Віт. D3 24 000 I.U.
Віт. E 2 240 mg
Використання: Розмішати 1кг препарату PowerVit
Drink в 20 л теплої води. Давати кожній корові
безпосередньо після отелення. Додатково
корова повинна випити 20 л води без
додавання додатку PowerVit Drink.

НОВИНКА


Характеристика (PowerVit Drink пійло для корів після отелення)
№ Grene
1617-080110FA

Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1

порошок

20

Добавки енергетично-вітамінні для
великої рогатої худоби
24

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
Ketovit енергетично-вітамінно-мінеральна
добавка для корів
Рідкий додаток енергетично-вітамінномінеральний для молочних корів перед
і після отелення з додатком рідких
метаболітів живих дріжджів.
Ketovit це препарат нової генерації,
до складу якого входять компоненти,
які значно покращують
енергетичний рівень, гормональний
і мінеральний.
Головна ціль препарату, приготувати організм
корови до отелення і періоду після отелення.
Додаток складників глюкопластичних
надають енергію і стимулюють
баланс енергетичний, запобігає появі
кетонових тіл, та покращує апетит,
перед і після отелення. Ketovit в склад якого
входять вітаміни (E, D3, B1, B3, B6 i B12)
зменшують ризик появи хвороб періоду
отелення. Мікроелементи (Co, J, Se) та
рідкі метаболіти дріжджів Saccharomyces
cerevisiae активізує мікрофлору травневої
системи, покращує енергетичний
і гормональний обмін в організмі,
покращує апетит і травлення харчових складників після отелення. Добавка
бета-каротину покращує імунітет і пришвидшує відновлення епітелію в
корів і телят, підвищує силу ембріонів, впливає на овуляцію і розвиток
жовтого тільця, зменшує кількість кіст, збільшує вміст жиру в молоці.
Аналітичний склад в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сирий попіл &lt 10 %
Ca - 0 гр
Mg - 12гр (в тому 10 гр хелат)
Na - 3 гр
P - 0,5 гр
Вітаміни:
D3 (E671) - 10 350 I.U.
B3 (niacyna) - 3,7 гр
E (octan dl-α tokoferolu-3a700) - 1 000 мг
B12 (цианокобаламин) - 260 mcg
B6 (пантотенова кислота) - 104 мг
B1 (тіамін) - 104 мг
ß - каротин - 460 мг
Мікроелементи:
Se (E8) - 10,0 мг
Co (E3) - 5,2 мг
J (1xH2O) - 6,5 мг
Використання:
В 2 i 3 тиждень перед отеленням подавати 250 мл препарат Ketovit,
безпосередньо влити до писка або полити ним корм. В останньому тижні
перед отеленням потрібно збільшити дозу до 500 мл на голову в день.
В періоді лактації давати в залежності від потреб: 250 - 500 мл
препарату Ketovit на корову на день, навіть до 8 тижнів.
НОВИНКА


Характеристика (Ketovit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів)
№ Grene
1617-080260FA

Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

6

рідина

4
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Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
Keto-stop енергетичновітамінно-мінеральна
добавка для корів
Анти кетозний, рідкий додаток
енергетично-вітамінномінеральний рекомендується
для профілактики кетози
молочних корів.
В склад входить високий
рівень зв’язків енегретичних
і глюкоптластичних, вітаміни
(особливо віт. E, нікотинова
кислота і цианокобаламин) та
мінерали (селен і кобальт).
Важливим складником є також
рідкі метаболіти дріжджів
Saccharomyces cerevisiae.Ketostop діє швидко і ефективно. З
уваги на вміст пропіленгліколь,
потрібно залити до писка
при перших проявах кетози
(зменшення апетиту).
Вітаміни, мінерали та
метаболіти дріжджів
активізують імунітет у корів,
допомагають роботі печінки і нирок, та покращують
розвиток мікрофлори травної системи.
Складники аналітичні в 1 кг:
Сирі білки - 0,1 %
Сирий попіл &lt 10 %
Ca - 6 гр
Mg - 6 гр
Na - 15 гр
P - 4 гр
Вітаміни:
D3 (E671) - 20 700 I.U.
B1 (tiamina) - 208 мг
E (octan dl-α tokoferolu-3a700) - 2 000 мг
B3 (niacyna) - 11,7 гр
B6 (kwas pantotenowy) - 208 мг
B12 (cyjanokobalamina) - 520 mcg
Мікроелементи:
Se (E8) - 20 мг
Co (E3) - 10,4 мг
J (1xH2O) - 13 мг
Використання: 250-500 мл після отелення і
через 4-8 годин повторити. При появі перших
ознак кетози в періоді лактації давати на
протязі 3 днів 2 р. на день по 250-500 мл.
НОВИНКА


Характеристика (Keto-stop енергетично-вітамінно-мінеральна
добавка для корів)
№ Grene
1617-080506FA

26

Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

0,6

рідина

20
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Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
CalVit енергетично-вітамінно-мінеральна
добавка, рідина
Рідкий додаток енергетично-вітамінномінеральний для молочних корів, в
склад якого входить високий рівень
кальцію, магнію і цинку в формі
рідких метаболітів живих дріжджів.
Calvit - це препарат нової генерації,
до складу якого входить компоненти,
які значно покращують
енергетичний рівень,
гормональний і мінеральний.
Головна дія препарату - це
підвищення рівня енергії, кальцію,
магнію і фосфору, безпосередньо
перед і після отелення. Мікроелементи
, які позитивно впливають на м’язи
матки - полегшують отелення. Calvit має
Ca i Mg, які засвоюються на 100%.
Calvit завдяки вітамінам (E, D3,
B1, ніацини, біотини i B12) і
мікроелементам (Zn, Co, J i Se) активізує
розвиток мікрофлори, підвищує
енергетичний рівень і нормалізує
роботу печінки. Важливий складник
препарату, це рідкі метаболіти дріжджів Saccharomyces
cerevisiae. Стимулюють розвиток мікрофлори, та мають
антикислотну дію.
Складники аналітичні в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сире волокно - 0 %
Сирий попіл &lt 10 %
Ca - 65 гр – хелат – 21 гр
Mg - 16 гр в тому 10 гр – у формі хелату
Na - 15 гр
P - 9 гр
S - 8 гр
Використання:
Профілактика 250 – 500 мл препарату CALVIT безпосередньо до
писка за кілька годин перед отеленням та в 2 i 3 день після.
У випадку молочної гарячки в період лактації давати на протязі
3 – 5 днів в к-сті 500 мл препарату CALVIT на корову на день.

НОВИНКА


Характеристика (CalVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка)
Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1617-080406FA

0,6

рідина

20

1617-080460FA

6

рідина

4

№ Grene
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Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
Energovit енергетично-вітамінно-мінеральна
добавка для корів
Рідкий додаток енергетично-вітамінномінеральний для молочних корів, особливо,
які страждають ожирінням, в склад
якого входить велика к-сть компонентів
енергетичних і глюкопластичних, вітамінів
і мінералів, а також рідкі метаболіти живих
дріжджів Saccharomyces cerevisiae.
Energovit - це препарат, який полегшує
профілактику синдрому ожиріння
печінки і кетозу, зменшує стрес після
отелення, метаболічних та інших розладів,
особливо у корів з ожирінням.
Підібраний склад вітамінів і мінералів
активізує імунітет корів, впливає на корисний
розвиток мікрофлори травневої системи,
та допомагає роботі печінки і нирок.
Важливим компонентом цього препарату
є рідкі метаболіти дріжджів Saccharomyces
cerevisiae, які мають антикислонту дію, що
може виникати в початкових стадіях лактіції –
при споживанні виликої к-сті змістового корму.
Аналітичний склад в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сирий попіл &lt 10 %
Ca - 55 гр в тому хелат 15 гр
Na - 10 гр
Mg - 10 гр (хелат)
P - 4,5 g
Вітаміни:
D3 (E671) - 10 350 I.U.
B1 (тіанін) - 104 мг
E (octan dl-α-tokoferolu-3a700) - 1 000 мг
B3 (ніацина) - 3,7 g
B6 (пантотенова кислота) - 104 мг
B12 (цианокобаламин) - 260 mcg
Мікроелементи:
Zn (E6) - 1 000 мг (хелат)
J (jodan wapnia 1xH2O) - 6,5 мг
Se (Selenian sodu E8) - 10,0 мг
Co (E3) - 5,2 мг
Використання:
на протязі перших 4 – 6 тижнів після отелення
давати 250 мл– 500 мл
препарату Energovit безпосередньо влити до писка або
полити ним корм. У випадку появи перших ознак кетозу і
молочної гарячки давати в к-сті 500 мл на одну корову
на день на протязі 3 – 5 днів.

НОВИНКА


Характеристика (Energovit енергетично-вітамінно-мінеральна
добавка для корів)
Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1617-080306FA

0,6

рідина

20

1617-080360FA

6

рідина

4

№ Grene
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Добавки харчові
Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби
Дiєтетична добавка для
бидла „Biorumen”

Дозатор ліків

Ручний дозатор досконало підходить для
подачі ліків як і енергетичних додатків
та інших препаратів в рідкій формі
- Плавне регулювання дози
- Ручне наповнювання і дозування
- Легко чиститься
- Латунна кінцівка стійка до прогризання

Харчова добавка до корму для жуйних тварин
призначена для зменшення ризику появлення
ацидозу особливо у корів з високою молочною
продуктивністю та інтенсивним харчуванням.
Дозування:
Профілактично:
- доросла худоба - 100 гр на день на
протязі 5 днів посипати на корм,
- Вівці і кози - 20 гр на день на протязі
3 днів посипати на корм,
У випадку виникнення перших проявів ацидозу:
- доросла худоба - залити до писка 125
гр BIORUMEN-u, розведеного в
250 мл води, 2 рази на день на протязі 5 днів.
- Вівці і кози - залити до писка 25 гр
BIORUMEN-u розведеного в 50
мл води, 2 рази на день на протязі 5 днів.


Характеристика (Дозатор ліків)
№ Grene
1575-051020

Обєм
[л]

Матеріал

0,3

пластик

Склад:
Бікарбонат натрію 70 %, італійський кріп,
болдо, гуньба сінна, жовтий тирлич,
мононатріевий фосфат, харчова добавка
Аналітично гарантований склад:
- Попіл 50 %
- Жири 0,5 %
- Білки 4 %
- Целюлоза 2 %
Склад в 1 кг
Мікроелементи
- Цинк (у формі хелату і купоросу) 1000 мг
- Мідь (у формі купоросу) 120 мг
- Марганець (у формі хелату і купоросу) 880 мг
- Кобальт (у формі хелату і купоросу) 40 мг
Мікроорганізми
- Saccharomyces cerevisae 72.10^9 UFC

Характеристика (Дiєтетична добавка для бидла „Biorumen”)
№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1580-070001

0,125

порошок

48
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Добавки харчові
Добавки кормові і засоби силосування
FarmaTox Адсорбент
мікотоксинів

Farmatox це досконалий засіб для розкладу
мікотоксинів які знаходяться в кормі або всередині
організму тварин.
Досліди, які були проведені в Аналітичній
Лабораторії у Вашингтоні показали велику
ефективність до таких токсин як:
Alfatoksyny, DON, ZEA, T-Z i TH-2.
до складу препарату входить натуральний
biopolimer – Chitosan, - це специфічна форма
хітину, виготовлена з панцеря крабів,
ензими, які діють в процесі деградації і
трансформації, а також екстракти з рослин,
які захищають печінку та нирки.
Істотним складником є вітамін C, який запобігає
виникненню стресу, супроводжуючому
отруєнням мікротоксинами.
На підставі багатьох досліджень і спостережень,
виконаних у багатьох господарствах на території
Польщі, у молочних корів виявлено:
- зростання показників витривалості
- зниження к-сті соматичних клітин (навіть на 50%)
- поліпшення апетиту
- поліпшення показників розплоду:
• менші кіст
• збільшує бажання корів до запліднення
• зростання показника штучного запліднення
Дозування:
10 – 20 гр / шт. / день, на місяць 300 – 600 гр.
НОВИНКА


Характеристика (FarmaTox Адсорбент мікотоксинів)
№ Grene
1617-080610FA

30

Вміст
[кг]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1

порошок

20

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Добавки харчові
Добавки кормові і засоби силосування
Miнeрaльна суміш кормових
добавок „Wigor M”

Заквашуючий препарат та
кoнсерват до кормів
„BarAcid”

Доповнююча суміш
з часником
Склад: Концентрат
часнику, купрум сульфат,
сульфат заліза, сульфат
кальцію, алюмосилікати
- WIGOR M це
суміш мінеральних
кормових добавок
- Мікро і макро елементи,
які є в суміші покращують
здоро’я тварин і
сприяють правильного
розвитку молодняку
- Суміш багата залізом, що
забезпечує правильний
розвиток молодняка,
і мідь, що містяться в
ньому викликає добре
всмоктування заліза і
показує хороші результати,
завдяки цьому значно
зменшує тривалість
відгодівлі тварин,
покращує використання
кормів і знижує споживання на 1 кг приросту
- Додаток часнику має дію антибіотику,
збільшує к-сть споживаного корму
- WIGOR M запобігає діареї і розладів травлення
різного походження, являє собою суміш
підсилюючу дію фармакологічного лікування
дизентерії, зменшує всмоктування мікотоксинів,
тим самим зменшуючи їх шкідливість
- WIGOR M як добавка до корму для всіх вікових груп,
зменшує вимирання спричиненне цими хворобами
- WIGOR M особливо додається до корму для
поросят в період: тиждень перед відлученням
і до тижня після відлучення, запобігає стресу,
який виникає під час таких змін і зміною корму,
покращує приріст і здоров’я поросят

Склад: фосфорна
кислота, лимонна,
фумарова, винна,
яблучна, алюмосилікати
- BARACID - це безпечний
і необхідний засіб для
правильного харчування
тварин з активною
кислотністю 2,04 pH
- Відповідно
збалансований склад і
дозування заквашувача
дає можливість
досягти максимальну
користь, при
мінімальних витратах
- Роль кислот в
закислювачі BARACID:
Фосфорна кислота
- ефективно знижує
pH, є джерелом
легкозасвоюваного
фосфору
- Лимонна кислота - змінює мікрофлору
тонкої кишки, що призводить до зниження
рН в сліпій кишці і товстій кишці
- Фумарова кислота - ефективно зменшує
види E. coli, діє на Lactobacillus
- Винна і яблучна кислота - покращують смакові
якості корму. Разом з відповідними пробіотиками
або травами стимулють ріст тварин
Висока якість алюмосилікатів пов’язує мікотоксини,
важкі метали які є в кормі та аміак, який утворився в
травній системі та уможливлює більшу концентрацію
кислот, які становлять 67% складу зіквашувача.
Дозування: на 1 тонну корму:
Поросята і свині: 2 кг
Свині на убій, свиноматки і кнури: 1,5 кг
Птиця: 2 kg
Телята: 3 кг

Дозування на 1 тонну корму:
Поросята, свині: 5 кг
Свині на убiй: 3 кг
Птиця: 4 кг





Характеристика (Miнeрaльна суміш кормових добавок
„Wigor M”)

Характеристика (Заквашуючий препарат та кoнсерват до кормів
„BarAcid”)

№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

Показник pH

BIO-031005

5

препарат сипкий

кислий

№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

Показник pH

BIO-032102

2

препарат сипкий

кислий pH 2,06

BIO-032104

4

препарат сипкий

кислий pH 2,05

BIO-032120

20

препарат сипкий

кислий pH 2,04
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Добавки харчові
Добавки кормові і засоби силосування
Препарат для підкислення
Baracid P

Мікробіологічна добавка
для силосування „Farma Sil”

Bariacid P рідкий окислювач для корму
і води з дуже низьким pH.
Роль кислот в окисленні:
- фосфорна кислота - ефективно знижує pH, є
джерелом легко засвоюваного фосфору
- лимонна кислота -змінює склад мікрофлори
тонкої кишки, що призводить до зниження
рН в сліпій кишці і товстій кишці
- молочна кислота - смак і запах заохочує
до корму,має антибактеріальну дію,
сильний пребіотик, легкий окислювач
- мурашина кислота - ефективно гальмує
розмноження бактерії E. coli, Sallmonelli i дріжджів
- винна кислота - покращує смакові якості корму.
У поєднанні з відповідними пробіотиками або
травою стимулює ріст тварин. Дуже продуктивний
окислювач, оскільки 85% складу являють кислоти.
Призначення:
- знижує pH харчового тракту завдяки
чому стабілізує корисну мікрофлору
- завдяки зменшенню розмноження мікробів
зменшує появу поносів у поросят
- кислотність шлункового вмісту
активує виділення пепсину.
ДОЗУВАННЯ на 1 тонну корму:
Поросята і свині: 1,0-1,5 л, Свиноматки і кнури: 1,0 л
Птиця, хутрові тварини: 1,0-2,0 л
Вода: 0,5-1,0 л (на 1000 л води)
Просте дозування за допомогою дозаторів MixRite:
Засіб Baracid P розводиться з водою в пропорції 1:10,
дозатор MixRite налаштувати на концентрацію 0,5 - 1 %
Зроблений розчин використати на протязі 7 днів

Farma Sil - це додаток до силосування об’ємного
корму, таких як: трава, конюшина, зернові
та кукурудза. Дякуючи восокому вмісту
бактерій молочної кислоти набагато покращує
харчову цінність виготовленого силосу.
Використання Farma Sil:
• Покращує процеси ферментаційні в закислюючій масі
- мінімалізує втрати при початковій стадії окислювання
• Швидке зниження pH силосу
• Підвищення стійкості силосу
• Зменшення росту цвілі і дріжджів в силосі
• Покращує смакові якості
• Збільшення поживної цінності силосу
• Збільшення надою
• Обмежує вторинне бродіння в контейнері
або тюках після відкриття
Додаткові переваги:
• Цілком безпечний для машин і тварин
• Не викликає корозії
• Простий у використанні
• Висока ефективність і низька собівартість
1 гр Farma Sil має 1 x 10 10 CFU
бактерії молочної кислоти:
• Lactobacillus plantarum DSMZ 16627
• Pediococcus acidilactici NCIMB 300005
• Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044
• Lactobacillus Paracasei NCIMB 30151
- вид, який воробляє ензими
Дозування: 100 гр на 10 тонн закислюючої маси
Приготування і використання розчину: 100 гр
розвести на 20 л води і рівномірно поливати
шари під час наповнювання ємності або
використовуючи аплікатор під час збирання.
Притовлений розчин потрібно
використати на протязі 12 годин.

НОВИНКА




Характеристика (Препарат для підкислення Baracid P)
№ Grene
1617-030105
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Вміст
[л]
5

Характеристика (Мікробіологічна добавка для силосування
„Farma Sil”)
Вміст
[гр]

Форма

1617-061010

100

препарат сипкий

1617-061050

500

препарат сипкий

№ Grene

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Добавки харчові
Добавки кормові і засоби силосування
Препарат до заквашування
„LactoMix”

Ідеально підходить до:
- Трави
- Зернобобових
- Зернових
- Кукурудзи
- Бурякових вершків
Дія
- Покращує процеси ферментаційні в закислючій масі
- Швидке зниження pH силосу
- Збільшує стабільність силосу
- Зменшення росту цвілі і дріжджів в силосі
завдяки чому: Покращує смакові якості Збільшення поживної ціності силосу
- Збільшення надою
- Обмежує вторине бродіння в контейнері
або тюках після відкриття
Додаткові переваги
- Цілком безпечний для машин і людей
- Не провокує корозії
- Простий у використанні
- Висока ефективність і низька вартість використання
Дозування
- 50 гр засобу на 10 тонн зеленої маси
Склад
Компонент мікробіологічний має
бактерії молочної ферментації:
- Lactobacillus plantarum KKP/593/p
- Lactobacillus plantarum KKP/788/p
- Streptococcus feacium KKP 907
- Lactobacillus buchneri KKP 880
Стартер, який складається з живильного середовища,
дає можливість на швидке розмноження компонентів
мікробіологічних, незалежно від початкових
умов, які виникають в місцях їх використання


Характеристика (Препарат до заквашування „LactoMix”)
№ Grene

Об`єм
[гр]

Вміст
[гр]

Форма

BIO-060005

50

50

препарат сипкий

BIO-060025

250

250

препарат сипкий
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Добавки харчові
Лизунці соляні
Соляний лизунець з мiкрoeлeментами „Lisal-M”
- Містить: кобальт, марганець, цинк, йод, селен, магній
- Механічна витривалість: 100 кг/см²


Характеристика (Соляний лизунець з мiкрoeлeментами „Lisal-M”)
№ Grene

Вміст
[кг]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Довжина
[мм]

Міцність
[кг/см2]

Колір

SOL-0101

10

150

150

150

100

біло-зелений

Звичайний соляний лизунець „Lisal”
Соляний лизунець для тварин - це джерело легко засвоюваного натрію
і необхідного хлору для правильного функціонування організму.
Склад
NaCl: 95% min
Частини нерозчинні у воді: 3% max


Характеристика (Звичайний соляний лизунець „Lisal”)
№ Grene
1617-010010

Вміст
[кг]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Довжина
[мм]

Міцність
[кг/см2]

Колір

10

150

150

150

100

білий

Соляний лизунець з сeлeном „Multi-Lisal SE”
- Містить: кобальт, марганець, цинк, йод, селен, магній
- Механічна витривалість: 100 кг/см²


Характеристика (Соляний лизунець з сeлeном „Multi-Lisal SE”)
№ Grene
1617-030010

34

Вміст
[кг]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Довжина
[мм]

Міцність
[кг/см2]

Колір

10

150

150

150

100

брунатний

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Добавки харчові
Лизунці соляні
Лизунець гімалайський для
коней

Натуральний соляний лизунець. Містить
мінерали і мікроелементи.


Характеристика (Лизунець гімалайський для коней)
Вміст
[кг]

№ Grene
1617-321554

2,4

Основа соляного лизунця
- Квадратна
- Пластикова
- Округлі краї
- До соляної кістки з вагою 10 кг


Характеристика (Основа соляного лизунця)
Колір

Матеріал

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

1620-100220

голубий

пластик

210

205

205

1620-100220Z

зелений

пластик

210

205

205

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби

36

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Народження і
вирощування телят

	 

Родильні аксесуари

40

Вирощування телят

44

Роговипалювання

50

Корекція та догляд за
копитами
	 
Інстументи до корекції

52

Догляд та лікування

56

Приручення та
контроль

	 

Кліщі і носові кільця

58

Погонялки і приборкувачі

60

Нашийники і повідки

64

Маркування та
ідентифікація

	 

Ідентифікація

70

Маркування

75

Гігієна доїння
Хімія для доїння
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76

37

	 

80

Фільтри, цідилки і губки

86

Поїлки мискові

128

Щітки до миття

89

Поїлки-ванни

134

Аксесуари для доїння

91

Морозостійкі поїлки

139

Замінні частини та аксесуари
до поїлок

149

Запчастини для
доїльних машин
Проводи

38

Поїння

Засоби для гігієни та догляду
за вим’ям

	 
98

Гума шприцева

100

Колектори

102

Колектор 120 мл

103

Пульсатори

106

Кран підтиснення

112

Запчастини до молочного
крану

113

Indykator Duovac

114

Молочний насос FC

117

Насос підтиснення

118

Масляниця нососа

120

Елементи інсталяції
підтиснення

121

Бачок насосу підтиснення

122

Myjnia WA3

123

Бідон для доїння

125

Kany

127

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00
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Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Родильні аксесуари
Прилад для родів „Vink”

Прилад для родів „Vink”

Прилад для родів, завдяки своїй конструкції,
уможливлює прийняття навіть найтрудніших пологів для
однієї особи. Завдяки перемінним рухам обох кінцівок,
пологи проходять простіше і безпечніше. Рукоятка,
охоплююча задню частину корови, унеможливлює
сповзання теляти, завдяки чому після натягування
пологових тросів, теля самостійно утримується на задній
частині корови, даючи асистуючій особі можливість
звільнення обох рук. Рухомо замонтований кронштейн
дає моливість тягнути теля вниз, згідно до природніх
потреб, особливо при пологах із складенням ратиць
плоду. Дає змогу тягнути назад, а також вгору і вниз. Дає
можливість працювати в стоячій або лежачій позиції,
а також швидкого звільнення механізму при занадто
великому натягуванні. Мотузки для родів в комплекті.

Прилад для родів, завдяки своїй конструкції,
уможливлює прийняття навіть найскладніших пологів
для однієї особи. Рукоятка, охоплююча зад корови,
унеможливлює сповзання теляти, завдяки чому
після натягування пологових тросів, теля самостійно
утримується на задіній частині корови, даючи асистуючій
особі можливість звільнення обох рук. Рухомо
замонтований кронштейн дає можливість тягнути
теля вниз, згідно з природніми потребами, особливо
при пологах із складенням ратиць плоду. Дає змогу
тягнути в напрямку заду, а також вгору і вниз. Дає
можливість працювати в стоячій або лежачій позиції,
а також швидкого звільнення механізму при занадто
великому натягуванні. Мотузки для родів в комплекті.

Характеристика (Прилад для родів „Vink”)

НОВИНКА

Характеристика (Прилад для родів „Vink”)
№ Grene
1582-160178

Довжина
[см]

Матеріал

1582-160165

160

нержавіюча сталь

1582-160168

180

нержавіюча сталь

№ Grene


Довжина
[см]
180

Троси для родів


Характеристика (Троси для родів)
№ Grene
1582-160304

40
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Вміст
2

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Родильні аксесуари
Прилад для родів „HK 2020”

Прилад для підйому бидла

Важіль допомогає при пологах у корів
- Перевірена якість
- Новий технічний розв’язок
- Вироблений згідно до фізіологічних потреб тварин
Переваги:
- Глибокі розрізи направляючого стрижня забезпечують
надійне захоплення і запобігання ковзання храповика
- Стержень, що складається з двох частин,
довжиною 180 см, стабільна завдяки
товстим стінкам і розширеній зв’язці
- Високої якості механізм, виконаний з
алюмінію зі стрибковим регулюванням
- Солідна конструкція і велика точність, рекомендують
пристрій для роботи під час важких пологів
- Існує можливість негайного звільнення механізму при
занадто великому навантаженні (розтягнення м’язів)
- Винятково широка пластикова основа,
обладнана бічними рукоятками, підходить до
кожної позиції і запобігає вислизанню
- В комплекті шнури - делікатні для шкіри теляти
і одночасно гарантують безвідмовну хватку.

- Особливо допомагає під час складних пологів
- Гумові, регульовані пряжки
- Для використання з підйомним пристроєм
- Для середніх порід
НОВИНКА


Характеристика (Прилад для підйому бидла)
№ Grene
1641-020201

Materiał

Udźwig
[kg]

stal

800

Прилад для підйому бидла


Характеристика (Прилад для родів „HK 2020”)
№ Grene

Довжина
[мм]

Матеріал

180

оцинкована сталь

1582-101210

Трос для родів

- Особливо допомагає під час складних пологів
- Гумові, регульовані пряжки
- Для використання з підйомним пристроєм
- Для середніх порід

Характеристика (Прилад для підйому бидла)


№ Grene

Характеристика (Трос для родів)
№ Grene
1582-160302

Вміст

1641-020202

Вантажопідйомність
[кг]

Матеріал

900

сталь

2
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Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Родильні аксесуари
Темблаковий дoмкрат для
бидла

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів
„Polysem”

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

- Для допомоги слабким коровам, короткою
або середньою тривалістюго
- Широкий, завдяки чьому немає
пунктів великого стиснення
- Можна пристосувати до різного розміру корів
- Сумка в комплекті


Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
„Polysem”)
№ Grene



1597-802402

Характеристика (Темблаковий дoмкрат для бидла)
№ Grene
1641-020204

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

90

28

100

Вантажопідйомність
[кг]
1000

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів

Стрічка для блокування ніг

- Полегшує вставання для корови у післяпологовому
періоді, а також запобігає травмам тварини
- Дуже міцна і легко чиститься



Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів)

Характеристика (Стрічка для блокування ніг)
№ Grene
1581-120604

42

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Матеріал
нейлон

№ Grene
1597-802406

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вміст

Довжина
[см]

Вміст
[шт.]

100

90

100

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Родильні аксесуари
Рукавички дo рактальновагінальних аналізів з
захистом

Експлораційний гель

- Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного
запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні

- Завдяки гелю долоні робляться слизькими
та мають захистну дію під час досліджень
- Полегшує перебіг пологів
- Не руйнує сперми
- Продукт рекомендується ветеринарами
НОВИНКА


Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів з
захистом)
№ Grene
1597-802404

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

120

25

50


Характеристика (Експлораційний гель)
№ Grene
1582-162110
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Групова упаковка
[шт.]

Вміст
[мл]

12

1000

43

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Вирощування телят
Підігрівач для молока

Пляшка для поїння телят

- Регульований термостат
- Легко чистити
- Діє при рівні 15 см
- Довжина проводу 2 м
Час нагрівання 8 л до
18 °C - 42 °C десь 15 хв

- Бутилка з соскою для поїння телят
- Бутилка зі шкалою
- В комплекті соска червоного кольору


Характеристика (Пляшка для поїння телят)
Обєм
[л]

Матеріал

1620-121110

1

тканина, гума

1620-121130

2

тканина, гума

№ Grene

НОВИНКА



Запчастини (Пляшка для поїння телят)
№ Grene

Характеристика (Підігрівач для молока)
№ Grene
1621-102008

Довжина
[см]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

81,5

2300

230

Стальна вибивачка

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1620-101910

Соска для поїння телят, біла

1

48

1620-101911

Соска для поїння телят, червона

1

48

1620-101915

Соска для напування телят,
латексна

1

48

Пляшка для поїння телят
„Peach Teat”

Ідеально підходить для розчинення
молокозаміних препаратів.
- Шийка пляшки з великим діаметром
- З додатковою соскою


Характеристика (Стальна вибивачка)
№ Grene
1621-122040

Матеріал

Довжина
[мм]

нержавіюча сталь

400


Характеристика (Пляшка для поїння телят „Peach Teat”)
№ Grene
1620-251045

44
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Обєм
[л]

Матеріал

1,5

тканина, гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Вирощування телят
Пляшка для поїння телят
„Speedy Feeder”

Годівниця для телят

- Верхня частина прикручується
- Три способи налаштування клапану
- Ідельно підходить до форми руки
- Велика пляшка, якої вистачить на ціле годування
- Шийка пляшки з великим діаметром
- Широке дно гарантує хорошу стабільність

- Комплетне корито для телят
- Запроєктоване для спеціального корму
для телят від 2 дня до 3 місяця життя
- Ручка продається окремо
- Запчастини доступні під замовлення
- Можна замонтувати соску для молока

Характеристика (Годівниця для телят)


Характеристика (Пляшка для поїння телят „Speedy Feeder”)
№ Grene
1620-121025

Обєм
[л]

Матеріал

2,5

тканина, гума

№ Grene
1620-122000

Обєм
[л]

Матеріал

4

пластик

Запчастини (Годівниця для телят)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1620-122002

Соска для годівлі телят

1

46

1620-122003

Соска для годівлі телят

1

46
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Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Вирощування телят
Соска для годівлі телят

Відерце дo поїння телят
соскою


Характеристика (Соска для годівлі телят)
№ Grene
1620-122002

Колір

Матеріал

Застосовування

червоний

гума

для сухого корму

Соска для годівлі телят

- Поїння телят з соски, корисне для їхнього здоров’я
- Відро виготовлене з міцного пластику, стійкого
до хімічних речовин і молочної кислоти
- З метелевою ручкою для підвішування
- Ідеальне для утримування в чистоті
- Не містить кадмію
- Допущено до контакту з харчовими продуктами
Характеристика (Відерце дo поїння телят соскою)
№ Grene

Обєм
[л]

Матеріал

9

пластик

1620-101802

Запчастини (Відерце дo поїння телят соскою)
№ Grene

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1620-101148

Прокладка до відра для поїння
телят

1

48

1620-101906

Клапан дo відерця дo поїння

1

47

1620-101910

Соска для поїння телят, біла

1

48

1620-101911

Соска для поїння телят, червона

1

48

1620-101915

Соска для напування телят,
латексна

1

48

Рекомендовані товари (Відерце дo поїння телят соскою)



№ Grene

Характеристика (Соска для годівлі телят)
№ Grene
1620-122003

46

Назва

Колір

Матеріал

Застосовування

червоний

гума

для молока

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1620-101904

Ручка для відра для напування
телят

1

47

1620-101905

Кришка для відра для напування
телят

1

47

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Вирощування телят
Ручка для відра для
напування телят

НОВИНКА


Характеристика (Ручка для відра для напування телят)
№ Grene
1620-101904

Кришка для відра для
напування телят

НОВИНКА


Характеристика (Кришка для відра для напування телят)
№ Grene
1620-101905

Клапан дo відерця дo поїння


Характеристика (Клапан дo відерця дo поїння)
№ Grene
1620-101906

Матеріал
пластик
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Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Вирощування телят
Прокладка до відра для
поїння телят

Резинова соска с отвором дo
автоматичних поїлок

Червона прокладка, монтується на
клапані відра для поїння телят
Характеристика (Прокладка до відра для поїння телят)
№ Grene

Колір

1620-101148

червоний


Характеристика (Резинова соска с отвором дo автоматичних поїлок)
№ Grene
1620-101922

Соска для напування телят

Колір

Довжина
[мм]

Матеріал

червоний

100

гума

Aплікатор до ліків з каналом
і  твердою кінцівкою

соска для поїння телят з хрестовим надрізом.
М’ягка і одночасно міцна, стійка до гризіння.
Ідеально підходить до бутилки і відра для поїння телят.

НОВИНКА


Характеристика (Соска для напування телят)
№ Grene

Колір

Довжина
[мм]

Матеріал

1620-101915

miodowy

100

lateks

Соска для поїння телят

- ідеальний для швидкого подавання
рідини і електролітів для телят
- Виготовлене з пластику, який можна використовувати
для контакту з харчовими продуктами
З хрестовим надрізом

Характеристика (Aплікатор до ліків з твердою кінцівкою)

Характеристика (Соска для поїння телят)

48

№ Grene

Колір

Довжина
[мм]

Матеріал

1620-101910

білий

100

гума

1620-101911

червоний

100

гума

Довжина зонди
[мм]

Обєм
[л]

Матеріал

1583-202002

480

2

пластик

1583-202004

1050

2

пластик

№ Grene

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Вирощування телят
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Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Роговипалювання
Газовий дeкoрнізатор
„Portasol III”

Дeкoрнізатор aкумуляторів
„Buddex”

- Служить для швидкого і ефективного видалення
рогів телятам між 3 і 8 тижнем життя
- Робочий час при повному резервуарі близько 45 хв
- Нагрівається за 30 - 40 сек. до
температури праці близько 600 °C
- Кінцівка з нержавіючої сталі
- Легко утримувати в чистоті та має більш надійний
нагрівальний наконечник (на відміну до Portasola II)
- Нова запалювальна система „click
ignition” займання суміші газів
- Випускається в міцній пластиковій коробці
- Пристрій не наповнений газом, газ
не входить до комплекту

Характеристика (Газовий дeкoрнізатор „Portasol III”)
№ Grene

Діаметр накінечника
[мм]

Живлення

18,5

газ

1587-261217

Рекомендовані товари (Газовий дeкoрнізатор „Portasol III”)
№ Grene
1581-140465

Назва
Гaз для відтину хвостів

Kіл. [шт.]
1

Ст. в
каталозі

- Процедура, яка виконується декорнізатором
Buddex майже безболісна
- Рекомендуємо Buddex для декорнізації
телят в перших 21 днях життя
- Пройшов перевірку DLG i DPLF (Німецька Організація
Тестуюча Технології Для Сільсьгого Господарства і
Лісництва) і оцінений як дуже безпечний пристрій
- Простий у використанні
- Вмикається автоматично, коли
притиснути до зародку рога
- Декорнізація триває декілька секунд
при температурі 700° C
- Звуковий сигнал сигналізує про кінець процедури


Характеристика (Дeкoрнізатор aкумуляторів „Buddex”)

51, 178

№ Grene

Живлення

1587-1716

акумулятор

Електричний декорнізатор

- До рогових зародків
- Висока температура наконечника
(обігрівальний елемент в наконечнику)
- Завдяки низькій вазі зручний у використанні
- Обладнаний ергономічною ручкою

Характеристика (Електричний декорнізатор)
№ Grene
1587-260202

50
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Сила
[Вт]

Діаметр
накінечника
[мм]

Живлення

210

18

230

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят
Роговипалювання
Гaз для відтину хвостів

Ручки тросу до дeкoрнiзaції





Характеристика (Гaз для відтину хвостів)

Характеристика (Ручки тросу до дeкoрнiзaції)

№ Grene

№ Grene

1581-140465

1587-261315

Трос для дeкoрнізації та
eмбротомії

Матеріал

Вміст
[шт.]

сталь

2

Їдкий штифт до дeкoрнізації
телят

Швидке та зручне використання з пластикової коробки.
- Для видалення рогів в телят від 1 до 4 тижня життя
- Одним штифтом можна декорнізувати 4-6 телят


Характеристика (Трос для дeкoрнізації та eмбротомії)
№ Grene
1587-261312

Довжина
[м]
12


Характеристика (Їдкий штифт до дeкoрнізації телят)
№ Grene
1587-261713

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

51

Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Інстументи до корекції
Передні кліщі для кoрeкції
ратиць

Бокові кліщі для кoрeкції
ратиць

- Ідеальні для твердих ратиць
- Трохи профільовані

Характеристика (Бокові кліщі для кoрeкції ратиць)
№ Grene


1586-242202

Характеристика (Передні кліщі для кoрeкції ратиць)
№ Grene
1586-242002

Довжина
[мм]

Матеріал

Коментар

420

сталь

замінне леза

Довжина
[мм]

Матеріал

600

сталь

Kліщі для огляду ратиць

Запчастини (Передні кліщі для кoрeкції ратиць)
№ Grene
1586-242004

Назва
Запасні ножі до передніх кліщів для
коректи ратиць

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

52

Запасні ножі до передніх
кліщів для коректи ратиць

Характеристика (Kліщі для огляду ратиць)
№ Grene

Довжина
[мм]

Відстань макс.
[мм]

Матеріал

300

115

кована сталь

1586-241402

Taрник до копит


Характеристика (Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць)
Вміст
[шт.]

№ Grene
1586-242004

2

(Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць) пасує до:
№ Grene
1586-242002

Назва
Передні кліщі для кoрeкції ратиць

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

52

- Рашпіль до копит і ратиць з двама поверхнями до
стирання: дуже гостра з глибокими канавками на одній
стороні і гладкіша для вірівнювання на іншій стороні

Характеристика (Taрник до копит)
№ Grene
1586-241202

52
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Довжина
[мм]

Товщина
[мм]

Ширина
[мм]

350

8

36

Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Інстументи до корекції
Moлоток для кoрегування
ратиць

Шліфувальний диск для
коректи ратиць


Характеристика (Moлоток для кoрегування ратиць)
Довжина
повна
[мм]

№ Grene
1586-240810

330

- Оригінальні диски для корекції
характеризуються надійністю та якістю
- Довгий період користування
- Диски мають на поверхні грубі зерна з твердого металу
- Перевагою диску є значно повільніше забруднення
- За один раз, таким диском, можна виконати більшу
кількість процедур, без необхідності в очистці
- Диски з дрібною грануляцією, в яких зерна
розташовані значно частіше, рекомендуються
до корекції дуже твердих копит, які найчастіше
має худоба, яка пасеться на лугах.

Tесак дo відсікання копит


Характеристика (Шліфувальний диск для коректи ратиць)
№ Grene

- З отвором для підвішування
- Трішки вигнутий

Діаметр
[мм]

1586-241340

115

1586-241344

125


Характеристика (Tесак дo відсікання копит)
№ Grene
1586-240602

Довжина
[см]

Матеріал

31

кислотостійка сталь
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Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Інстументи до корекції
Алюмінієвий дист для
коректи ратиць

Комплект ножів корекійного
диску алюмінієвої ратиці


Характеристика (Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої
ратиці)

- Система заміни ножів являється професійним
інструментом для виконання корекційних процедур
- Геометрично розміщені леза гарантують найкращі
ефекти і дають можливість одним комплектом
ножів виконати корекцію навіть у 700 тварин
- Цілковито змінена форма диску з меншою
вагою забезпечує кращий комфорт праці
- Висока міцність

№ Grene

Коментар

Вміст

1586-241328

двостороннє
лезо

3

(Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці) пасує до:
№ Grene
1586-241325

Отвори в диску:
- Забезпечують зменшення нагрівання
- Не спричиняють виділення поганих запахів
- Відсічений матеріал легко випадає
- Без проблем можна спострігати за
поверхнею яка оброблюється
- Зменшують вагу диску
Похиле розміщення лез ножів:
- Забезпечують швидшу і детальнішу
корекцію (також між ратицями)
- Дуже чиста поверхня корекції
- Ратиця не потребує додаткових процедур,
що сприяє заощадженню часу
Ріжучі ножі:
- Двосторонні (можна перевертати)
- Можна замінити один
- Швидка заміна, завдяки простому
звільненню монтуючих гвинтів


Характеристика (Алюмінієвий дист для коректи ратиць)
№ Grene
1586-241325

Діаметр
[мм]

Коментар

Матеріал

120

6 змінних ножів

алюміній

Запчастини (Алюмінієвий дист для коректи ратиць)
№ Grene
1586-241328

54

Назва
Комплект ножів корекійного диску
алюмінієвої ратиці

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

54
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Назва
Алюмінієвий дист для коректи
ратиць, 6 лез

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

54

Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Інстументи до корекції
Ніж для коректи ратиць
„Profi”

Брусок дo ножів та  тесаків

- Професійні ножі для чищення копит
- Виконані із спеціальної, найвищої якості
сталі до продукції інструментів, що ріжуть
- Профільовані вістря збільшують силу і точність різання
- Профільована ручка з твердої деревини
не спричиняє стомлення руки

- Для точіння ножів до копит, а також копит тесаків
- Плоска овальна форма
- Розміри: 12,5 x 3 см

Характеристика (Брусок дo ножів та тесаків)
№ Grene
1586-241002

Характеристика (Ніж для коректи ратиць „Profi”)
№ Grene

Тип

Матеріал

1586-240204

лівий

сталь, дерево

1586-240206

двосторонній

сталь, дерево

1586-240202

правий

сталь, дерево

Ніж для коректи ратиць

- Виконаний з найвищої якості сталі
- Висока ефективність роботи
- Легкість точіння
- Великий промінь вістря, а також ідеальна
форма ручки запевняє точну і зручну роботу


Характеристика (Ніж для коректи ратиць)
№ Grene

Тип

Матеріал

1586-240205

лівий

сталь, дерево

1586-240207

двосторонній

сталь, дерево

1586-240203

правий

сталь, дерево
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Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Догляд та лікування
Комплект до лікування
ратиць

Дерев’яна колодка для
ратиць

- Застосовується з метою обмеження руху
копит під час запальних процесів
- Колодку приклеюють до здорового копита, таким
чином зменшуючи навантаження на хворе копито.

Характеристика (Дерев’яна колодка для ратиць)
№ Grene

Комплект включає 14 блочків та аксесуари
для правильного застосування.
TECHNOBASE 8000 - це живиця, яка швидко набирає
твердості, виготовлена на основі мерилакрилату
Випускається в вигляді порошку та рідини.
Застосування:
догляд за ратицями, блокування ратиць
під час запальних захворювань.
Властивості
TECHNOBASE 8000 можна використовувати
відразу після змішування
TECHNOBASE після змішування не робиться пластичне
і можна його моделювати до будь-якої форми. Період
затвердіння складає приблизно 4 - 6 хв. В залежності
від співвідношення при змішуванні і температури.
Після затвердіння TECHNOBASE буде стійким до кислот,
кліматичних умов і забруднення, а також може бути
розчинений в ацетоні. Після полімеризації TECHNOBASE
8000 буде твердим і стійким до стирання, завдяки
цьому підходить до механічної корекції (шліфування,
розпилювання, свердління, фрезування і т.д.)

Матеріал

1586-16104

деревина

Букова смола до ратиць

- Найвища якість
- Найвища в’язкість
- Добре випробувана субстанція до догляду за копитами
- Регулярне застосування захищає від мікозу
- Добре дезінфікує
- Використовувана також проти
обгризання дерев дикою дичиною

Характеристика (Комплект до лікування ратиць)
№ Grene

Коментар

1586-2418501M1

набір 4 блоків

1586-2418502M1

набір 14 блоків


Характеристика (Букова смола до ратиць)
Вміст
[л]

Групова упаковка
[шт.]

1586-241801

1

12

1586-241805

5

1

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами
Догляд та лікування
Водонепроникливий пластир
дo ратиць

Насичений дьогтем

Характеристика (Водонепроникливий пластир дo ратиць)
№ Grene
1585-222005

Довжина
[м]

Ширина
[мм]

Колір

25

45

чорний

Ванна до дезинфекції ратиць
- Спеціальна форма середини ванни, дає
можливість для відмінного оброблення
ратиць дезінфікуючим засобом
- Дуже висока міцність


Характеристика (Ванна до дезинфекції ратиць)
№ Grene
1600-540202

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Обєм
[л]

Колір

Матеріал

Маса
[кг]

200

16

85

200

коричневий

поліетилен

21
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Кліщі і носові кільця
Носові кліщі для бидла

Kліщі для закладення
колець типу „Bizon”

Пружинна блокада.

Характеристика (Носові кліщі для бидла)
№ Grene
1581-123202

Довжина
[мм]

Матеріал

190

нержавіюча сталь

До аплікації без попереднього
пробиття носової перегородки.

Характеристика (Kліщі для закладення колець типу „Bizon”)
№ Grene

Носові кліщі для бидла з
пружиною

Матеріал

1581-121602

алюміній

Носове кільце „Bizon”

Пружинна блокада.

Має гвинт, який блокується





Характеристика (Носові кліщі для бидла з пружиною)
№ Grene
1581-123002

Характеристика (Носове кільце „Bizon”)

Довжина
[мм]

Матеріал

110

нікельна сталь

№ Grene
1581-121404

Носові кліщі для бидла з
тросом

Товщина
[мм]

Діаметр
зовн.
[мм]

Матеріал

55

9

69

кислотостійка
сталь

Носове кільцe „Hauptner”

Має гвинт, який блокується


Характеристика (Носові кліщі для бидла з тросом)
№ Grene
1581-123402



Довжина
[мм]

Матеріал

210

нікельна сталь

Характеристика (Носове кільцe „Hauptner”)
№ Grene
1581-121004

58

Діаметр
внутр.
[мм]

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Діаметр внутр.
[мм]

Товщина
[мм]

Матеріал

57

9

кислотостійка сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Кліщі і носові кільця
Палка для ведення бика

Пластмасове кільце

- Лакована
- З міцним замком
- Тип ручки D

- Виготовлене з пластичного пластику
- Гвинтовий затискач дозволяє на швидке
регулювання і одягання кільця на носову
перегородку в дуже короткий час
- Ця системи майже унеможливлює,
самостійне зняття кільця твариною


Характеристика (Палка для ведення бика)
№ Grene

Довжина
[мм]

Матеріал

1450

сталь

1581-121000

Алюмінієве кільце


Характеристика (Пластмасове кільце)
Розмір

Матеріал

1580-101703

№ Grene

великі

пластик

1580-101701

малий

пластик

1580-101702

середнє

пластик

- Плавна регуляція за допомогою якої можна швидко
підібрати відповідний розмір до величини носової
перегородки тварини, таким чином кільце не спадає
- Тварина без проблем може їсти і пити з кільцем
- Легко одягається і знімається

Характеристика (Алюмінієве кільце)
№ Grene
1580-101602

Матеріал
алюміній
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Погонялки і приборкувачі
Палка заспокоєння

Резиновий колпачок до
палки заспокоєння



Характеристика (Резиновий колпачок до палки заспокоєння)
№ Grene

Характеристика (Палка заспокоєння)
№ Grene
1581-120202

Розмір

Матеріал

регульований

оцинкована сталь

Запчастини (Палка заспокоєння)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-120302

Пружина дo палки заспокоєння

1

60

1581-120304

Резиновий колпачок до палки
заспокоєння

1

60

Матеріал

1581-120304

гума

Загальний підтримувач у
бидла

Пружина дo палки
заспокоєння

Характеристика (Загальний підтримувач у бидла)
№ Grene
1581-120802

Діаметр
[мм]

Довжина
[см]

4,5

120

Запчастини (Загальний підтримувач у бидла)
№ Grene


Характеристика (Пружина дo палки заспокоєння)

60

№ Grene

Матеріал

1581-120302

сталь
пружинчата

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-120803

Верхня резина для підтримувача
хвоста

1

61

1581-120804

Нижня резина для підтримувача
хвоста

1

61
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Погонялки і приборкувачі
Верхня резина для
підтримувача хвоста


Характеристика (Верхня резина для підтримувача хвоста)
№ Grene
1581-120803

Нижня резина для
підтримувача хвоста


Характеристика (Нижня резина для підтримувача хвоста)
№ Grene
1581-120804
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Погонялки і приборкувачі
Електричний погонич
„Kawe”

Продовжувач до пoгонича
„Kawe”


Характеристика (Продовжувач до пoгонича „Kawe”)
№ Grene
1581-125602

Матеріал

Колір

Довжина
[мм]

пластик

червоний

750

(Продовжувач до пoгонича „Kawe”) пасує до:

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкий до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї

№ Grene
1581-125502

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

62

Електричний погонич „Kawe„

Електричний погонич
„Picador”


Характеристика (Електричний погонич „Kawe”)
№ Grene
1581-125502

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

пластик

1,5

2 x R20

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Зручний і добре тримається в долоні
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Електричний погонич „Kawe
21”

Характеристика (Електричний погонич „Picador”)
№ Grene
1581-125202

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається
- Має світло-сигнальний індикатор, який
сигналізує, що прилад ввімкнений
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

пластик

1,5

2 x R20

Продовжувач до пoгонича
„Picador”


Характеристика (Продовжувач до пoгонича „Picador”)



№ Grene

Характеристика (Електричний погонич „Kawe 21”)
№ Grene
1581-125241

1581-125605

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

пластик

1,5

2 x R20

Колір

Довжина
[мм]

пластик

червоний

750

(Продовжувач до пoгонича „Picador”) пасує до:
№ Grene
1581-125202

62

Матеріал

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Назва
Електричний погонич „Picador„

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

62

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Погонялки і приборкувачі
Електричний погонич „Torrero”
- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів
ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Гучний звуковий сигнал під час роботи

Характеристика (Електричний погонич „Torrero”)
№ Grene
1581-125101

Товщина
[мм]

Колір

Матеріал

Ширина
[мм]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Тип
батареї

30

червоний

пластик

80

4,5

130

3R12

Електричний ручний
погонич „Magic Shock”

Електричний погонич „Magic
Shock”

- Ергономічний дизайн
- Має кнопку включення / виключення
- Зі звуком, який викликає додатковий ефект

- Простий у використанні та економічний
електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від
пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту
пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від
випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з
полікарбонату довжиною 71 см


Характеристика (Електричний ручний погонич „Magic Shock”)
№ Grene
1581-125215

Живлення
[В]

Тип батареї

1,5

4 x AA


Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)
Напруга
мін.
[В]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Тип батареї

1581-11260

5600

1,5

980

C LR 14

1581-11261

6000

1,5

980

C LR 14

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Погонялки і приборкувачі
Електричний погонич „Magic
Shock”

- Простий у використанні та економічний
електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від
пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту
пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від
випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з
полікарбонату довжиною 71 см
- В комплекті акумулятор 2,5 Ah NiCd
і блок живлення для зарядки

Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)
№ Grene

Напруга мін.
[В]

Довжина
[мм]

6000

980

1581-11262

Нашийники і повідки
Недоуздок для бугаїв

Матеріал: шкіра
- Подвійне прошиття
- Міцне окуття

Уздечка для телят


Характеристика (Уздечка для телят)
№ Grene
1630-220872


Характеристика (Недоуздок для бугаїв)
№ Grene
1630-220202

64
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Нашийники і повідки
Уздечка для корів i молодих
биків

Обруч для бидла з кільцем


Характеристика (Обруч для бидла з кільцем)
Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

1628-204042

90

40

нейлон

1628-204043

100

40

нейлон

1628-204044

110

40

нейлон

1628-204046

120

40

нейлон

1628-204048

130

40

нейлон

1628-204050

150

40

нейлон

№ Grene

Характеристика (Уздечка для корів i молодих биків)
№ Grene
1630-220852

Уздечка нейлонової стрічки
з ланцюжком

Нашийник для худоби з
кільцем без ланцюга

- Прив´язь для великих биків
- Подвійна, міцна пряжка


НОВИНКА



Характеристика (Уздечка нейлонової стрічки з ланцюжком)
№ Grene

Характеристика (Нашийник для худоби з кільцем без ланцюга)

1630-220802

№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

170

70

нейлон

1628-200204

Обруч для бидла без кільця
та ланцюга

Обруч для бидла з ланцюгом




Характеристика (Обруч для бидла без кільця та ланцюга)
№ Grene
1628-200802

Довжина
[см]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Матеріал

90

900

40

нейлон

Характеристика (Обруч для бидла з ланцюгом)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

90

40

нейлон

1628-200803

100

1000

40

нейлон

1628-200602

1628-200804

110

1100

40

нейлон

1628-200604

110

40

нейлон

1628-200806

120

1200

40

нейлон

1628-200606

120

40

нейлон

1628-200808

130

1300

40

нейлон

1628-200607

130

40

нейлон
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Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Нашийники і повідки
Нейлоновий обруч для телят

Прив´язь для корів з
комплектом ремнів типу
„trevira”


Характеристика (Нейлоновий обруч для телят)
Довжина
[см]

Ширина
[мм]

1628-12467

65

40

1628-12463

85

40

№ Grene

Прив´язь для худоби довжиною 130 см і
двома ременями довжиною 60 см

Характеристика (Прив´язь для корів з комплектом ремнів типу
„trevira”)
№ Grene
1628-125000

66

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Довжина
[см]

Ширина
[см]

130

4

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Нашийники і повідки
Прив’язь для корів з
набором ланцюгів тип trevira

Дворядний ланцюг з
пружинним крюком

Прив´язь для худоби з подвійним ланцюгом
довжиною 70 см, з замком.

НОВИНКА





Характеристика (Дворядний ланцюг з пружинним крюком)

Характеристика (Прив’язь для корів з набором ланцюгів тип trevira)
№ Grene
1628-125104

Довжина
[см]

Ширина
[см]

130

4

№ Grene
1628-201202

Довжина
[м]

Діаметр дроту
[мм]

70

6

(Дворядний ланцюг з пружинним крюком) пасує до:
№ Grene

Прив’язь для молодих
бичків з набором ланцюгів

1628-125104

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

67

Прив’язь для корів з набором
ланцюгів тип trevira

Однорядний ланцюг з
пружинним крюком

НОВИНКА


Характеристика (Однорядний ланцюг з пружинним крюком)

Прив´язь для худоби з подвійним ланцюгом
довжиною 70 см, з замком.

№ Grene
1628-201204

Довжина
[м]

Діаметр дроту
[мм]

66

6

НОВИНКА


Характеристика (Прив’язь для молодих бичків з набором ланцюгів)
№ Grene
1628-125110

Довжина
[см]

Ширина
[см]

150

5,5

Нашийна ручка для телят

(Прив’язь для молодих бичків з набором ланцюгів) пасує до:
№ Grene
1628-201202

Назва
Дворядний ланцюг з пружинним
крюком , 70 см

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

67

- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм

Характеристика (Нашийна ручка для телят)
№ Grene
1628-201127
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Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

67

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Нашийники і повідки
Нашийна ручка для корів

Вeрблік упряжі


Характеристика (Вeрблік упряжі)

- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

№ Grene
1628-201004


Характеристика (Нашийна ручка для корів)
№ Grene
1628-201128

Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

Ярмо прив’язі

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Характеристика (Ярмо прив’язі)
№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3106

оцинкована сталь

6

Нашийний ланцюговий
обруч

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)

68

№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3102

оцинкована сталь

3

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Довжина
[мм]

Товщина
[мм]

Матеріал

145

7

сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль
Нашийники і повідки
Карабін застібка з перстнем
обертовим

Трос для виводу худоби

Масивний карабін з обертовим кільцем для
поєднання нашийників з прив’язью для тварин.
НОВИНКА


Характеристика (Карабін застібка з перстнем обертовим)
№ Grene

Поверхня

Довжина
[мм]

Діаметр вуха
[мм]

оцинк

100

20

1554-082225

- Довга мотузка для безстресового виводу худоби
- Великий діаметр мотузки забезпечує добре утримання

Карабін безпеки

НОВИНКА


Характеристика (Трос для виводу худоби)
Діаметр
[мм]

Довжина
[м]

1628-301232

12

3,2

1628-301650

16

5

№ Grene

Карабін безпеки найчастіше використовуються
в місцях, де є потреба у постійному роз’єднанні
підключень. Найчастіше використовуються
на поводках і прив’язях для тварин.
Характеристика (Карабін безпеки)
№ Grene
1554-082420

Поверхня

Довжина
[мм]

Діаметр вуха
[мм]

оцинк

100

12

Перстень для зв’язування

Кільце до зв’язування гальванізоване, до
пригвинчення в боксі або на стіні стайні. Міцна
плитка з чотирма отворами на болти.
НОВИНКА


Характеристика (Перстень для зв’язування)
№ Grene
0723-32163

Групова упаковка
[шт.]

Поверхня

50

оцинкована

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

69

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Ідентифікація
Бірки типу Snap Tag виготовлені зі спеціального пластику, м’якого, гнучкого, який не деформується при високій міцності
розтягування і напрузі. Завдяки гострому стержню кульчика, пробиття вуха буде менш болюче і швидке для тварини.
Відкрита голівка внутрішньої частини сережки допускає незначне потрапляння повітря до рани прискорюючи загоєння
вуха (не спричиняє підгноєння). Заклепкове з’єднання дозволяє утримувати постійну відстань між двома частинами
бірки, що спричиняє легке обертання сережки, а також запобігає пошкодженню вуха і його некрозу. У пропозиції
також номеровані бірки, які досконало виправдовують себе в ідентифікації тварин, полегшуючи управління стадом.

Вушна бирка в комплекті жовта ST 1

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 1)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

Коментар

28

жовтий

поліуретан

25

округлий

1593-530125

Вушна бирка в комплекті жовта ST 2

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 2)
№ Grene

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

54

44

жовтий

поліуретан

25

1593-530225

Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL)
№ Grene
1593-530325

Довжина
[мм]

Діаметр
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

48

28

62

жовтий

поліуретан

25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 4

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 4)
№ Grene
1593-530425

70

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

68

58

жовтий

поліуретан

25

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Ідентифікація
Нумерована вушна бирка жовта ST 2
Вушні бірки прономеровані ST2 це ідеальний розв’язок для зовнішньої
ідентифікації стад худоби і свиней, дуже стійкий лазерний надрук,
все дуже добре видно незважаючи на малий розмір бірки.
- Великі цифри величиною 25 мм, на двох частинах

НОВИНКА


Характеристика (Номерна вушна бирка жовта ST 2)
№ Grene

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

1593-530202

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530204

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530206

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530208

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530210

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530220

54

44

жовтий

поліуретан

100
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Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Ідентифікація
Універсальна металева
кільчатка

Kільчатка „Prima-flex”

- 2 голки в комплекті, підходить до
кульчиків Ardes i Allflex та SnapTag
- Блокуючий замок
- Зручний чохол
- Існує можливість заміни голки
для кульчиків іншого типу

- Пластикова ручка
- З голубою вкладкою на бірки Allflex

Характеристика (Kільчатка „Prima-flex”)



№ Grene

Характеристика (Універсальна металева кільчатка)

1581-141421

№ Grene
1581-141420

Матеріал

Довжина
[мм]

Колір

чавун

240

голубий

Назва

№ Grene
1581-141422

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-141426

Голка металевої бірки для кульчиків
„Allflex” i „Ardes”

1

72, 189

1581-141428

Пружинка дo універсальної,
металевої кільчатки

1

189

1581-141430

Голка металевої бірки для кульчиків
„Daploma”

1

72, 189

Коментар
замінні ручки

Рекомендовані товари (Kільчатка „Prima-flex”)

Рекомендовані товари (Універсальна металева кільчатка)
№ Grene

Матеріал
кислотостійка сталь,
тканина

Назва
Голка металевої бірки „Prima-flex”

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

73, 189

Голка металевої бірки для
кульчиків „Daploma”

Kільчатка для агенційних
кульчиків
- Змінна голка для універсальної бірки
- Підходить до кульчиків Snap Tag, які пропонує Grene

Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma”)
№ Grene
1581-141430

Голка металевої бірки для
кульчиків „Allflex” i „Ardes”

- Аплікатор забезпечує правильне одягання
кульчиків типу Snap Tag які пропонує Grene
- з голкою типу Snap Tag, Daploma
- Існує можливість змінити голку
або кульчиків іншого типу

Характеристика (Kільчатка для агенційних кульчиків)
№ Grene

Колір

Матеріал

Коментар

1593-527000

чорний

пластик

замінна голка

Рекомендовані товари (Kільчатка для агенційних кульчиків)
№ Grene

72

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-141426

Голка металевої бірки для кульчиків
„Allflex” i „Ardes”

1

72, 189

1581-141430

Голка металевої бірки для кульчиків
„Daploma”

1

72, 189


Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex”
i „Ardes”)
№ Grene
1581-141426

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Ідентифікація
Голка металевої бірки
„Prima-flex”

Ідентифікаційний обруч  для
бидла із пряжкою


Характеристика (Голка металевої бірки „Prima-flex”)



№ Grene

Характеристика (Ідентифікаційний обруч для бидла із пряжкою)

1581-141422

№ Grene

(Голка металевої бірки „Prima-flex”) пасує до:
№ Grene
1581-141421

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

72, 189

Kільчатка „Prima-flex„

Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

120

40

нейлон

1628-204045

Ідентифікаційний обруч  для
бидла із скобою

Цифра для
ідентифікаційного ошийника


Характеристика (Ідентифікаційний обруч для бидла із скобою)

Матеріал: тканина
- Цифри для маркування худоби,
розміщують на нашийнику
- Стійке до кліматичних умов і випромінювання UV
- Легко очищується
- Розміри: 4,5 x 4,5 x 1,3 см

№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

120

40

нейлон

1628-20889


Характеристика (Цифра для ідентифікаційного ошийника)
№ Grene

Коментар

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Групова упаковка
[шт.]

1593-176100

цифра „0”

45

45

10

1593-176101

цифра „1”

45

45

10

1593-176102

цифра „2”

45

45

10

1593-176103

цифра „3”

45

45

10

1593-176104

цифра „4”

45

45

10

1593-176105

цифра „5”

45

45

10

1593-176106

цифра „6”

45

45

10

1593-176107

цифра „7”

45

45

10

1593-176108

цифра „8”

45

45

10

1593-176109

цифра „9”

45

45

10
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Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Ідентифікація
Інформаційний щит для
бидла


Характеристика (Інформаційний щит для бидла)
№ Grene

Колір

Матеріал

Ширина
[мм]

Довжина
[мм]

1593-080001Z

зелений

пластик

240

395

1593-080001

білий

пластик

240

395

Фломастер до кульчиків

Характеристика (Фломастер до кульчиків)
№ Grene

Колір

1593-20143

чорний

Фломастер до кульчиків
„Ardes”

- Фломастер для напису на бірках
- Дуже ефективний
- Спеціальний склад туші зумовлює дуже швидку
реакцію з біркою, через що напис не розмазується,
не окислюється і дуже швидко висихає
- Стійкість напису до 10 років

Характеристика (Фломастер до кульчиків „Ardes”)

74

№ Grene

Колір

1593-528000

чорний

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Маркування
Спрей до позначення

Kрeйдa для позначення
„Raidex”

- Ідеальний для позначення
всіх тварин, особливо свиней
- Під час позначення, немає
контакту зі шкірою тварини,
що запобігає переношенню
мікроорганізмів між тваринами
- Дуже безпечний у використанні
- Продуктивний
- Швидко висихає
- Окислюється приблизно
через 4 тижні

- Ідеальна для швидкого позначення
свиней, худоби і овець
- На протязі багатьох
років перевірена на
польському ринку
- Є можливість висування
і зсування крейди
для позначення
- Висока якість вирізняє її
з числа інших крейд.




Характеристика (Kрeйдa для позначення „Raidex”)

Характеристика (Спрей до позначення)

Колір

Вміст
[мл]

1592-360208

чорний

60

1592-360202

червоний

60

1592-360212

фіолетовий

60

1592-360204

голубий

60

1592-360206

зелений

60

жовтий

60

№ Grene

Колір

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

1592-361402

червоний

400

12

1592-361602

червоний

600

10

1592-361404

голубий

400

12

1592-361604

голубий

600

10

1592-361406

зелений

400

12

1592-360210

1592-361606

зелений

600

10

№ Grene

Ідентифікаційна пов´язка
- Ідентифікаційна пов´язка на застібці для худоби
на ноги - можна зняти і знову одягнути
- Виготовлений із спеціального синтетичного матеріалу

Характеристика (Ідентифікаційна пов´язка)
Колір

Довжина
[мм]

Матеріал

К-сть штук

1593-422200

червоний

370

пластик

10

1593-422205

зелений

370

пластик

10

1593-422210

жовтий

370

пластик

10

№ Grene

Ідентифікаційна пов’язка на липучку

Характеристика (Ідентифікаційна пов’язка на липучку)
№ Grene

Колір

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Матеріал

К-сть штук

1593-421000

червоний

360

30

пластик

10

1593-421020

голубий

360

30

пластик

10

1593-421005

зелений

360

30

пластик

10

1593-421010

жовтий

360

30

пластик

10
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Хімія для доїння
Кислотний миючий засіб
„Dezynfekant A” „Фарма”

PRODUKTY FARMA
STWORZONE DLA TWOICH POTRZEB

„DEZYNFEKANT A”

Рідкий лужний миючо-дезінфікуючий засіб
призначений для використання в сфері перероблення
холодного молока. Для дезінфекції поверхонь, які
мають контакт з продуктами харчування, дезінфекції
обладнання, контейнерів, посуду і кухонних
приладів, трубопроводів пов’язаних з виробництвом,
транспортуванням, зберіганням або споживанням їжі.
Має бактеріологічну і протигрибкову дію.
До професійного застосування.
Використання і дозування:
Прилади для доїння потрібно мити одразу після
кожного поїння, контейнери для збирання
молока, контейнери для охолодження потрібно
мити відразу після їхнього випорожнення.
Перед дезінфекцією потрібно помити літньою водою.
Миття і дезінцекцію потрібно проводити 0,3-0,5%
-им розчином. (30-50 мл засобу DEZYNFEKTANT
A на 10 л води). Засіб DEZYNFEKTANT Aмає
бактеріологічну і протигрибкову дію в концентрації
0,3%. Під час вказаного терміну придатності напротязі 9 місяців засіб має бактеріологічну
і протигрибкову дію в концентрації 0,4%.

Płynny alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący przeznaczony do stosowania w
zakresie przetwórstwa zimnego mleka.
Do dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z żywnością, dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem
lub spożywaniem żywności. Wykazuje
działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
Do profesjonalnego zastosowania. Stężenie robocze 0,3% - 0,5%. Temperatura
użycia: 40˚C.

„HIGIENIC K”
Płynny kwaśny środek myjący przeznaczony do stosowania w zakresie przetwórstwa zimnego mleka.
Zaleca się stosować HIGIENIC K na
przemian z DEZYNFEKTANTEM A.
Stężenie robocze 0,3% - 0,5%. Temperatura użycia: 40˚C.


Характеристика (Кислотний миючий засіб „Dezynfekant A” „Фарма”)
№ Grene
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Вміст
[кг]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]
12

1580-050203FA

2,4

основний

1580-050206FA

6

основний

1580-050224FA

24

основний

DYSTRYBUTOR: GRENE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
Modła Królewska ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto
tel. +48 63 24 09 100, fax +48 63 24 09 101
e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl www.grene.pl

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Хімія для доїння
Kилотний миючий засіб
„Higienic K” „Farma”

Щілочний препарат для
миття та дезинфекції „Super”

Рідкий килотний миючий засіб призначений для
застосування в сфері перероблення холодного молока.
Використання і дозування:
Перед застосуванням потрібно помити літньою
водою. Для миття і дезинфікції використовувати
0,3-0,5 %-й розчин (30-50 мл препарату на 10 л
води), далі добре виполоскати питною водою.
Рекомендується використовувати HIGIENIC K чергуючи
з >DEZYNFEKTANTEM A. Таким чином додатково
видаляється осад кальцію і заліза та молочного каменю.
Лужним засобом мити раноDEZYNFEKTANTEM
A, а кислотним ввечеріHIGIENICIEM K
гарантує гігєнічно-чисті доїльні апарати.

- Сконцентрований засіб, без фосфору
для миття та дезинфекції
- До доїльних інсталяцій і холодильників до молока
- Ефективний у м’якій і твердій воді
- Не піниться
- Досконало справляється з видаленням осаду і бактерії
- Ефективний під час 7 хв. основного миття
- Лагідний для інсталяції
- Рекомендується чергувати з засобом Cidmaxem


Характеристика (Kилотний миючий засіб „Higienic K” „Farma”)
№ Grene

Вміст
[кг]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]

Характеристика (Щілочний препарат для миття та дезинфекції
„Super”)
№ Grene

Вміст
[л]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]
6

1580-050103FA

2,4

кислий

1580-050106FA

6

кислий

12
ALF-3002

2

основний

1580-050124FA

24

кислий

ALF-3005

5

основний

ALF-3020

20

основний
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Хімія для доїння
Кислотний препарат для
миття та дезинфекції
„Cidmax”

Кислотний препарат для
миття та дезинфекції „P3mlex K”
- Призначений
для миття та
дезинфекції
використовується
для утримування
в чистоті приладів
для доїння і
охолодження
- Видаляє молочний
камінь і водяний,
рекомендується
використовувати періодинчо з препаратом mlex-A
- Рекомендована концентрація 0,3-0,5%
- Мінімальна температура миючого розчину 40°C
- Засіб швидко виполоскується, досконало
підходить до трубопровідних доїльних апаратів,
доїльних приміщень і до ручного миття
- Не пошкоджує гумових елементів доїльних апаратів
- Дуже економічний у використанні

- Кислотний засіб для миття та дезинфекції
- Сконцентрований кислотний миючий засіб
-До дезинфекції доїльних інсталяцій
і холодильників до молока
- Ефективно розчиняє осад від води і молока,
а також протидіє повторному осіданню
- Не піниться
- Ефективний під час 7 хв. основного миття
- Рекомендується чергувати з засобом Super


Характеристика (Кислотний препарат для миття та дезинфекції
„P3-mlex K”)

Характеристика (Кислотний препарат для миття та дезинфекції
„Cidmax”)
№ Grene

Вміст
[л]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]

ALF-3102

2

кислий

6

ALF-3105

5

кислий

ALF-3120

20

кислий

Вміст
[кг]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]

HEN-2005

6

кислий

4

HEN-2024

24

кислий

№ Grene

Дезинфекуючий препарат
„Dezynfekant” „DeLaval”

Щілочний препарат для
миття та дезинфекції „P3mlex A”
- Лужнийний засіб для
миття та дезинфекції
використовується
для утримування в
чистоті прилади для
доїння і охолодження
- Рекомендована
концентрація
робоча 0,3-0,5%
- Мінімальна
температура миючого розчину 40°C
- Засіб швидко виполоскується, досконало
підходить до трубопровідних доїльних апаратів,
доїльних приміщень і до ручного миття
- Не пошкоджує гумових елементів доїльних апаратів
- Дуже економічний у використанні

- Сконцентрований засіб для дезинфекції
різного роду приладів для продукції,
зберігання і транспортування молока
- Ефективно знижує кількість бактерій і грибків
- Не піниться
- Час дезинфекції: 3-5 хв.
- Продукт доступний в упаковках 5 і 20 л


Характеристика (Щілочний препарат для миття та дезинфекції
„P3-mlex A”)
Вміст
[кг]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]

HEN-1005

6

основний

4

HEN-1024

24

основний

№ Grene
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Характеристика (Дезинфекуючий препарат „Dezynfekant” „DeLaval”)
Вміст
[л]

Показник pH

Групова
упаковка
[шт.]

ALF-302

2

основний

6

ALF-303

5

основний

ALF-305

20

основний

№ Grene

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Хімія для доїння
Щілочний препарат для
миття „Kaustyk”

Рідина до миття молочного
обладнання „Avita”

- Не піниться
- Після миття продезінфікувати
засобом „Dezynfektant”

- Пінний засіб лужного
характеру, на основі детергентів
і допоміжних речовин, які
допомагають процесу миття
- Призначений для ручного
миття всіх приладів для молока,
доїльних приміщень, підлог,
керамічних плиток і т.д.
- Ефективно видаляє жир і білок

Характеристика (Рідина до миття молочного обладнання „Avita”)



№ Grene

Характеристика (Щілочний препарат для миття „Kaustyk”)
№ Grene
ALF-352

Вміст
[л]

Показник pH

Групова упаковка
[шт.]

2

основний

6

Вміст
[л]

Групова упаковка
[шт.]

1

12

1580-040101

Засіб для ручного миття та
дезинфекції „Steril”

Препарат для миття „Mило”
- кoнцентрат

- Не пошкоджує гумових
елементів та інших
матеріалів, алюмінієвих
чи оцинкованих
- рекомендована
концентрація 0,3 - 0,5%



- Універсальний миючий засіб, добре піниться
- Ідеально підходить до дезинфекції
доїльних інсталяцій і холодильників
- Легко змивається
- Після миття продезинфікувати засобом „Dezynfektant”
- Можна використовувати в майстернях і гаражах
- Продукт доступний в упаковках 5 і 20 л

Характеристика (Засіб для ручного миття та дезинфекції „Steril”)
№ Grene

Вміст
[кг]

Показник pH

HEN-7025

5

нейтральна

Хлорні таблетки
- Дезінфекційний засіб
загального призначення
- 1 таблетка на
10 літрі води
- 2 г активного хлору
в 1 таблетці


Характеристика (Препарат для миття „Mило” - кoнцентрат)
Вміст
[л]

Групова упаковка
[шт.]

ALF-322

2

6

ALF-323

5

№ Grene


Характеристика (Хлорні таблетки)
№ Grene
1580-087225
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Вміст
225

79

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Препарат для гігієни сосків
після доїння „Io Shield”

Антибактерійний препарат
для витирання „P3dermasoft”

- Засіб для замикання
дійок після доїння
з подвійною
захистною силою,
який виготовлений за
новою технологією
- Готовий до
використання
- Особливо
рекомендується
для корів в який
ослаблені дійки
- Зменшує ризик
зараження каловими
бактеріями,
напр.: E.Coli (в корівниках безвстилкових)
- Утворює на поверхні дійки тонкий і еластичний
шар, який допомагає замиканню, який потім
без проблем можна стягнути з дійки
- Надає повну і тривалу бактеріологічну
охорону, при тому пропускаючи повітря
- Дуже легко усувається перед доїнням,
особливо з використанням засобу Oxy-Foam
- При використанні згідно з призначенням
не потрапляє до молока

- Засіб призначений для створення розчину
в якому треба замочувати рушники та
шмати до миття вимені і дійок
- Не подразнює шкіру
- Засіб не потрапляє в молоко
- Використання: замочити у розчині
0,5% (50 мл на 10 л теплої води)

Характеристика (Антибактерійний препарат для витирання
„P3-dermasoft”)


Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Shield”)
№ Grene

Вміст
[л]

HEN-8010

10

Препарат для миття вимені
„Euterwash”



HEN-6010

10

Препарат для гігієни сосків
перед доїнням „Oxy Foam”



Характеристика (Препарат для миття вимені „Euterwash”)

80

Вміст
[л]

- Засіб для гігієни
дійок перед доїнням,
пінним методом без використання
води - без ризику
перенесення бактерій
з однієї дійки на іншу
- Засіб готовий до
використання
- Засіб вливається до
спеціальної кружки з
вмомнованим насосом,
який виробляє піну
- Піна наноситься
шляхом занурення
дійок
- Поглинає бруд,
пом’якшує
і піднімає до гори (емульгація), потім піну з
розчиненим брудом витирають на сухо одноразовим
паперовим рушником або чистою сухою
шматою, після чого дійка готовий до доїння
- Завдяки використанню огранічних кислот і
кондиціонуючих речовин не виникає подразнення шкіри
- Дуже продуктивний у використанні, немає інбігуючих
речовин, не потряпляє до молока, не окислюється

- Ефективно
дезінфікує шкіру
сосків і вимені
- Завдяки своїм
чудовим миючим
властивостям,
соски залишаються
гнучкими і гладкими
- Може
використовуватися
при температурі до
40 ° С при будь-якій
жорсткості води
- Рекомендіції
для застосування:
для миття
вимені використовується розчин 0,5%
(5мл концентрату на 1 л води)
- Після миття вимені його потрібно
висушити і приступити до доїння

Вміст
[л]

Групова упаковка
[шт.]

1580-076100

1

15

1580-076500

5

4

№ Grene

№ Grene

Характеристика (Препарат для гігієни сосків перед доїнням „Oxy
Foam”)
№ Grene

Вміст
[кг]

HEN-4010

10

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Паперовий рушник для гігієни вимені
Міцний, швидко поглинаючий, одноразовий паперовий рушник до миття
вимені сухим та мокрим способом. Використання одноразових паперових
рушників запобігає переносу вірусів з корови на корову. Без формальдегіду.
Самостійно розкладається - не забруднює навколишнього середовища.

Характеристика (Паперовий рушник для гігієни вимені)
№ Grene
1580-083200

Матеріал Колір
папір

К-сть
аркушів

Ширина
[мм]

Довжина
[мм]

К-сть
рулонів

Групова упаковка
[шт.]

400

250

230

2

5

білий

Паперові рушники до миття вимені
Одноразовий паперовий рушник до миття вим’я сухим та мокрим способом
перед доїнням. Міцний, швидко поглинаючий.Використання одноразових
паперових рушників запобігає переносу вірусів з корови на корову.
Самостійно розкладається - не забруднює навколишнього середовища.


Характеристика (Паперові рушники до миття вимені)
№ Grene
1580-083208

Матеріал

Колір

К-сть
аркушів

Ширина
[мм]

Довжина
[мм]

К-сть
рулонів

Групова упаковка
[шт.]

папір

білий

800

220

230

1

6

Синтетичні рушники до
миття вимені

Препарат для гігієни сосків
після доїння „Dipal”
концентрат
- Містить йод
- Знищує бактерії,
грибки, спори і віруси
- Закриває соски і робить
шкіру еластичною
- Більша к-сть
складників, які
доглядають за шкірою,
покращує стан шкіри
- Використання:
розводити в
пропорції 1 до 4
- Безпосередньо після
доїння, кожен сосок
занурити на цілу
довжину у свіжому
розчині з використанням
стаканчика для дiппiнгу

- Синтетичні
- Склад: 85 % віскоза, 15 % поліпропилен
- Висока якійсть і хороше поглинання

Характеристика (Синтетичні рушники до миття вимені)
№ Grene
1596-700602

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Вміст
[шт.]

480

380

10


Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Dipal”
концентрат)
Вміст
[л]

Групова упаковка
[шт.]

ALF-319

1

12

ALF-320

5

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Препарат до закриття сосків
„Blu-Gard N Dip D”

Препарат для гігієни сосків
після доїння „Io Veloucid”

- Засіб для закривання дійок у корів після доїння
- Утворює на сосках міцний шар,
який оберігає від мікробів
- Гліцерин, який входить до складу не провокує
висихання і тріскання шкіри дійок під час контакту
з сонячними променями, для цього немає потреби
використовувати додаткових кремів і мастей
- Засіб не окислюється - знищує
патогенні мікроорганізми
- Може використовуватися в спеціальних кружках, без
ризику перенесення бактерій з однієї дійки на інший
- Засіб готовий до використання

Характеристика (Препарат до закриття сосків „Blu-Gard N Dip D”)

82

№ Grene

Вміст
[кг]

HEN-3021

21

HEN-3005

5

- Засіб для замикання дійок після доїння
з подвійною захистною силою, який
виготовлений за новою технологією
- Чудова альтернатива для продуктів типу: креми, мазі
- Додатково взбагачений антибактеріологічними
властивостями, завдяки чому
зменшується ризик захворювань
- Призначений для корів з пошкодженими,
сухими і потрісканими дійками
- Пришвидшує загоєння потрісканої шкіри
- Розм’якшує, ліквідує бородавки та пухирці на шкірі
- Можна використовувати в гігієні перед доїнням
болючих дійок (зволожує і живить дійки)
- Дуже легко усувається перед доїнням,
особливо з використанням засобу Oxy-Foam
- При вокористанні згідно з призначенням
не потрапляє до молока

Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Io
Veloucid”)
№ Grene

Вміст
[л]

HEN-5010

10
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Камфорний гель дo догляду
за вименем „Eutergel”
„Grene”

Камфорний бальзам для
вимені „Ensebona blau”
„Grene”

- Камфорний гель - швидке видалення синяків,
має розігріваючу і зволожуючу дію
- Ліквідує набряки під час пренатального періоду
- Ефективний при нервових болях,
м’язових і суглобних болях
- Допомагає кровообігу залоз і забезпечує
тим самим швидшу секрецію молока
- Загоює і заспокоює втомлену тканину вимені
- Рекомендіції для застосування: болючі місця
змащувати невеликою к-стю препарату
- Склад: стабілізуючі і розчинні речовини,
рослинні екстракти, засоби для догляду за
шкірою, натуральний барвник, вода

- При правильному поєднанні натуральних
рослинних екстрактів і мінеральних масел
допомагає підтримувати здоров’я вим’я і сосків
- Це універсальний, профілактичний засіб для
вимені, який має захистну і протизапальну дію.
- Зміцнює природну силу вимені. Не містить
антибіотиків та інших токсичних речовин.
- Рекомендіції для застосування: безпосередньо після
доїння потрібно втирати бальзам в хворе вим’я
Склад: вазелін, емульгатор, екстракти рослинних
масел і жирів, ефірні масла, консервант,
стабілізатор, пантенол, барвник, вода


Характеристика (Камфорний гель дo догляду за вименем „Eutergel”
„Grene”)
Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

1580-072125

250

18

1580-072150

500

12

№ Grene


Характеристика (Камфорний бальзам для вимені „Ensebona blau”
„Grene”)
Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

1580-073125

250

18

1580-073150

500

12

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Kрeм для догляду за
вименем „Hama Melkfet
Grene”

Maзь для догляду за
вименем „Hygiena Melksalbe
Grene”

- Kрeм для щоденного догляду за вименем
- В склад входить Hama Melis, завдяки якому,
шкіра стає еластичною та не тріскається
- Регенерує шкіру сосків, пошкоджену під
час доїння механічним способом
- Захищає шкіру вим’я від шкідливого впливу
чинників зовнішнього середовища гарантуючи
його здоров’я, а тим самим високу якість молока
- Без антибіотиків і інших токсичних речовин
- Застосування: пошкоджену шкіру
змащувати щоденно після доїння
- Склад: Hama Melis, цинк, додатки
для зволоження і еластичності

- Ефективно відновлює шкіру та
підшкірні тканини вимені
- В склад входять біологічно активні
речовини, що доглядають за шкірою в
поганих мікрокліматичних умовах
- Робить шкіру еластичною і запобігає тріщинам
- Діє на опіки і пришвидшує процес загоєння ран
- Не містить антибіотиків та інших токсичних речовин
Застосування: у випадку складних атмосферних
умов (вологість, сонце, вітер і т.п.), або у
випадку пошкоджень шкіри потрібно, щоденно,
після доїння, змащувати шкіру сосків.
Склад: емульгатори, бальзами, екстракти рослинні,
гліцерин і дезінфікуючі додатки на основі вазеліну

Характеристика (Maзь для догляду за вименем „Hygiena Melksalbe”
„Grene”)
№ Grene
1580-074150

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

500

12


Характеристика (Kрeм для догляду за вименем „Hama Melkfet”
„Grene”)
Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

1580-071125

250

18

1580-071150

500

12

№ Grene

Kрeм для догляду
„Aloe Vera”

- Крем з додатком екстракту алоє, який
має захистну і бактеріологічну дію
- Зволожує та робить шкіру еластичнішою
- Використовують при запальних станах, повільному
загоєнні ран, укусах комах, сонячних опіках
- Рекомендіції для застосування: пошкоджену
шкіру змащувати після доїння

Характеристика (Kрeм для догляду „Aloe Vera”)
№ Grene
1580-080050

84
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Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

400

8

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Засоби для гігієни та догляду за вим’ям
Розігріваючий крем з
перцевою м’ятою дo вимені
„Mint”

Препарат до тестування
„California Mastitis”

Розігріваючий, стимулюючий
крем для вимені, м’язів і
сухожиль. Високий вміст ефірної
олії з перцевої м’яти .
Спосіб використання: після доїння
вмасовувати мазь до повного
висихання в пошкоджені місця
вимені, околиці м’язів чи сухожиль
- Процедуру повторювати
2-3 рази на день
- Тільки до зовнішнього застосування
- Уникати контакту з очима і носом

Характеристика (Розігріваючий крем з перцевою м’ятою дo вимені
„Mint”)
№ Grene
1580-080750

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

400

25

Рідина до тестування молока
„Grene”

Рідина до виявлення підклінічних і клінічних
запальних станів молочної залози.
За допомогою тесту можна:
- Контролювати стан здоров’я вимені
- Ідентифікувати хворих тварин і інфікованих сосків
- Перевіряти ефекти лікування
- Контролювати стан здоров’я у момент
придбання нових тварин

Характеристика (Препарат до тестування „California Mastitis”)

- Клітинний аналіз виконується
перед доїнням, використовується
для визначення вмісту соматичних
клітин в сирому молоці.
- Тест дуже чутливий - змінює колір
та консенстенцію змішуваної рідини,
якщо наступає перебільшення к-сті
соматичних клітин до 100.000.
- Тест Grene допомагає
визначити стан здоров’я вимені
за довго до появи згустків,
крові чи водянистості і т.д.

№ Grene

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

ALF-382

1000

12

Рекомендіції для застосування:
- Після здоєння на маститний
тест перших струменів молока,
здоюємо по 2 мл молока з кожної четвертинки
на відповідні плитки до тестування.
- На кожну плитку налити по 1 мл рідини „Test Grene”.
- Круговими рухами легко змішуємо вміст плитки і через
кілька секунд зробити аналіз відповідно до малюнку
Склад:
- Аніонні поверхнево-активні речовини, індикатор, вода

Характеристика (Рідина до тестування молока „Grene”)
Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

1580-083125

250

30

1580-083150

500

25

1580-083100

1000

15

№ Grene

Рекомендовані товари (Рідина до тестування молока „Grene”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-083010

Піднос до тестування молока, білий

1

93

1580-083010C

Піднос до тестування молока,
чорний

1

93
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Фільтри, цідилки і губки
Вклад фільтра „Grene”
- Призначений до трубчатих доїльних інсталяцій,
доїльних павільйонів з великою течією малока, де
потрібна найкраща якість фільтрування молока
- Найвищій рівень затримки забруднення.
- Всі фільтри прошиті два рази швом типу Overlock,
завдячи цьому не розриваються під час роботи
- виготовлений з високоякісних волокон граматурою 75 гр/м2
- Допущений до контакту з харчовими
продуктами - сертифікат PZH
- Упаковка витоговлена з картону - запобігає пошкодженню
і гарантує швидке витягування штук з упаковки.

НОВИНКА


Характеристика (Вклад фільтра „Grene”)
№ Grene

Колір

Матеріал

Вага
[гр/cм2]

Вміст
[шт.]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

1580-101428

білий

волокнина

75

200

320

58

1580-101436

білий

волокнина

75

200

455

58

1580-101434

білий

волокнина

75

200

620

58

1580-101438

білий

волокнина

75

200

455

75

Вклад фільтра „Farma”
Вклад фільтра Farma призначений до трубчатих доїльних інсталяцій.
- Найвищій рівень затримки забруднення
- Упаковка витоговлена з картону з можливістю підвішування

Характеристика (Вклад фільтра „Farma”)
Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Вага
[гр/cм2]

Вміст
[шт.]

Висота
[мм]

1580-101428FA

320

57

60

200

57

1580-101436FA

455

57

60

200

57

1580-101434FA

620

57

60

200

57

№ Grene

Вклад фільтра

Губки для миття

-Призначений до трубчатих доїльних інсталяцій,
доїльних павільйонів з великою течією малока, де
потрібна найкраща якість фільтрування молока
- Найвищій рівень затримки забруднення.
- Всі фільтри прошиті два рази швом типу Overlock,
завдячи цьому не розриваються під час використання
- Упаковка витоговлена з картону запобігає пошкодженню і гарантує швидке
витягування штук з упаковки.


Характеристика (Губки для миття)



№ Grene
1580-101446

Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

Вміст
[шт.]

1580-101545FA

53

65

10

1580-101546FA

60

70

10

1580-101557FA

70

70

10

№ Grene

Характеристика (Вклад фільтра)
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НОВИНКА

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Вага
[гр/cм2]

Вміст
[шт.]

610

95

60

200
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Фільтри, цідилки і губки
Губки, що служать для
провідної доїльної установки

Milk strainer filter Farma

- Призначене до фільтрування
молока з використанням сита
- високий рівень утримання забруднюючих речовин
- виготовлений з високоякісних
волокон стійких до розривання
- для контакту з харчовими продуктами - сертифікат PZH
- в твердій упаковці

Характеристика (Губки)
Діаметр
[мм]

Довжина
[мм]

Вміст
[шт.]

Колір

ALF-254

53

65

10

білий

ALF-256

60

70

10

білий

ALF-257

70

70

10

білий

№ Grene

Характеристика (Фільтр цідилки „Farma”)
Діаметр
[мм]

Вага
[гр/cм2]

Вміст
[шт.]

1580-101407FA

95

25

200

1580-101402FA

115

25

200

1580-101400FA

120

25

200

1580-101401FA

125

25

200

1580-101406FA

240

25

200

№ Grene

PRODUKTY FARMA
STWORZONE DLA TWOICH POTRZEB
CZYM JEST FARMA?
FARMA jest marką produktów
GRENE. Reprezentuje wiele
grup asortymentowych, między innymi artykuły dla bydła,
trzody chlewnej oraz preparaty do zwalczania szkodników.
Z roku na rok z powodzeniem
zwiększamy asortyment produktów FARMA. Cieszą się
one dużym uznaniem wśród
naszych odbiorców, dzięki dobrej jakości i korzystnej cenie.

DYSTRYBUTOR: GRENE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. Modła Królewska ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto,
tel. +48 63 24 09 100, fax +48 63 24 09 101, e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl www.grene.pl
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Фільтри, цідилки і губки
Пластмасова цідилка

Вкладний елемент цідилки
рідкий

- Комплектне сито для
проціджування молока
- Просте у використанні
і утримувані в чистоті


Характеристика (Пластмасова цідилка)
№ Grene
1580-101412

Діаметр фільтра
[мм]

Діаметр внутр.
[мм]

Висота
[мм]

115

115

135


Характеристика (Мале сито густий вклад)

Пластмасова цідилка

Діаметр
[мм]

Діаметр отворів
[мм]

1580-105100-T

105

4

1580-210100-T

210

4

№ Grene

- Комплектне сито для
проціджування молока
- Просте у використанні
і утримувані в чистоті


Характеристика (Пластмасова цідилка)
№ Grene
1580-101416

Діаметр фільтра
[мм]

Діаметр
[мм]

240

160

Вкладний елемент цідилки
густий


Характеристика (Мале сито густий вклад)
Діаметр
[мм]

Діаметр отворів
[мм]

1580-105050

105

0,50

1580-210063

210

0,5

№ Grene

88
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Щітки до миття
Щітка до миття танку


Характеристика (Щітка до миття танку)
№ Grene
ALF-209

Ширина
[см]

Довжина
[см]

Колір

Матеріал

13

18

голубий

пластик, сталь

Щітка до танку


Характеристика (Щітка до танку)
№ Grene
1580-124003

Ширина
[см]

Довжина
[см]

Колір

Матеріал

14

17

білий

поліестер

Стержень щітки до миття
танку „De Laval”


Характеристика (Стержень щітки до миття танку „De Laval”)
№ Grene
ALF-210

Діаметр
[мм]

Довжина
[см]

Матеріал

20

125

сталь, пластик
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Щітки до миття
Стержень щітки до миття
танку

Конусна щцітка до
шприцових резинок




Характеристика (Конусна щцітка до шприцових резинок)

Характеристика (Стержень щітки до миття танку)
№ Grene
1580-124000

Діаметр
[мм]

Довжина
[см]

Матеріал

20

120

сталь, пластик

№ Grene
1580-027101

Довжина
[см]

Діаметр
[мм]

Матеріал

25

30

пластик, сталь

Щітка до пляшки та
доїльного бідона

Багатофункційна щітка  до
шприцових резинок



Характеристика (Багатофункційна щітка до шприцових резинок)
№ Grene

Характеристика (Щітка до пляшки та доїльного бідона)
№ Grene

Матеріал

1580-000280

1580-027001

поліамід

Матеріал
пластик,
сталь

Фланцева щітка до виходу
шприцових резинок

Щітка до молокопроводу


Характеристика (Щітка до молокопроводу)
Довжина
[см]

Діаметр
[мм]

Матеріал

1580-0277030

70

30

поліамід

1580-027130

90

30

поліамід

1580-02713030

130

30

поліамід

№ Grene

Характеристика (Фланцева щітка до виходу шприцових резинок)
№ Grene
1580-027030

Щітка до кінцівок
шприцових резинок


Характеристика (Щітка до кінцівок шприцових резинок)
№ Grene
1580-027201

90

Довжина
[см]

Діаметр
[мм]

Матеріал

25

12

пластик, сталь

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик,
сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Щітки до миття
Багатофункціональна щітка
для шприцевої гуми, що
замінюється

Частина миюча замінна до
багатофункціональної щітки

- Замінну частину можна мити
Характеристика (Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми,
що замінюється)
№ Grene

Матеріал
пластик,
сталь

1580-0270012


Характеристика (Частина миюча замінна до багатофункціональної
щітки)
№ Grene

Запчастини (Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми, що
замінюється)
№ Grene
1580-027002-1

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

91

Частина миюча замінна до
багатофункціональної щітки

Матеріал
пластик,
сталь

1580-027002-1

Аксесуари для доїння
Нітрилові рукавички

Вінілово-нітрилові
антибактериальні рукавички

Матеріал: нитрильного

Матеріал: полівінілхлориду і нітрилу

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу.
Ідеально підходять для медичних процедур, а також
для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри

Rozmiar

Zawartość
[szt.]

голубий

S

100

голубий

M

100

1597-802810

голубий

L

100

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені
по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на
основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу.
Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує
розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia
Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження.
Досконало підходять для медичних і
ветеринарних процедур, а також до робіт
в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою,
обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.
Рекомендуються для людей, які
страждають алергією на латекс.
НОВИНКА

1597-802815

голубий

XL

100



НОВИНКА


Характеристика (Нітрилові рукавички)
№ Grene

Колір

1597-802800
1597-802805

Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички)
Rozmiar

Zawartość
[szt.]

голубий

S

100

голубий

M

100

1597-802910

голубий

L

100

1597-802915

голубий

XL

100

№ Grene

Колір

1597-802900
1597-802905
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Передплечовий обруч для
дояра

Фартух дояра

Матеріал: ПВХ
НОВИНКА

- 100% водостійкий
- З еластичним стягувачем
- 2 шт в упаковці


Характеристика (Фартух дояра)


Характеристика (Передплечовий обруч для дояра)
№ Grene

Колір

Довжина
[см]

1597-15385

голубий

40

№ Grene

Виміри
[см]

1597-800208

120 x 80

Білий захисний фартух „PCV”

Фартух дояра з рукавами

- Найвища якість
- Стійкі до кислот і високих температур
- Відмінно підходить для використання в
сільському господарстві, на фермі, чи в побуті
- Стійкий до температур від -30°C до +70°C
- Не тріскається і не розривається

НОВИНКА


Характеристика (Фартух дояра з рукавами)
№ Grene
1597-800350

92

Матеріал

Колір

poliuretan

голубий


Характеристика (Білий захисний фартух „PCV”)
№ Grene

Виміри
[см]

Матеріал

1597-800220

90 x 120

поліестер, ПВХ

білий

1597-800111

90 x 120

поліестер, ПВХ

голубий

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Колір

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Розширювач для сосків

Шаровий пласмасовий
продовжувач

За допомогою трубки можливе доїння з пошкоджених
сосків. Запобігає закриттю каналу соска. Завдяки затичці,
трубка може залишатися в каналі соска між удоями.
НОВИНКА


Характеристика (Розширювач для сосків)
№ Grene
1580-201537

Довжина
[мм]

Вміст
[шт.]

40

10

Основний інструмент для початкової оцінки
якості молока і здоров’я вимені. На чорній плитці
найкраще побачити зміни в молоці у вигляді
згустків, крові чи водянистості. Це є перша,
візуальна і найважливіша оцінка якості молока.
Легкий в чистці і дуже тривалий у використанні.

Характеристика (Шаровий пласмасовий продовжувач)
№ Grene
1580-090050

Розширювач для сосків з
маззю

Матеріал
пластик

Дренаж, запобігаючий закупорюванню
пошкоджених сосків.
НОВИНКА


Характеристика (Розширювач для сосків з маззю)
№ Grene

К-сть штук

1580-201523

20

Піднос до тестування молока

Характеристика (Піднос до тестування молока)
№ Grene

Колір

Матеріал

1580-083010

білий

пластик

1580-083010C

чорний

пластик
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Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Стаканчик для дiппiнгу

Сепаратор молокa

- З клапаном, який блокує
повернення використаної
рідини до ємності
- Запобігає переносу бактерії
- Використану рідину слід
вилити, а шляхом стиснення
емності наступає наповнення
свіжим розчином


Характеристика (Стаканчик для дiппiнгу)
№ Grene

Матеріал

1580-090070

пластик

- Уможливлює одночасне доїння здорових
і заражених сосків вимені
- Пристрій дуже легко замонтувати і
демонтувати, а також очистити
- Ідеально підходить для високопродуктивних корів.

Стаканчик для застосування
препарату „Oxy Foam”



Чашка для застосування
піних препаратів
в гігієні доїння

Характеристика (Сепаратор молокa)
№ Grene
1580-090080

Обєм
[л]

Матеріал

8

пластик

Запчастини (Сепаратор молокa)
№ Grene

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі



1580-090081

Молочна труба для сепаратора, 0,5
м

1

95

Характеристика (Стаканчик для застосування препарату „Oxy Foam”)

1580-090082

Кришка сепаратору молока 8 л

1

95

1580-090083

Перехідник до молочних труб для
сепаратору молока

1

95

№ Grene

Матеріал

HEN-9002

пластик

Зрошувая дo дезинфекції
шприців
- Ретельне очищення
і дезінфекція сосків,
завдяки зрошувачу,
який встановлений під
відповіним кутом
- Плавне регулювання
сопла забезпечує більш
ефективне використання
дезінфікуючого засобу


Характеристика (Зрошувая дo дезинфекції шприців)
№ Grene
1580-082102

94

Назва

Об`єм
[мл]

Матеріал

500

пластик

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Кришка сепаратору молока
8л

Сепаратор молока

НОВИНКА


Характеристика (Кришка сепаратору молока 8 л)
№ Grene
1580-090082

(Кришка сепаратору молока 8 л) пасує до:
№ Grene
1580-090080

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

94

Сепаратор молокa, 8 л

Перехідник до молочних
труб для сепаратору молока

- Уможливлює одночасне доїння здорових
і заражених сосків вимені
- Пристрій дуже легко замонтувати і
демонтувати, а також очистити
- Ідеально підходить для високопродуктивних корів.

Характеристика (Сепаратор молока)
№ Grene
1580-090060

Обєм
[л]

Матеріал

12

пластик

Запчастини (Сепаратор молока)
№ Grene

НОВИНКА


Характеристика (Перехідник до молочних труб для сепаратору
молока)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-090062

Кришка сепаратору молока 12 л

1

95

1580-090081

Молочна труба для сепаратора, 0,5
м

1

95

1580-090083

Перехідник до молочних труб для
сепаратору молока

1

95

1580-090083

(Перехідник до молочних труб для сепаратору молока) пасує до:
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-090060

Сепаратор молока, 12 л

1

95

1580-090080

Сепаратор молокa, 8 л

1

94

Кришка сепаратору молока
12 л

Молочна труба для
сепаратора

НОВИНКА

Кришка до сепаратору 12 л



НОВИНКА

Характеристика (Молочна труба для сепаратора)
№ Grene
1580-090081



Діаметр
[мм]

Довжина
[м]

10

0,5

Назва

№ Grene
1580-090062

(Молочна труба для сепаратора) пасує до:
№ Grene

Характеристика (Кришка сепаратору молока 12 л)

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-090060

Сепаратор молока, 12 л

1

95

1580-090080

Сепаратор молокa, 8 л

1

94

(Кришка сепаратору молока 12 л) пасує до:
№ Grene
1580-090060

Назва
Сепаратор молока, 12 л
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Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

95

95

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Сiтка на вимя

Сідло дояра „Texas”

- Використовується
для захисту та
догляду за вим’ям
-Охороняє вим’я від
пошкодження під
час перебування у
будівлі як і назовні
- Ідеальне до лікування
вимені при маститові
- Не тільки підтримують
вим’я близько тіла, але
також в разі лікувальних
перев’язок точно
прилягають до вим’я
- Щоб розпочати
доїння, досить
звільнити гачок сітки
- Додатковий пояс на
хребет покращує захист
сітки та переносить вагу
сітки на цілий хребет,
через що задня частина
менше навантежена





Характеристика (Сiтка на вимя)

Характеристика (Сідло дояра „Texas”)
Розмір

Колір

№ Grene

1579-060416

L

зелений

1580-101002

1579-060418

XL

зелений

№ Grene

96

- Сідло на сталевій нозі, закінчене пружиною
і профільованим дерев’яним сидінням
- Регульовані нейлонові ремені для
кріплення до тіла дояра

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
дерево,
сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння
Аксесуари для доїння
Простий згортач гноївки PCV

Резина простого скрібка

Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в
господарчих будинках і доїльних приміщеннях





Характеристика (Резина простого скрібка)

Характеристика (Простий згортач гноївки PCV)

№ Grene

№ Grene

1700-990311

1700-990602

Довжина
[см]

Матеріал

40

гума

(Резина простого скрібка) пасує до:
№ Grene

Простий згортач гноївки

1700-990301

Назва
Простий згортач гноївки, 40 cм

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

97

Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в
господарчих будинках і доїльних приміщеннях

Характеристика (Простий згортач гноївки)
№ Grene

Ширина робоча
[cм]

Матеріал

Тип

40

гума, сталь

неоправлене

1700-990301

Запчастини (Простий згортач гноївки)
№ Grene
1700-990311

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

97

Резина простого скрібка

Напівкруглий згортач гноївки
Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в
господарчих будинках і доїльних приміщеннях


Характеристика (Напівкруглий згортач гноївки)
Ширина робоча
[cм]

Матеріал

Тип

1700-990502

55

гума, сталь

неоправлене

1700-990504

75

гума, сталь

неоправлене

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Проводи
Головний вакуумний провід

Подвійний провід
пульсатора „DeLaval”





Характеристика (Головний вакуумний провід)

Характеристика (Подвійний провід пульсатора „DeLaval”)

Діаметр
внутр.
[мм]

Діаметр
зовн.
[мм]

1580-08801825

12

22

1580-020380

12

22

1,3

1580-020386

12

22

2,4

№ Grene

Довжина
в рулоні
[м]

Довжина
[м]

№ Grene

Діаметр внутр.
[мм]

Довжина
[м]

7,6

0,74

ALF-609

25

Подвійний провід
пульсатора

Короткий провід пульсатора

Характеристика (Подвійний провід пульсатора)


№ Grene

Характеристика (Короткий провід пульсатора)
№ Grene

Діаметр внутр.
[мм]

Довжина
[см]

8

20,5

1580-020400

Довжина
[м]

1580-956900-25C

8

1580-070020

8

2,4

1580-020330

8

0,8

Подвійний провід
пульсатора





Характеристика (Короткий провід пульсатора „DeLaval”)

Характеристика (Подвійний провід пульсатора)

ALF-603

Діаметр внутр.
[мм]

Довжина
[см]

7,6

20,5

№ Grene
1580-956900-25

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Довжина
в рулоні
[м]
25

Короткий провід пульсатора
„DeLaval”

№ Grene

98

Діаметр
внутр.
[мм]

Діаметр внутр.
[мм]

Довжина в рулоні
[м]

8

25

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Проводи
Молокопровід „PCV”
Матеріал: ПВХ


Характеристика (Молокопровід ПВХ)
Діаметр
внутр.
[мм]

Діаметр
зовн.
[мм]

1580-070025

14,5

22

1580-020390

14,5

22

1580-070125

16

26

№ Grene

Довжина
[м]

Довжина
в рулоні
[м]
25

0,8
25

Молокопровід „PCV DeLaval”


Характеристика (Молокопровід „PCV DeLaval”)
№ Grene
ALF-600

Діаметр
внутр.
[мм]

Діаметр
зовн.
[мм]

Довжина
[м]

Довжина
в рулоні
[м]

14,5

22

25

25

Kінцівка вакуумного
проводу


Характеристика (Kінцівка вакуумного проводу)
№ Grene
1580-020370

Діаметр
[мм]

Діаметр внутр.
[мм]

Довжина
[см]

17

11

33
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Гума шприцева
Чорна соскова резина

Шланг дo соскової резини з
коротким стаканчиком

Характеристика (Шланг дo соскової резини з коротким стаканчиком)

- Соскова гума Farma характеризується
високою стійкістю механічною і хімічною
- Спеціальна суміш гум, яка використовується
для їхнього виготовлення забезпечує відвідну
еластичність - добре згинаються/щільно
замикаються і прості у монтуванні
- Виготовлені в ЄС

№ Grene
1580-9600104-1

Діаметр
[мм]

Вміст
[шт.]

10

1

Соскова резина

Характеристика (Чорна соскова резина)
Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

1580-9600101

8

гума

4

1580-9600102

10

гума

4

№ Grene

Характеристика (Соскова резина)

Чорна соскова резина

№ Grene
ALF-800

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

8

гума

4

Соскова резина „Harmony”
„DeLaval”

Характеристика (Чорна соскова резина)
№ Grene
1580-9600103

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

12

гума

4

Характеристика (Соскова резина „Harmony” „DeLaval”)
№ Grene

Чорна соскова резина з
коротким стаканчиком  Ø 10
мм

ALF-801

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

12

гума

4

Соскова резина „MC31 22”
„DeLaval”


Характеристика (Чорна соскова резина з коротким стаканчиком Ø
10 мм)
№ Grene
1580-9600104

100

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

10

гума

4


Характеристика (Соскова резина „MC31 22” „DeLaval”)
№ Grene
ALF-919375-80

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

10

гума

4

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Гума шприцева
Соскова резина „HCC”
(короткий стаканчик)
„DeLaval”

Сіліконова соскова резина

Характеристика (Сіліконова соскова резина)
№ Grene



ALF-928152-80

Матеріал

Вміст
[шт.]

10

сілікон

4

1580-9600202

Характеристика (Соскова резина „HCC” (короткий стаканчик)
„DeLaval”)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

8

гума

4

Сіліконова соскова резина

Соскова резина „MC11”

Характеристика (Сіліконова соскова резина)
№ Grene
1580-9600203

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

12

сілікон

4

Характеристика (Соскова резина „MC11”)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

10

гума

4

ALF-92832880

Сіліконова соскова резина

Сіліконова соскова резина

Характеристика (Сіліконова соскова резина)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

10

сілікон

4

1580-9600204

Селіконова соскова резина, характеризується
гладкою поверхнею, легко утримувати в чистоті.
- Виготовлені з найякіснішого силікону, який
витримує вплив киплячої води і хімічних засобів.
- У низьких температурах не змінює гнучкості.
Делікатний, еластичний стержень гуми
забезпечує добрий масаж сосків.
- Прозорі молочні шланги уможливлюють
спостереження течії молока з окремих сосків

Затичка соскової резини з
пластмаси


Характеристика (Сіліконова соскова резина)
№ Grene
1580-9600201

Діаметр
[мм]

Матеріал

Вміст
[шт.]

8

сілікон

4


Характеристика (Затичка соскової резини з пластмаси)
№ Grene
1580-100100
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Матеріал
пластик
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Колектори
Доїльний колектор

Доїльний колектор

- Ємність 240 мл може задовільнити вимоги
навіть високопродуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є
можливість спостерігати за процесом доїння

- Призначений для середньо продуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є
можливість спостерігати за процесом доїння




Характеристика (Доїльний колектор)

Характеристика (Доїльний колектор)
№ Grene
1580-024000

Об`єм
[мл]

Підключення
вихідне
[мм]

Підключення вхідне
[мм]

240

18

12

№ Grene
1580-025000

Матеріал

Підключення
вихідне
[мм]

Підключення
вхідне
[мм]

150

пластик

16

12

Доїльний колектор

Доїльний колектор

- Виготовлений з дуже міцного матеріалу
- Дуже легко утримувати в чистоті
- Стійкий до впливу хімічних речовин

- Призначений для середньо продуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є
можливість спостерігати за процесом доїння





Характеристика (Доїльний колектор)
№ Grene
1580-025000M1
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Об`єм
[мл]

Характеристика (Доїльний колектор)

Об`єм
[мл]

Матеріал

Підключення
вихідне
[мм]

150

пластик

18

Підключення
вхідне
[мм]
12

№ Grene
1580-026000

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Об`єм
[мл]

Матеріал

Підключення
вихідне
[мм]

Підключення
вхідне
[мм]

120

пластик

16

12

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Колектор 120 мл
Нижній корпус колектора
MC3

Нижній корпус доїльного
колектора

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000



Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

Характеристика (Нижній корпус колектора MC3)

№ Grene

№ Grene

Матеріал

1580-020620

пластик

1580-020712

Нижній корпус доїльного
колектора

Нижній корпус доїльного
колектора

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Пасує до:
:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1


Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)
№ Grene
1580-020711

Об`єм
[мл]

Матеріал

150

пластик

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)
№ Grene

Матеріал

ALF-863

Нижній корпус доїльного
колектора

пластик

Верхній корпус доїльного
колектора

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)

№ Grene
1580-830503

Матеріал

Об`єм
[мл]

пластик

120

№ Grene

Матеріал

Об`єм
[мл]

Колір

пластик

120

голубий

1580-020270
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Колектор 120 мл
Верхній корпус доїльного
колектора

Прокладка клапана
колектора

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Прокладка клапана колектора)
№ Grene

Матеріал

1580-020602



гума

Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)
№ Grene
1580-020610

Матеріал
пластик

Резиновий буфер колектора
„TF”

Прокладка клапана
колектора старого типу із
втопом

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000
Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Прокладка клапана колектора старого типу із
втопом)
№ Grene

Матеріал

1580-020290

гума


Характеристика (Резиновий буфер колектора „TF”)
№ Grene
1580-02060250

Матеріал
гума

Грибоковий клапан
кoлeктора „ISO”

Блокада клапана колектора

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1




Характеристика (Грибоковий клапан кoлeктора „ISO”)

Характеристика (Блокада клапана колектора)
№ Grene
1580-0206021
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Матеріал

№ Grene

Матеріал

1580-020603

гума, сталь

пластик

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Колектор 120 мл
Клапан колектора 150 мл

Ущільнююче кольцо
колектора

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора)

Характеристика (Клапан колектора 150 мл)
№ Grene

Матеріал

№ Grene

1580-020630

гума, сталь

1580-020310

Матеріал
гума

Ущільнююче кольцо
колектора

Клапан колектора старого
типу

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора)
Характеристика (Клапан колектора старого типу)

№ Grene

№ Grene

Матеріал

1580-020280

гума, сталь

гума

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора MC3)
1580-020713

Матеріал

Повітряний клапан
колектора

Ущільнююче кольцо
колектора MC3

№ Grene

1580-020601

Характеристика (Повітряний клапан колектора)
Матеріал
гума

№ Grene
1580-020604
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Матеріал
пластик
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Пневматичний пульсатор
Nedlac

Пневматичний пульсатор
60/40

- Пульсація 60/40
- Пневматичний
- Кришка з нержавіючої сталі

- Пульсація 60/40
- Пневматичний
- Кришка з нержавіючої сталі
НОВИНКА



Характеристика (Пневматичний пульсатор 60/40)

Характеристика (Пневматичний пульсатор Nedlac)

№ Grene

№ Grene

1580-020040M1

1580-020040

Запчастини (Пневматичний пульсатор 60/40)

Запчастини (Пневматичний пульсатор Nedlac)
№ Grene

106



Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-020040-1

Meмбрана пульсатора 60/40,
велика

1

111

1580-020040-2

Meмбрана пульсатора 60/40, мала

1

111

1580-020041

Aдаптер пульсатора „Nedlac”, нa
доїльний бідон

1

107

1580-020042

Aдаптер пульсатора „Nedlac”, нa
трубопровід

1

107

1580-020043

Aдаптер пульсатора, нa трубопровід

1

107

№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-020040-1

Meмбрана пульсатора 60/40,
велика

1

111

1580-020040-2

Meмбрана пульсатора 60/40, мала

1

111

1580-020041

Aдаптер пульсатора „Nedlac”, нa
доїльний бідон

1

107

1580-020042

Aдаптер пульсатора „Nedlac”, нa
трубопровід

1

107

1580-020043

Aдаптер пульсатора, нa трубопровід

1

107

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Aдаптер пульсатора „Nedlac”

Aдаптер пульсатора „Nedlac”

Пасує до:
:

Пасує до:
:
Характеристика (Aдаптер пульсатора „Nedlac”)



№ Grene

Характеристика (Aдаптер пульсатора „Nedlac”)

1580-020042

№ Grene
1580-020041

Запчастини (Aдаптер пульсатора „Nedlac”)

Запчастини (Aдаптер пульсатора „Nedlac”)

№ Grene
Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-020041-1

Внутрішня прокладка дo aдaптера
до доїльної банки пульсатора
„Nedlac”

1

111

1580-020041-2

Повітряний клапан дo aдaптера нa
доїльну банку, пульсатоp „Nedlac”

1

111

№ Grene

Назва

1580-020041-1

Назва
Внутрішня прокладка дo aдaптера
до доїльної банки пульсатора
„Nedlac”

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

111

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

Пульсатор „HP101 DeLaval”

Aдаптер пульсатора


Характеристика (Пульсатор „HP101 DeLaval”)
№ Grene
ALF-700

Пасує до:
:

Запчастини (Пульсатор „HP101 DeLaval”)
№ Grene

Універсальний адаптер до пульсаторів пневматичних,
за допомогою якого можна безпосередньо
підключити пульсатор до вакуумного вентиля.

Назва

1580-020030

Кольцо доїльного бідона та
пульсатора „HP100/101/102”

1

108, 126

1580-020050

Ручка ползуна пульсатора „HP 100”

1

110



1580-020060

Перекидаюче плече пульсатора „HP
100”

1

109

Характеристика (Aдаптер пульсатора)

1580-020070

Ползун пульсатора „HP 100”

1

110

1580-020080

Велика прокладка пульсатора „HP
100”

1

108

1580-020090

Мала прокладка пульсатора „HP
100”

1

108

1580-020100

Металева кінцівка пульсатора „HP
100”

1

110

1580-020110

Замикаюче кольцо пульсатора „HP
100”

1

109

1580-020120

Перекидаючий ползун пульсатора
„HP 100”

1

110

1580-020130

Ползун управління пyльсатором „HP
100”

1

109

1580-020150

Шплінт пульсатора,”HP
100/101/102”

1

110

1580-020160

Ручка пружини пульсатора „HP
100”

1

110

1580-020170

Ущільнююча підкладка пульсатора
„HP 100”

1

109

1580-020180

Пружина, перекидаюча пульсатор
„HP 100”

1

109

1580-0202005

Meмбрана пульсатора „HP 100”

1

108

№ Grene
1580-020043

Запчастини (Aдаптер пульсатора)
№ Grene
1580-020041-1

Назва
Внутрішня прокладка дo aдaптера
до доїльної банки пульсатора
„Nedlac”

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

111
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Масло до пульсатора
„DeLaval”

Велика прокладка
пульсатора „HP 100”

Пасує до:
:

Характеристика (Велика прокладка пульсатора „HP 100”)
№ Grene

Характеристика (Масло до пульсатора „DeLaval”)
№ Grene
ALF-401

Вміст
[мл]

Обєм
[л]

100

0,1

Матеріал

1580-020080

гума

Мала прокладка пульсатора
„HP 100”

Кольцо доїльного бідона та
пульсатора „HP100/101/102”

Пасує до:
:
Пасує до:
:


Характеристика (Мала прокладка пульсатора „HP 100”)
№ Grene

Характеристика (Кольцо доїльного бідона та пульсатора
„HP100/101/102”)

Матеріал

1580-020090

гума

№ Grene
1580-020030

Пластмасова кришка
пульсатора „HP 100”

Meмбрана пульсатора „HP
100”

Пасує до:
:

Пасує до:
:




Характеристика (Пластмасова кришка пульсатора „HP 100”)

Характеристика (Meмбрана пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-0202005

108

№ Grene
Матеріал

1580-020140

гума

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Повне зміцнення HP-100

Перекидаюче плече
пульсатора „HP 100”

Пасує до:
:

Пасує до:
:



Характеристика (Повне зміцнення HP-100)
№ Grene

Матеріал

1580-000040

Характеристика (Перекидаюче плече пульсатора „HP 100”)

гума

№ Grene
1580-020060

Замикаюче кольцо
пульсатора „HP 100”

Матеріал
сплав металів

Пружина

Пасує до:
:

Пасує до:
:





Характеристика (Пружина)

Характеристика (Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”)
№ Grene

№ Grene

Матеріал

1580-020110

Матеріал

1580-020180

пластик

сталь

Ползун управління
пyльсатором „HP 100”

Ущільнююча підкладка
пульсатора „HP 100”

Пасує до:
:

Пасує до:
:





Характеристика (Ущільнююча підкладка пульсатора „HP 100”)

Характеристика (Ползун управління пyльсатором „HP 100”)

№ Grene
1580-020170

Товщина
[мм]

Матеріал

0,4

пластик

№ Grene
1580-020130

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Матеріал
пластик

109

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Ручка пружини пульсатора
„HP 100”

Ползун пульсатора „HP 100”

Пасує до:
:
Пасує до:
:

Характеристика (Ручка пружини пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-020160

Матеріал
пластик


Характеристика (Ползун пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-020070

Ручка ползуна пульсатора
„HP 100”

Матеріал
сплав металів

Шплінт пульсатора

Пасує до:
:

Пасує до:
:



Характеристика (Шплінт пульсатора)
№ Grene

Характеристика (Ручка ползуна пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-020050

пластик

Металева кінцівка
пульсатора „HP 100”

Перекидаючий ползун
пульсатора „HP 100”

Пасує до:
:

Пасує до:
:





Характеристика (Перекидаючий ползун пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-020120

110

1580-020150

Матеріал

Матеріал
сплав металів

Характеристика (Металева кінцівка пульсатора „HP 100”)
№ Grene
1580-020100

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Пульсатори
Meмбрана пульсатора 60/40

Повітряний клапан дo
aдaптера нa доїльну банку

Пасує до:
:

Пасує до:
:

Характеристика (Meмбрана пульсатора 60/40)
№ Grene

Матеріал

1580-020040-1

гума


Характеристика (Повітряний клапан дo aдaптера нa доїльну банку)
№ Grene
1580-020041-2

Матеріал
гума

Meмбрана пульсатора 60/40

Пасує до:
:
Характеристика (Meмбрана пульсатора 60/40)
№ Grene

Матеріал

1580-020040-2

гума

Внутрішня прокладка дo
aдaптера до доїльної банки
пульсатора

Пасує до:
:
Характеристика (Внутрішня прокладка дo aдaптера до доїльної
банки пульсатора)
№ Grene
1580-020041-1

Матеріал
гума
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Кран підтиснення
Kран на становищі

Прокладка під стойловий
кран


Характеристика (Прокладка під стойловий кран)
№ Grene

Характеристика (Kран на становищі)

1580-000160

№ Grene

Матеріал
гума

1580-000110

Прокладка клапана
стойлового крана

Kінцівка крану на становищі

Характеристика (Kінцівка крану на становищі)
№ Grene
1580-000140

Матеріал
пластик


Характеристика (Прокладка клапана стойлового крана)

Обруч колпачка в стойлі

№ Grene
1580-000150

Матеріал
гума

Прокладка крану
підтиснення

Характеристика (Обруч колпачка в стойлі)
№ Grene
1580-000170

Втулка стойлового крана

Характеристика (Прокладка крану підтиснення)
№ Grene
1580-000150-1


Характеристика (Втулка стойлового крана)
№ Grene
1580-000130

112

Матеріал
пластик

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Запчастини до молочного крану
Кран Combi набір

Нижнє ущільнення клапана
Combi

Характеристика (Нижнє ущільнення клапана Combi)
№ Grene

Кран Combi забезпечує зручне закривання
молочного проводу і повітряного за допомогою
одної кіньцівки крану. Закриття проводу відбувається
після натискання кунцівки і обертанні її на 90 °
В комплекті кран для молока, провід та кран для
повітря. Кінцівка крану продається окремо.

Матеріал

Підходить
до розміру
[мм]

ALF-965423-01

гума

40

ALF-968900-01

гума

52

Верхня прокладка крану
Combi

НОВИНКА


Характеристика (Кран Combi набір)
№ Grene

Średnica [mm]

1580-010700

40

1580-010701

52

Наконечник молочного
крану Combi стандарт

Характеристика (Верхня прокладка крану Combi)
№ Grene
ALF-968501-01

Матеріал
гума

Клапан відкриваючий кран
Combi


Характеристика (Наконечник молочного крану Combi стандарт)
№ Grene
ALF-997520-01

Матеріал
пластик


Характеристика (Клапан відкриваючий кран Combi)
№ Grene
ALF-997519-01
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Матеріал
пластик

113

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Запчастини до молочного крану
Кінцівка молочного крану
H310

Втулка ущільнююча
молочного крану H310


Характеристика (Втулка ущільнююча молочного крану H310)


№ Grene

Характеристика (Кінцівка молочного крану H310)
№ Grene
ALF-95675801

Матеріал

Підходить до розміру
[мм]

гума

40

1580-001002

Матеріал
пластик

Біла свчка „мanifold”


Характеристика (Біла свчка „мanifold”)
№ Grene
1580-010601

Матеріал
пластик

Indykator Duovac
Індикатор у комплекті
Duovac

Кришка мембрани
індикатора

НОВИНКА




Характеристика (Кришка мембрани індикатора)

Характеристика (Індикатор у комплекті Duovac)
№ Grene

№ Grene
ALF-988305-01

1580-020800

114

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Indykator Duovac
Кришка индикатора Duovac

Кришка индикатора
горизонтальний випуск


Характеристика (Кришка индикатора Duovac)
№ Grene


Матеріал

ALF-964507-01

Характеристика (Кришка индикатора горизонтальний випуск)

пластик

№ Grene
1580-020804

Матеріал
пластик

Прокладка індикатора
Кришка индикатора
вертикальний випуск



Характеристика (Кришка индикатора вертикальний випуск)

Характеристика (Прокладка індикатора)
№ Grene

№ Grene

Матеріал

ALF-987703-01

1580-020803

Матеріал
пластик

гума

Прокладка кришки
індикатора

Мембрана гумова
індикатора Duovac





Характеристика (Прокладка кришки індикатора)

Характеристика (Мембрана гумова індикатора Duovac)
№ Grene
1580-020801

Матеріал
гума

№ Grene
ALF-952370-07
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Матеріал
гума

115

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Indykator Duovac
Трубка індикатора 200/30 мл

Ручка індикатора течії
Duovac


Характеристика (Трубка індикатора 200/30 мл)
№ Grene
1580-020805

Матеріал
пластик


Характеристика (Ручка індикатора течії Duovac)
№ Grene
1580-020501

Поплавковий індикатор
Duovac

Матеріал
пластик

Сильфон індикатора Duovac


Характеристика (Поплавковий індикатор Duovac)
№ Grene
ALF-987158-80

Матеріал
пластик


Характеристика (Сильфон індикатора Duovac)
№ Grene
ALF-965488-01

Матеріал
гума

Корпус індикатора
Прокладка Duovac




Характеристика (Корпус індикатора)
№ Grene
1580-020802

Матеріал
пластик

Характеристика (Прокладка Duovac)
№ Grene
ALF-958688-80

116

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Indykator Duovac
Мембрана головна Duovac

Повне зміцнення HP-100



Пасує до:
:

Характеристика (Мембрана головна Duovac)
№ Grene

Матеріал

ALF-958689-01

гума


Характеристика (Повне зміцнення HP-100)
№ Grene

Матеріал

1580-000040

гума

Молочний насос FC
Прокладка до молочного
насосу FC

Перстень ущільнюючий
насосу молочного FC

Характеристика (Прокладка до молочного насосу FC)
№ Grene

Матеріал

ALF-960560-01

гума


Характеристика (Перстень ущільнюючий насосу молочного FC)
№ Grene
ALF-958294-01

Матеріал
гума

Кришка молочного насосу
FC

Характеристика (Кришка молочного насосу FC)
№ Grene
ALF-987023-80

Матеріал
пластик,
сталь
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Молочний насос FC
Крильце до насосу FC

Клапан поворотний
молочного насосу FC


Характеристика (Крильце до насосу FC)



№ Grene
ALF-958048-01

Матеріал
95804801

Характеристика (Клапан поворотний молочного насосу FC)

пластик

№ Grene
ALF-957859-01

Матеріал
гума

Насос підтиснення
Масло до насоса „Farma”

Масло до насоса „DeLaval”

Мастило Farma для вакуумних насосів характеризується
хорошою в’язкістю при різній температурі. Цей
параметр гарантує безаварійну роботу вокуумного
насосу при дуже високій і дуже низькій температурі.
Масло має дуже хороші антикорозійні властивості.

- Ідеально підібрані складники мастила до вакуумного
насоса, гарантують довгий термін працездатності
вакумного агрегату, мінімалізуючи виникання аварії
- Стійке до низьких і високих температур
- Ідеальна в’язкість

НОВИНКА





Характеристика (Масло до насоса „Farma”)
№ Grene

118

Вміст
[л]

1076-102001FA

1

1076-102002FA

5

Характеристика (Масло до насоса „DeLaval”)
№ Grene

Вміст
[л]

ALF-402

1

ALF-403

5

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Насос підтиснення
Лoпатки вакуумного насоса


Характеристика (Лoпатки вакуумного насоса)
№ Grene

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Товщина
[мм]

Вміст
[шт.]

Матеріал

Коментар

Застосовування

1580-010271

80

30

3

4

пластик

замінник

DeLaval VP-70

1580-010272

152

48,5

4,7

4

пластик

замінник

DeLaval VP-76

Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval


Характеристика (Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval)
№ Grene
ALF-906385-03

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Товщина
[мм]

Вміст
[шт.]

Матеріал

Застосовування

152

48,5

4,7

4

пластик

DeLaval VP-76

Комплектна муфта
вакуумних агрегатів

Активний  диск муфти


Характеристика (Комплектна муфта вакуумних агрегатів)
№ Grene

Матеріал

1580-010900

Характеристика (Активний диск муфти)
№ Grene

тканина, гума

1580-010902

Пасивний диск муфти

Матеріал
пластик

Резинова вкладка муфти





Характеристика (Пасивний диск муфти)
№ Grene
1580-010901

Характеристика (Резинова вкладка муфти)
Матеріал
пластик

№ Grene
1580-010903
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Матеріал
гума

119

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Масляниця нососа
Комплектна маслянка насоса

Верхній корпус доїльного
колектора


Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)
№ Grene
1580-010420

- Забезпечує відповідне змащування вакуумного насосу
- Призначена для вакуумних насосів VP 170/74/76


Матеріал
пластик

Трубка маслянки насоса „VP70”

Характеристика (Комплектна маслянка насоса)
№ Grene
1580-010500

Масляний резервуар  
масляниці насоса

Характеристика (Трубка маслянки насоса „VP-70”)
№ Grene
1580-010441M1

Матеріал
латунь

Нижній корпус масляниці
насоса
Характеристика (Масляний резервуар масляниці насоса)
№ Grene
1580-010400

Матеріал
95853802

пластик

Підкладка резервуара
масляниці насоса

Характеристика (Нижній корпус масляниці насоса)
№ Grene
1580-010431

Характеристика (Підкладка резервуара масляниці насоса)
№ Grene
1580-010410

120

Матеріал
волокно

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Масляниця нососа
Трубка всмоктуюча
лубрикатора VP-70

Волоконна підкладка
кінцівки та маслянки насоса


Характеристика (Волоконна підкладка кінцівки та маслянки насоса)
№ Grene
Характеристика (Трубка всмоктуюча лубрикатора VP-70)
№ Grene

Матеріал

1580-010470

волокно

Матеріал

1580-010380

пластик

Провід маслянки насоса „VP70”

Латунна кінцівка масляниці
насосу „VP 170”

Характеристика (Латунна кінцівка масляниці насосу „VP 170”)

Характеристика (Провід маслянки насоса „VP-70”)

№ Grene

Довжина
[см]

№ Grene

1580-010501

1580-010490

15

Елементи інсталяції підтиснення
Вaкуометр доїльної
установки „De Laval”

Вакуумний регулятор „VF20
DeLaval”





Характеристика (Вaкуометр доїльної установки „De Laval”)

ALF-704

Характеристика (Вакуумний регулятор „VF20 DeLaval”)

Підключення
[дюйм]

№ Grene
95175913

3/8

№ Grene
ALF-703
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Підключення
[дюйм]

Матеріал

1

гума, сталь

121

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Елементи інсталяції підтиснення
Клапан

Відсікаючий клапан
вакуумного агрегата





Характеристика (Клапан)
№ Grene
1580-963216

Характеристика (Відсікаючий клапан вакуумного агрегата)
Матеріал

№ Grene

пластик,
сталь

Матеріал

1580-010580

гума

Бачок насосу підтиснення
Прозора кришка вакуумного
агрегата

Резинова армована труба


Характеристика (Резинова армована труба)



№ Grene

Характеристика (Прозора кришка вакуумного агрегата)
№ Grene
1580-010100

Діаметр
[дюйм]

Матеріал

Матеріал

1580-010180

1

гума

пластик

1580-010181

1 1/4

гума

Кришка резервуара
вакуумного агрегата

Прокладка під кришкою
резервуара вакуумного
агрегата


Характеристика (Кришка резервуара вакуумного агрегата)
№ Grene
1580-010110


Матеріал
пластик

Характеристика (Прокладка під кришкою резервуара вакуумного
агрегата)
№ Grene
1580-010090

122

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Бачок насосу підтиснення
Відсікаючий клапан
вакуумного агрегата


Характеристика (Відсікаючий клапан вакуумного агрегата)
№ Grene

Матеріал

1580-010580

гума

Myjnia WA3
Резиновий кран мийні
„WA3”

Направляюча пружини
мийні „WA3”




Характеристика (Направляюча пружини мийні „WA3”)
№ Grene

Характеристика (Резиновий кран мийні „WA3”)
№ Grene

1580-030090

Матеріал

1580-030120

гума

Пружина мембрани мийні
„WA3”

Резинова мембрана мийні
„WA3”





Характеристика (Резинова мембрана мийні „WA3”)
№ Grene
1580-030060

Матеріал
гума

Характеристика (Пружина мембрани мийні „WA3”)
№ Grene
1580-030070
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Матеріал
сталь пружинчата
оцинкована
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Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Myjnia WA3
Пружина повітряного
клапана мийні „WA3”

Прокладка мийні „WA3”





Характеристика (Пружина повітряного клапана мийні „WA3”)

Характеристика (Прокладка мийні „WA3”)

№ Grene

№ Grene

1580-030080

1580-030110

Ванна до мийні


Характеристика (Ванна до мийні)
№ Grene
1580-000030

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Колір

Матеріал

50

20

33

голубий

пластик

Повітряний клапан мийні
„WA3”

Провід


Характеристика (Провід)



№ Grene

Характеристика (Повітряний клапан мийні „WA3”)
№ Grene
1580-030100

124

1580-030030

Матеріал
пластик

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Бідон для доїння
Доїльний бідон

Резинова кришка до бідона

Характеристика (Резинова кришка до бідона)
№ Grene

Матеріал

ALF-931

гума

(Резинова кришка до бідона) пасує до:
№ Grene

- Без кришки

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-011020

Бідон нa молоко, 20 л

1

127

1580-020201

Доїльний бідон

1

125


Характеристика (Доїльний бідон)
Коментар

Матеріал

Обєм
[л]

схвалено для контакту з
харчовими продуктами

кислотостійка
сталь

25

№ Grene
1580-020201

Прокладка кришки доїльної
банки

Рекомендовані товари (Доїльний бідон)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-020202

Кришка до доїльного бідона

1

125

1580-020250

Прокладка кришки доїльної банки

1

125

ALF-931

Резинова кришка до бідона, 20 л

1

125

Кришка до доїльного бідона


Характеристика (Прокладка кришки доїльної банки)
№ Grene
1580-020250

Матеріал
гума

Сіліконова прокладка
прикриття клапану кришки
доїльної банки


Характеристика (Кришка до доїльного бідона)
№ Grene
1580-020202

Коментар

Матеріал

схвалено для контакту з харчовими
продуктами

кислотостійка
сталь



(Кришка до доїльного бідона) пасує до:
№ Grene
1580-020201

Назва
Доїльний бідон

Kіл. [шт.]
1

Ст. в
каталозі

Характеристика (Сіліконова прокладка прикриття клапану кришки
доїльної банки)
№ Grene
1580-020250S
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Матеріал
сілікон

125

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Бідон для доїння
Колпачок кришки доільної
банки

Поворотний клапан кришки
доїльної банки





Характеристика (Колпачок кришки доільної банки)
№ Grene
1580-020240

Характеристика (Поворотний клапан кришки доїльної банки)
Матеріал

Корпус клапана до кришки
доїльної банки

1580-020220

1580-020230

Кольцо доїльного бідона та
пульсатора „HP100/101/102”

Характеристика (Корпус клапана до кришки доїльної банки)
№ Grene

№ Grene

пластик

Матеріал

Пасує до:
:

пластик


Характеристика (Кольцо доїльного бідона та пульсатора
„HP100/101/102”)

Прокладка прикриття
клапану кришки доїльної
банки

№ Grene
1580-020030


Характеристика (Прокладка прикриття клапану кришки доїльної
банки)
№ Grene
1580-020210

126

Матеріал
гума
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Матеріал
гума

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин
Kany
Бідон нa молоко
Бідон нa молоко

Прокладка до бідона


Характеристика (Прокладка до бідона)
№ Grene

- Герметично закривається

Застосовування

Матеріал

ALF-531

для бідона 10 л

гума

ALF-532

для бідона 20 л

гума

1580-011011S

do kany 10 l

silikon

1580-011021S

для бідона 20 л

сілікон


Характеристика (Бідон нa молоко)
Матеріал

Обєм
[л]

1580-011010

сплав металів

10

1580-011020

сплав металів

20

№ Grene

Запчастини (Бідон нa молоко)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1580-011021S

Сіліконова прокладка дo бідона на
молоко, 20 л

1

127

ALF-531

Прокладка до бідона, 10 л

1

127

ALF-532

Прокладка до бідона, 2 л

1

127
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma
- Ідеальна поїлка для худоби
- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і пофарбована
порошковою фарбою тепловим способом
- Чавун покритий таким способом,що є стійким до корозії і не реагує з водою
або залишками корму, яка може залишатися під час поїння тварин

НОВИНКА


Характеристика (Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma)
№ Grene

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Колір

1607-101FA

5 - 20

1/2

верхнє

чавун

зелений

Запчастини (Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma)
№ Grene
POI-9904

Назва

Kіл. [шт.]

Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101” i „POI-106”

1610-0270100ZFA Комплектний корпус мискових поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

Ст. в каталозі

1

150

1

150

1610-0270102FA

Стержень клапана мисочних поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

1

151

1610-0270103FA

Гніздо клапану мискочних поїлок, для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270104FA

Пружина мискових поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

1

151

1610-0270105FA

Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270106FA

Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1” i „PM6”, для
бидла

1

151

1610-0270107FA

Oсь язика мисочних поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270108FA

Язик мисочних поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

150

1610-02800FA

Oбруч дo мисочних пoїлок „PM5” i „PM6”, для бидла і коней

1

149

POI-9900

Ремонтний набір до поїлки „H200/6”

1

152

Мисочна поїлка для бидла „Farma”
- Ідеальна поїлка для худоби
- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і пофарбована
порошковою фарбою тепловим способом
- Чавун покритий таким способом,що є стійким до корозії і не реагує з водою
або залишками корму, яка може залишатися під час поїння тварин


Характеристика (Мисочна поїлка для бидла „Farma”)
№ Grene
1607-106FA

Обєм
[л]

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Колір

3

5-20

1/2

верхнє

чавун

зелений

Запчастини (Мисочна поїлка для бидла „Farma”)
№ Grene
POI-9904

Назва
Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101” i „POI-106”

1610-0270100ZFA Комплектний корпус мискових поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

128

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

150

1

150

1610-0270102FA

Стержень клапана мисочних поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

1

151

1610-0270103FA

Гніздо клапану мискочних поїлок, для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270104FA

Пружина мискових поїлок „PM1” i „PM6”, для бидла

1

151

1610-0270105FA

Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270106FA

Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1” i „PM6”, для
бидла

1

151

1610-0270107FA

Oсь язика мисочних поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

151

1610-0270108FA

Язик мисочних поїлок для бидла „PM1” i „PM6”

1

150

1610-02800FA

Oбруч дo мисочних пoїлок „PM5” i „PM6”, для бидла і коней

1

149

POI-9900

Ремонтний набір до поїлки „H200/6”

1

152

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”
- Ідеальна напувалка для худоби і коней
- Чашка напувалки відлита з сірого чавуну мальована
порошковою фарбою гарячим способом
- Має продовольчий сертифікат
- Чавун з таким покриттям захищений від корозії і не входить в реакцію
з водою ані рештками корму, залишеного тваринами під час пиття
- Напувалка має два підключення води, що уможливлює
під’єднання її до зачиненого обігу води з підігрівальним насосом
наприклад, Aqualine с номером кат. 1600-020575


Характеристика (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)
№ Grene
1607-105FA

Обєм
[л]

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Колір

2,5

5-20

1/2

верхнє і нижнє

чавун

зелений

Запчастини (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)
№ Grene
1610-0260100FA

Назва
Комплектний клапан дo мисочної поїлки „PM5”, для бидла і
коней

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

152

1610-0260102FA

Пружина дo мисочної поїлки „PM5”, для бидла і коней

1

153

1610-0260200FA

Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для бидла і коней

1

152

1610-06600FA

Oрiнг поїлок „PM” для бидла i свиней „Farma”

1

153, 211

Рекомендовані товари (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1600-020310

№ Grene

Обруч поїлки на трубу, 2”

Назва

1

149

1610-02800FA

Oбруч дo мисочних пoїлок „PM5” i „PM6”, для бидла і коней

1

149

Мисочна поїлка з поплавковим клапаном
- Пофарбована порошковим методом
- З поплавковим клапаном, який утримує постійний рівень води
- Ідеально підходить для худоби, коней, овець і кіз


Характеристика (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном)
№ Grene
1607-104FA

Тип

Обєм
[л]

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Колір

поїлка плаваюча

2,5

8

1/2

боковий

сталь

зелений

Запчастини (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном)
№ Grene
POI-9104

Назва
Поплавковий клапан дo поїлки „POI-104”

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

157
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Мисочна чугунна поїлка з язичком із
нержавіючої сталі
- Чавунне з язиком з кислотної сталі
- Призначене для худоби
- Течія води 8-1 л/хв


Характеристика (Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі)
№ Grene

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

10

1/2

верхнє і нижнє

260

208

285

чавун

чорний

1602-101015

Запчастини (Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1606-024806

Чавунний клапан дo мисочної поїлки, з язиком із кислотної сталі

1

153

1606-024808

Прокладка клапана мисочної поїлки

1

154

1606-024809

Мала прокладка клапана мисочної поїлки

1

154

1606-024810

Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки

1

153

1606-024816

Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої сталі

1

153

1606-024820

Язик із кислотної сталі

1

153

Поїлка мискова з штучного матеріалу
Напувалка чашкова з пластику, без державки, велика чашка. Можливість
монтажу на стіні або трубі, доведення води зверху або знизу.


Характеристика (Поїлка мискова з штучного матеріалу)
№ Grene
0720-22500

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

1/2

верхнє і нижнє

295

215

175

пластик

зелений

Запчастини (Поїлка мискова з штучного матеріалу)
№ Grene

130

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

0720-22202

Клапан дo поїлки 22500

1

154

0720-22503

Язик до поїлки мискової 22500

1

154

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Чашкова напувалка
пластикова LAC 10

- Мискова поїлка виготовлена з міцного
пластику з поплавковим клапаном
- Спеціально запроектована для телят, овець, кіз і коней
- Еластична і одночасно стабільна та міцна
- Регульований рівень води
- На дні поїлки зливна пробка

НОВИНКА


Характеристика (Чашкова напувалка пластикова LAC 10)
№ Grene
1600-020102

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Колір

Коментар

1/2

нижнє

зелений

поплавкова
поїлка

Односекційна поїлка „LAC5”
- Велика напувалка чашкова чавунна з поплавцевим
клапаном з постійним рівнем води
- Чавунна чашка покрита спеціальним шаром пластмаси з
назвою POLYCOAT, яка захищає напувалку від осколків
- Бічне або нижнє підключення
- Зливна пробка для легкого чищення чашки
- Ідеальна для корів, телят, коней, свиней, собак і т.п.


Характеристика (Односекційна поїлка „LAC5”)
№ Grene
1600-020101

Тип

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

поїлка плаваюча

7

3/4 / 1/2

нижнє вертикальне й
горизонтальне

310

236

170

чавун

зелений

Запчастини (Односекційна поїлка „LAC5”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090728

Прокладка клапана поїлки „Lakcho” i „Caldolac”

1

155

1601-4210102

Поплавок клапана поїлок „Lakcho” i „Caldolac”

1

155
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Двохсекційна поїлка „LAC 55”
- Чавунна миска, покрита спеціальним шаром штучного матеріалу,
який називається POLYCOATта забезпечує поїлку від тріщин
- З’єднання нижні і бокові
- Зливна пробка для швидкого очищення
- Ідеально підходить для корів, телят, коней, свиней, собак і т.д.


Характеристика (Двохсекційна поїлка „LAC 55”)
№ Grene
1600-020103

Тип

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

поплавкова

7

3/4 / 1/2

нижнє вертикальне й
горизонтальне

450

268

170

чавун

зелений

Запчастини (Двохсекційна поїлка „LAC 55”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090728

Прокладка клапана поїлки „Lakcho” i „Caldolac”

1

155

1601-4210102

Поплавок клапана поїлок „Lakcho” i „Caldolac”

1

155

Мисочна поїлка „F30”
- Велика напувалка чавунна чашкова з латунним трубчастим
клапаном з регульованою течією води
- Чашку легко чистити
- Продуктивність від до 18 л/хв (4 бари)
- Клапан має вбудований водний фільтр. Миска з чавуну покрита спеціальним
шаром пластмаси з назвою POLYCOAT, яка захищає напувалку від осколків
- Трубчастий клапан вводить в дію течію води вже при 6 г тиску
- Ідеальна для корів, телят, коней


Характеристика (Мисочна поїлка „F30”)
№ Grene

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

16

3/4

під різним кутом

320

260

180

чавун

зелений

1600-020154

Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”
- Миска поїлки має велику ємність води
- Клапан виготовлений з латуні з вбудованим фільтром води


Характеристика (Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”)
№ Grene

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

13

3/4

верхнє або нижнє

321

240

167

пластик

зелений

1600-020261

Запчастини (Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”)
№ Grene

132

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090720

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний

1

157

1601-1090721

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний

1

157

1601-1090734

Пружина клапана поїлки „Forstal” i „Stalcho”

1

157

1601-1090804

Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal„

1

157

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки мискові
Пійло мискове пластикове з клапаном
трубчатим „Forstal”
- Напувалка пластикова чашкова з трубчастим
клапаном з регульованою течією води
- Матеріал найвищої якості
- Чашка напувалки з великою ємкістю води
- Під’єднання води 3/4” зверху або низу
- Трубчастий клапан вводить в дію течію води вже при 6 г тиску
- Продуктивність від до 18 л/хв.. (4 бари)
- Ідеальна для худоби і коней

Характеристика (Пійло мискове пластикове з клапаном трубчатим „Forstal”)
№ Grene

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

18

3/4

верхнє або нижнє

321

240

167

пластик

зелений

1600-020264

Пійло мискове пластикове з язиком для коней
„Forstal”
- Напувалка пластикова чашкова
- Ідеальна до поїння коней
- Матеріал найвищої якості
- Чашка напувалки з великою ємкістю води
- Клапан, виконаний з латуні, має вбудований водний фільтр

Характеристика (Пійло мискове пластикове з язиком для коней „Forstal”)
№ Grene

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

13

3/4

верхнє або нижнє

321

240

167

пластик

зелений

1600-020262

Запчастини (Пійло мискове пластикове з язиком для коней „Forstal”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090720

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний

1

157

1601-1090721

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний

1

157

1601-1090734

Пружина клапана поїлки „Forstal” i „Stalcho”

1

157

1601-1090804

Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal„

1

157

Пластмасова поїлка
„Aquamat”
Насос призначений для пасовищ з постійним
доступом до води (ставки, річка, колодці).
Насос може
качати воду з
місця віддаленого
на 70 м, або у
вертикальному
положенні на
висоту 7 м
Один рух насосу,
це 0,5 л викачаної
води. Міцний
і надійний до
погодних умов.


Характеристика (Пластмасова поїлка „Aquamat”)
№ Grene
1600-520201

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

774

320

383

поліетилен
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки-ванни
Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”
- Монтується до бітонної підставки або на
сталевій рамі, яка кріпиться до стіни
- Швидкий монтаж і легкість в очищенні
- У комплекті ущільнювачі до підгрунтя
- Зливна пробка внизу поїлки


Характеристика (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”)
№ Grene

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

40

34

1/2

нижній

960

420

450

поліетилен

1600-020690

Запчастини (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090796

№ Grene

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” i „Thermolac”

Назва

1

158

1601-1190408

Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”, „Isobac”,
„Cleano-bac”

1

157

1601-4110363

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”,
„Cleno-Bac”

1

156

1601-4210108

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”,
„Cleno-Bac”

1

158

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

149

Рекомендовані товари (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”)
№ Grene
1600-020691

134

Назва
Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac” i „Isobac”

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки-ванни
Двохсекційна поїлка „Biglac 55”
- Глибока, подвійна миска з поліетилену високої якості, має
додаткові краї для запобігання витікання води
- Поплавковий клапан, стійкий до тиску 9 bar
- Широка прямокутна спускова пробка
- Монтажна панель виготовлена з нержавіючої сталі
- Легко монтується на стіну або трубу


Характеристика (Двохсекційна поїлка „Biglac 55”)
№ Grene
1600-020820

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Коментар

55

30

40

1/2

верхнє або нижнє

860

379

377

поліетилен

поїлка плаваюча

Запчастини (Двохсекційна поїлка „Biglac 55”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-4210108

№ Grene

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

Назва

1

155

1601-522015

Комплектний клапан дo поїлок „Prebac”

1

156

Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”
- Стійка до UV випромінювання
- Монтується до бітонної підставки
- Швидкий монтаж і легко очищується
- Клапан поїлки захищений від тварин


Характеристика (Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”)
№ Grene
1600-020801

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

70

40

40

1/2

нижнє

1060

310

370

поліетилен

Запчастини (Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-4210108

№ Grene

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

Назва

1

155

1601-522015

Комплектний клапан дo поїлок „Prebac”

1

156
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки-ванни
Мисочна поїлка з поплавковим клапаном DBL
- Дуже велика миска ємкістю 16 л
- Досконало підходить для більшості застосувань (напр. телят, корів, коней і т.д.)
- Ідеальне, як поїлка для бочковозів
- Загнуті краї у внутрішню сторону поїлки перешкоджає розливанню води
- В комплекті знаходиться: латунний поплавковий клапан, зливна пробка для
спорожнення і очищення, завіси для монтування з нержавіючої сталі (2 шт.)
НОВИНКА


Характеристика (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном DBL)
№ Grene
1607-020101

Обєм
[л]

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

16

1/2

395

400

340

Напувалка-ванна для двох тварин EU100
- Поїлка з поплавковим клапаном
- Використовується в приміщеннях і на пасовищах

НОВИНКА


Характеристика (Напувалка-ванна для двох тварин EU100)
№ Grene
1607-020201

Обєм
[л]

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

100

1/2

889

545

330

Напувалка-ванна для двох тварин DT40
- Поїлка з поплавковим клапаном
- Використовується в приміщеннях і на пасовищах

НОВИНКА


Характеристика (Напувалка-ванна для двох тварин DT40)
№ Grene
1607-020202

136

Обєм
[л]

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

180

1/2

1300

474

580

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки-ванни
Напувалка-ванна Prebac 400R
- Прямокутна поїлка, виготовлена з чистого поліетилену по
технології Polichoc TM
- Не деформується, в той же час легка і проста у використанні
- Стійка до UV випромінювання може використовуватися,
як в приміщеннях, так і назовні на пасовищі
- Клапан поїлки продається окремо.

НОВИНКА


Характеристика (Напувалка-ванна Prebac 400R)
№ Grene

Обєм
[л]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

400

1650

660

660

поліетилен

1600-020804

Рекомендовані товари (Напувалка-ванна Prebac 400R)
№ Grene
1601-522015

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

156

Комплектний клапан дo поїлок „Prebac”

Пластмасова поїлка „Prebac” 600 л
- Поїлка для пасовищ, кругла, виготовлена з чистого
поліетилену по технології Polichoc TM
- Стійка до UV випромінювання
- Зміцнені стінки
- Швидкий монтаж і легко очищується
- Клапан поїлки продається окремо

НОВИНКА


Характеристика (Пластмасова поїлка „Prebac” 600 л)
№ Grene
1600-020806

Обєм
[л]

Висота
[мм]

Висота
[см]

Діаметр зовн.
[мм]

Діаметр
[см]

Матеріал

600

600

60

1300

130

поліетилен

Рекомендовані товари (Пластмасова поїлка „Prebac” 600 л)
№ Grene
1601-522015

Назва
Комплектний клапан дo поїлок „Prebac”

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

156
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Поїлки-ванни
Поплавковий наповнювач резервуарів „Lacbac”
- Автомат для наповнення водою резервуарів і корит
- Корпус плаваючого клапану виготовлений з
нержавіючої сталі захищенна від звірів
- Монтування і регулювання рівня поплавка
без використання ключів


Характеристика (Поплавковий наповнювач резервуарів „Lacbac”)
№ Grene
1600-500201

138

Тиск
[МПа]

Коментар

Матеріал

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

0,5

поїлка плаваюча

кислотостійка сталь,
тканина

29

1/2

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Ізольована поїлка „Thermolac 40”
- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим
спеціальною пуліуретановою піною, вода в
середині поїлки зберігає постійну температуру
від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з
витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна
монтувати як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100
мм дозволяє опорожнити поїлку на
протязі кількох секунд, завдяки цьому,
очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки
В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку

Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 40”)
№ Grene
1600-020603

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

40

20

40

1/2

нижнє

640

660

530

поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 40”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090729

№ Grene

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

Назва

1

158

1601-1090796

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” i „Thermolac”

1

158

1601-1190408

Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”, „Isobac”, „Cleano-bac”

1

157

1601-4021403

Резинова прокладка для поїлок, „Thermolac 40”

1

158

1601-4110363

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

156

1601-4120103

Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий

1

158

1601-4210108

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

158

Ізольована поїлка „Thermolac 75”
- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим
спеціальною пуліуретановою піною, вода в
середині поїлки зберігає постійну температуру
від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна
монтувати як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє
опорожнити поїлку на протязі кількох секунд, завдяки
цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки
В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку

Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 75”)
№ Grene
1600-020601

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

75

40

40

1/2

нижнє

990

660

530

поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 75”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090729

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

1

158

1601-1090796

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” i „Thermolac”

1

158

1601-4021401

Резинова прокладка для поїлок, „Thermolac 75”

1

158

1601-4110363

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

156

1601-4120103

Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий

1

158

1601-4210108

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

158
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Ізольована поїлка „Thermolac 180”
- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим спеціальною
пуліуретановою піною, вода в середині поїлки зберігає постійну
температуру від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна монтувати
як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє
опорожнити поїлку на протязі кількох секунд, завдяки
цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки
В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку

НОВИНКА


Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 180”)
№ Grene
1600-020605

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

180

60

72

1/2

нижнє

1100

990

530

поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 180”)
№ Grene

140

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090729

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

1

158

1601-1090796

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” i „Thermolac”

1

158

1601-4120103

Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий

1

158

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Підігріта поїлка „Multi 220 ES”
- Матеріал найвищої якості,
ударостійке та стійке до важких
умов, які переважають у хлівах
- 4 нагрівачі потужністю 80 W кожна,
утримують плюсову температуру
води при температурі навколишнього
середовища до - 30°C
- Між стінками ізоляція з піни
- Дуже легко монтується і - прикручується
до підлоги на 10 гвинтів
- Легко чиститься, велика зливна пробка
- Ідеально підходить для
корівників на безприв’язній системі
утривування, доїльних приміщень
- Трансформатор для живлення поїлок продається окремо


Характеристика (Підігріта поїлка „Multi 220 ES”)
№ Grene
1600-020451

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік
макс.
[л/хв]

145

100

36

Підключення
Напрямок
[дюйм]
підключення
1/2

нижнє

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Коментар

4 x 80

24

2220

600

760

поліетилен

поїлка
плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Multi 220 ES”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090729

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

1

158

1601-4110363

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

156

1601-4210108

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”

1

158

Підігріта поїлка „Isobac”
- Два нагрівачі достатні, щоб нагріти воду при
температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Двокамерна з поплавковим клапаном
для постійного рівня води
- Виготовлена з високоякісного поліетилену
- Монтується до бетонної підставки або на
сталевій рамі, яка кріпиться до стіни
- Швидкий монтаж і легко очищується
- У комплекті ущільнювачі до підгрунтя і
ізоляційна труба для підключення води
- Зливна пробка внизу поїлки
- Тансформатор до живлення поїлки продається окремо


Характеристика (Підігріта поїлка „Isobac”)
№ Grene
1600-020649

Колектив
[шт.]

Потік
макс.
[л/хв]

40

34

Підключення
Напрямок
[дюйм]
підключення
1/2

нижнє

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Коментар

2 x 80

24

960

420

450

поліетилен

поїлка
плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Isobac”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090729

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

1

158

1601-1090796

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” i „Thermolac”

1

158

1601-1190408

Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”, „Isobac”, „Cleano-bac”

1

157

1601-4110363

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”,
„Cleno-Bac”

1

156

1601-4210108

Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”,
„Cleno-Bac”

1

158

Рекомендовані товари (Підігріта поїлка „Isobac”)
№ Grene
1600-020691

Назва
Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac” i „Isobac”

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

149
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Підігріта поїлка „Lakcho”
- Нагрівач утримує плюсову температуру води при
температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з
дуже високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в
середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній,
поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо


Характеристика (Підігріта поїлка „Lakcho”)
№ Grene
1600-020401

Колектив
[шт.]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Матеріал

Коментар

15

1/2

нижнє

80

24

поліетилен,
сталь

поїлка
плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Lakcho”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

155

1601-1090728

Прокладка клапана поїлки „Lakcho” i „Caldolac”

1601-4110342

Клапан дo підігрітої поїлки, „Lakcho”, „Bigcho”, „Caldolac 5”,
„Prebac 90”

1

156

1601-4210102

Поплавок клапана поїлок „Lakcho” i „Caldolac”

1

155

1601-4240127

Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В

1

155

Підігріта поїлка „Stalcho”
- Нагрівач утримує плюсову температуру води при
температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена з поліпропилену з дуже
високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній,
поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходить для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо


Характеристика (Підігріта поїлка „Stalcho”)
№ Grene
1600-020405

Колектив
[шт.]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Матеріал

15

1/2

нижнє

80

24

поліетилен, сталь

Запчастини (Підігріта поїлка „Stalcho”)
№ Grene

142

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090720

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний

1

157

1601-1090721

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний

1

157

1601-1090734

Пружина клапана поїлки „Forstal” i „Stalcho”

1

157

1601-4240127

Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В

1

155

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Підігріта поїлка „Bigcho 2”
- Нагрівач утримує плюсову температуру води при
температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з дуже
високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній,
поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо

НОВИНКА


Характеристика (Підігріта поїлка „Bigcho 2”)
№ Grene
1600-020406

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Потік
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Діаметр зовн.
[мм]

Коментар

5,5

10 - 15

7

1/2

нижнє

80

24

380

поїлка плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Bigcho 2”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-4110342

№ Grene

Клапан дo підігрітої поїлки, „Lakcho”, „Bigcho”, „Caldolac 5”,
„Prebac 90”

Назва

1

156

1601-4240127

Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В

1

155

Підігріта поїлка „Bigstal 2”
- Нагрівач утримує плюсову температуру води при
температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з дуже
високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній,
поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо
НОВИНКА


Характеристика (Підігріта поїлка „Bigstal 2”)
№ Grene
1600-020408

Колектив
[шт.]

Потік
[л/хв]

Напрямок
підключення

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Діаметр зовн.
[мм]

10 - 15

13

нижнє

80

24

380

Запчастини (Підігріта поїлка „Bigstal 2”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1601-1090720

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний

1

157

1601-1090721

Клапан дo поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний

1

157

1601-4240127

Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В

1

155
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Термоізоляційна труба для
підігрітих поїлок

Термостат до напувалок з
підігрівом

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Lakcho, Stalcho

Термостат автоматично починає працювати при
температурі нижче 3 °C, завдяки водостійкому
корпусу його можна змонтувати назовні будинку.
Максимальна потужність підключених поїлок - 1200 W.
Увага: Термостат потрібно монтувати
у найхолодніший місцях!

- Для поїлок Lakcho, Stalcho
- Виготовлена з висикоякісного поліетилену стійкого
до кліматичних умов і випромінювання UV
- Між стінками знаходиться ізоляційна
поліуретанова піна
- Легко монтується з поїлкою та до бетонної підлоги


НОВИНКА



Характеристика
№ Grene

Характеристика
Висота
[мм]

Діаметр
[мм]

№ Grene

Матеріал

1600-020500

400

300

поліетилен

1600-020510

600

300

поліетилен

1600-020532

Tрaнсформатор дo підігрітих
поїлок

- Tрaнсформатор для поїлок з
підігрівом на змінному струмі
- Зменшує напругу з 230 V на 24 V
з відповідною потіжністю

Характеристика
Сила
[Вт]

Живлення
[В]

1612-060120

120

230

1612-060210

210

230

1612-060300

300

230

1612-060600

600

230

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Чашкова напувалка з підігрівом H10
Емальована поїлка виготовлена з чавуну. Подвійна
миска з підігрівом потіжністю 80 W гарантує охорону від
морозу навіть до - 20 °C. Трубчатий клапан має регуляцію
потоку води. Просто замонтувати до стіни або до труби.
Поїлку можна замонтувати в системі з циркуляційним
насосом, запобігаючою замерзанню води в інсталяції.
Живлення з трансформатора 24 V при мінімальній
потужності 100 W (трансформатор продається окремо).

НОВИНКА


Характеристика (Чашкова напувалка з підігрівом H10)
№ Grene
1602-102000

Обєм
[л]

Підключення
[дюйм]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

1,6

1/2

80

24
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Насос циркуляційний „Aqualine”
Aqualine це автоматична
нагрівна система з інтегрованим
циркуляційним насосом,
для поїлок підключених в
закритій системі. „Aqualine”
запабігає замерзанню води
в трубах з максимальною
довжиною 200 м.
Керування (має кнопки on/off)
можна встановити дві функції:
- зелене світло (позиція
оn): включення насосу
- оранжеве світло:
включення нагрівання.
Подвійне забезпечення
від замерзання:
1.
Вода, яка рухається не замерзає.
2. Ручне управління нагрівною системою (діапазон 0-40°C).
Компактна будова, займає мало місця. Низька вартість експлуатації,
завдяки високоякісному матеріалу. Легко змонтувати. Підключення
до струму 230V. Необхідний запобіжник 3A і заземлення. При тиску
нище 4 Бар не потрібно використовувати зливний клапан (більше 4
Бар потрібно замонтувати зливний клапан). Аксесуари до насосу:
2 x латунні гвинти з’єднання [3/4”],
1 x поворотний клапан,
1 x зливний клапан,
1 x монтажний комплект (2 x консоль і гвинти).
Технічні дані:
- нагрівний елемент 3000W при 1~ 230V
- термостат може бути встановлений в діапазоні від
0°C до 40°C, фабричні налаштування 15°C
- забезпечення від перенагрівання (65°C)
- вага: 9,1 kg
- циркуляційний насос Grundfos (система забезпечення IP44) 3500 л/год.
Місце монтування повинно бути захищене від вітру,
бурі та екстремальних температур.
Переконайтесь, що труби достатньо ізольовані (20 мм) і уникайте
гострих кутів в інсталяції! 1-10 поїлок &gt , 200 м закрита схема.
11 або більше поїлок &gt

Характеристика
№ Grene

Сила
[Вт]

Продуктивність
[л/год]

Живлення
[В]

0720-22331

3000

3500

230
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Морозостійкі поїлки
Нагрівальний кабель з термостатом
- Оберігає водопровідну інсталяцію всередині і
назовні господарських будівель від замерзання
- Термостат, розміщений на обігрівальному дроті та
автоматично вмикається ( +3 ºC) вимикається ( +13 ºC)
- Кабель знаходиться під напругою 230 V, а
розетки повинні мати захист від зміни напруги
30 mA і захист від пошкоджень тваринами
- Кабель готовий до використання у обмеженій
довжині, не можна його вкорочувати
- Якщо кабель довгий, то його можна щільніше
намотати на трубу, але відстань між витками
не може бути менша ніж 15 мм
- Термостат розмістити на трубі в самому холодному
місці, не можна його ізольовувати
- Нагрівальний дріт повинен бути ізольований в
ізоляції на мінімальну товщину 13 мм
- Труби з штучних матеріалів перед монтажем кабелю
потрібно покрити алюмінієвою стрічкою
Увага !!!
- Не можна загинати обігрівальний кабель
- Не слід використовувати обігрівальні кабелі 230 V в безпосередньому
контакті з тваринами без захисту від прогризання
Товар під замовлення, реалізація 3 тижні

НОВИНКА


Характеристика (Нагрівальний кабель з термостатом)
Живлення
[В]

Сила
[Вт]

Довжина
[м]

1612-031002

230

32

2

1612-031004

230

64

4

1612-031008

230

128

8

1612-031012

230

192

12

1612-031014

230

224

14

1612-031018

230

288

18

1612-031024

230

384

24

1612-031037

230

592

37

1612-031049

230

784

49

№ Grene
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Oбруч дo мисочних пoїлок
„PM5” i „PM6”

Обруч поїлки на трубу

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma:
1607-101FA, 1607-105FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Oбруч дo мисочних пoїлок „PM5” i „PM6”)

Характеристика (Обруч поїлки на трубу)

Призначений для монтажу мисочних поїлок

№ Grene

№ Grene

1610-02800FA

1600-020310

Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac”
i „Isobac”
Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Cleano-bac, Isobac
- Виготовлена з труб методом гарячого цинкування
- Найвища якість
- Можливість змонтувати зливну ручку з правої або лівої сторони
- Зливна ручка, виготовлена з труби із
нержавіючої сталі довжиною 1м

Характеристика (Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac” i „Isobac”)
№ Grene
1600-020691

Коментар

Матеріал

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Довжина
[мм]

стінний монтаж

сталь

1012

326

550
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Мотажний резиновий провід

Комплектний корпус
мискових поїлок „PM1”
i „PM6”

Монтажний провід, армований, покритий гумою.
З’єднання W/Z 1/2” x 1/2” з нержавіючої сталі.

Характеристика (Мотажний резиновий провід)
Довжина
[см]

Підключення
[дюйм]

1614-065245

45

1/2

1614-065265

65

1/2

1614-065290

90

1/2

№ Grene

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101
Характеристика (Комплектний корпус мискових поїлок „PM1”
i „PM6”)
№ Grene
1610-0270100ZFA

Водний фільтр
Використовується в водяних
інсталяціях з дозуючими
насосами, поїлками для
забезпечення їх від забруднення.
Зменшує утворення осаду.
Вклад фільрта продається окремо.

Некомплектний корпус
мискових поїлок „POI-101”
i „POI-106”


Характеристика (Водний фільтр)
№ Grene
0718-010001

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

3/4

125

320

пластик

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

150, 227

(Водний фільтр) пасує до:
№ Grene
0718-010002

Назва
Вклад водного фільтра

Вклад водного фільтра
Сітковий вклад водного
фільтра забезпечує затримання
забруднень та зайвих предметів
більших від 100 мікронів.
Призначений до фільтриції
постійних забруднень, які
появляються в інсталяції, вклад
затримує такі забруднення як:
іржа, пісок, мул та інше.

№ Grene

Матеріал

POI-9904

чавун

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Вклад водного фільтра)
Рівень фільтрації
[мкм]

0718-010002

Характеристика (Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101”
i „POI-106”)

Язик мисочних поїлок для
бидла „PM1” i „PM6”



№ Grene

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

100

(Вклад водного фільтра) пасує до:
№ Grene
0718-010001

150

Назва
Водний фільтр

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

150, 227

Характеристика (Язик мисочних поїлок для бидла „PM1” i „PM6”)
№ Grene
1610-0270108FA
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Матеріал
чавун

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Oсь язика мисочних поїлок
для бидла „PM1” i „PM6”

Пружина мискових поїлок
„PM1” i „PM6”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA

Характеристика (Oсь язика мисочних поїлок для бидла „PM1”
i „PM6”)

Характеристика (Пружина мискових поїлок „PM1” i „PM6”)

№ Grene

№ Grene

Матеріал

1610-0270104FA

сталь
пружинчата

1610-0270107FA

Волоконна прокладка
мисочних поїлок „PM1”
i „PM6”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101
Характеристика (Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1”
i „PM6”)

Гніздо клапану мискочних
поїлок

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Характеристика (Гніздо клапану мискочних поїлок)
№ Grene

№ Grene

1610-0270103FA

1610-0270106FA

Упорний круг мискових
поїлок для бидла „PM1”
i „PM6”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

Стержень клапана мисочних
поїлок „PM1” i „PM6”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA


Характеристика (Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1”
i „PM6”)
№ Grene
1610-0270105FA

Характеристика (Стержень клапана мисочних поїлок „PM1” i „PM6”)
№ Grene
1610-0270102FA
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Ремонтний набір до поїлки
„H200/6”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101
В комплекті:
- пружина
- латунний шворінь
- гніздо клапану

Колпачок мисочної поїлки

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101
Характеристика (Колпачок мисочної поїлки)
№ Grene
POI-9915

Чугунний язик для мисочної
поїлки „PM5” для бидла і
коней


Характеристика (Ремонтний набір до поїлки „H200/6”)
№ Grene
POI-9900

Гайка мисочної поїлки для
бидла

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Характеристика (Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для
бидла і коней)
№ Grene
1610-0260200FA

Матеріал
чавун

Комплектний клапан дo
мисочної поїлки „PM5”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101
Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA


Характеристика (Гайка мисочної поїлки для бидла)
№ Grene



POI-9916

Характеристика (Комплектний клапан дo мисочної поїлки „PM5”)
№ Grene
1610-0260100FA
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Пружина дo мисочної поїлки
„PM5”

Зажимний колпачок клапану
мисочної поїлки

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Характеристика (Пружина дo мисочної поїлки „PM5”)

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

№ Grene
Характеристика (Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки)

1610-0260102FA

№ Grene
1606-024810

Oрiнг поїлок „PM” для бидла
i свиней „Farma”

Пружина мискових поїлок з
язиком із нержавіючої сталі

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA,
1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015



Характеристика (Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої
сталі)

Характеристика (Oрiнг поїлок „PM” для бидла i свиней „Farma”)
№ Grene
1610-06600FA

№ Grene

Матеріал

1606-024816

сталь
пружинчата

Язик із кислотної сталі

Чавунний клапан дo
мисочної поїлки

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015
Прокладка продається окремо.





Характеристика (Язик із кислотної сталі)
№ Grene
1606-024820

Матеріал
кислотостійка
сталь

Характеристика (Чавунний клапан дo мисочної поїлки)
№ Grene
1606-024806
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Матеріал
латунь

153

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Прокладка клапана
мисочної поїлки

Язик до поїлки мискової
22500

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 0720-22500





Характеристика (Прокладка клапана мисочної поїлки)

Характеристика (Язик до поїлки мискової 22500)

№ Grene
1606-024808

Діаметр внутр.
[мм]

Діаметр зовн.
[мм]

17,5

23,5

Мала прокладка клапана
мисочної поїлки

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

№ Grene
0720-22503

Матеріал

Колір

пластик

чорний

Клапан дo поїлки 22500

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 0720-22500


Характеристика (Мала прокладка клапана мисочної поїлки)
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Характеристика (Клапан дo поїлки 22500)

№ Grene

№ Grene

1606-024809

0720-22202

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Прокладка клапана поїлки
„Lakcho” i „Caldolac”

Грілка поїлки

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Lakcho, Stalcho

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Lac 5, Lac 55, Lakcho




Характеристика (Прокладка клапана поїлки „Lakcho” i „Caldolac”)
№ Grene

Матеріал

1601-1090728

пластик

Характеристика (Грілка поїлки)
№ Grene
1601-4240127

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

80

24

Поплавок клапана поїлок
„Lakcho” i „Caldolac”

Грілка поїлки, що
підігрівається „Isobac”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Lac 5, Lac 55, Lakcho

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Isobac

Характеристика (Поплавок клапана поїлок „Lakcho” i „Caldolac”)
№ Grene
1601-4210102

Матеріал
пластик

Характеристика (Грілка поїлки, що підігрівається „Isobac”)
№ Grene
1601-4240108
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Сила
[Вт]

Живлення
[В]

50

24
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Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Клапан дo підігрітої поїлки

Поплавковий клапан дo
поїлок „Isobac”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lakcho
Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Cleano-bac, Isobac, Multi 220 ES,
Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV


Характеристика (Клапан дo підігрітої поїлки)
№ Grene
1601-4110342


Характеристика (Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”)

Комплектний клапан дo
поїлок „Prebac”

№ Grene
1601-4110363

(Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”) пасує до:
№ Grene
1601-4276201

Назва
Корпус поплавкового клапану до
напувалок Thermolac, Isobac,
Cleano-Bac

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

158

Поплавковий клапан дo
поїлок „Prebac 70”,
„Biglac 55”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Biglac 55, Prebac 70

Характеристика (Комплектний клапан дo поїлок „Prebac”)
№ Grene
1601-522015

Матеріал
пластик

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Biglac 55, Prebac 70

Характеристика (Поплавковий клапан дo поїлок „Prebac 70”,
„Biglac 55”)
№ Grene
1601-4110343
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МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Поплавковий клапан дo
поїлки „POI-104”

Клапан регуляції протока
води поїлки „Forstal”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-104FA
Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Forstal


Характеристика (Поплавковий клапан дo поїлки „POI-104”)
№ Grene

Матеріал

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

POI-9104

пластик

10

1/2

Пружина клапана поїлки
„Forstal” i „Stalcho”

Характеристика (Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal”)
№ Grene
1601-1090804

Матеріал
пластик

Гайка клапану напувалки
Forstal

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Forstal, Stalcho

- Гвинт клапану поїлки Forstal номер по
каталогу 1600-020261 i 1600-020262
- № продукту по каталогу 1090742

Характеристика (Пружина клапана поїлки „Forstal” i „Stalcho”)
№ Grene

Матеріал

1601-1090734

сталь
пружинчата

Клапан дo поїлки „Forstal”

Характеристика (Гайка клапану напувалки Forstal)
№ Grene
1601-1090742

Герметизуючий кран для
поїлок „Thermolac”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
LaBuvette: Forstal, Stalcho


Характеристика (Клапан дo поїлки)
№ Grene

Тиск
[бар]

Позиція

1601-1090721

0,5 - 2

2

1601-1090720

2-4

1

Характеристика (Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”)
№ Grene
1601-1190408

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

157

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Корпус поплавкового
клапану до напувалок  
Thermolac

Резинова прокладка для
поїлок

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Cleano-bac, Isobac, Thermolac 180 GV,
Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Резинова прокладка для поїлок)
№ Grene

Характеристика (Корпус поплавкового клапану до напувалок
Thermolac)
№ Grene
1601-4276201

Довжина
[мм]

1601-4021403

4100

1601-4021401

5500

Матеріал
пластик

Прокладка клапана поїлок
„Thermolac”
Ізоляційний шар поїлки
„Thermolac”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Biglac
55, Cleano-bac, Isobac, Lacbac, Multi 220 ES, Prebac 70,
Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV
Характеристика (Прокладка клапана поїлок „Thermolac”)
№ Grene
1601-1090729

Характеристика (Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”)
№ Grene
1601-4120103

Матеріал
пластик

Матеріал
латунь

Поплавок клапана поїлок
„Isobac”
Мотильковий колпачок
поїлки „Isobac” i „Thermolac”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Cleano-bac, Isobac, Thermolac 180 GV,
Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV
Характеристика (Мотильковий колпачок поїлки „Isobac”
i „Thermolac”)
№ Grene
1601-1090796

158

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Biglac 55, Cleano-bac, Isobac, Multi 220 ES, Prebac
70, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV
Характеристика (Поплавок клапана поїлок „Isobac”)
№ Grene
1601-4210108

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння
Замінні частини та аксесуари до поїлок
Поплавковий клапан дo
поїлки „POI-103”


Характеристика (Поплавковий клапан дo поїлки „POI-103”)
№ Grene

Матеріал

Потік макс.
[л/хв]

Підключення
[дюйм]

POI-9103

латунь, тканина

20

1/2
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Вівчарство

160

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Стрижка і догляд за
копитамиСтрижка і
догляд за копитами

	 162

Поїння і годування
овець

	 164
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Вівчарство
Стрижка і догляд за копитами
Ніж для коректи ратиць

Maшинка для стрижки
„Super Profi 3000”

/,6&23

- Виконаний з найвищої якості сталі
- Висока ефективність роботи
- Легкість точіння
- Великий промінь вістря, а також ідеальна
форма ручки запевняє точну і зручну роботу
- Машинка призначена в основному
для стрижки овець і лам
- Дуже проста у використанні
- Виняткова система вентиляції двигуна,
обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами
Liscop A5 (до стрижки вовни)


Характеристика (Ніж для коректи ратиць)
№ Grene
1586-240210

Тип

Матеріал

двосторонній

сталь, дерево

Kліщі для корекції ратиць
вівців


Характеристика (Maшинка для стрижки „Super Profi 3000”)
№ Grene
1590-121505

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

430

230

340

A5, A54, A55, A56

- Досконало ріже навіть грубі і сухі ратиціD
- Легко очищюється, завдяки спеціальній оболонці
- Ергономічна форма

Характеристика (Kліщі для корекції ратиць вівців)
№ Grene
1586-242210

Koмплект ножів „Liscop”
/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121505


Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)
№ Grene
1590-140505
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Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть зубів

Матеріал

Ширина стрижки
[мм]

стрижка вовни

3

4 / 13

сталь

77

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вівчарство
Стрижка і догляд за копитами
Maшинка для стрижки овець

Масло до змащування лез
машинок „Liscop”

/,6&23


Характеристика (Maшинка для стрижки овець)
Довжина
[мм]

№ Grene
1590-327805

250

Характеристика (Масло до змащування лез машинок „Liscop”)
№ Grene

Вміст
[мл]

1590-133405

Ножниці для стрижки вовни

60

Брусок дo ножів та  тесаків

- Для точіння ножів до копит, а також копит тесаків
- Плоска овальна форма
- Розміри: 12,5 x 3 см


Характеристика (Ножниці для стрижки вовни)
№ Grene
1590-327802

Довжина
[мм]
290

Характеристика (Брусок дo ножів та тесаків)
№ Grene
1586-241002
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Вівчарство
Поїння і годування овець
Відерце дo поїння ягнят

- Відро виготовлене з міцного пластику, стійкого
до хімічних речовин і молочної кислоти
- З метелевою ручкою для підвішування
- Ідеальне для утримування в чистоті
- Не містить кадмію
- Допущено до контакту з харчовими продуктами


Характеристика (Відерце дo поїння ягнят)
Обєм
[л]

Матеріал

1620-101806

9

пластик

5 сосок

1620-101805

9

пластик

3 соски

№ Grene

Коментар

Запчастини (Відерце дo поїння ягнят)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1620-101906

Клапан дo відерця дo поїння

1

47

1620-101912

Червона соска для годування ягнят

1

166

Koритo нa корм для телят і овець
Довге корито для телят, овець, кіз і коней.
Досконало підходить для об’ємних кормів.
Підвіска дозволяє зачепити корито на трубі,
без необхідності постійного монтування.
Легко чиститься завдяки закругленій формі.

НОВИНКА


Характеристика (Koритo нa корм для телят і овець)
№ Grene
1620-100020

164

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

100

200

33

40

пластик

коричневий

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вівчарство
Поїння і годування овець
Koритo нa корм для телят і овець


Характеристика (Koритo нa корм для телят і овець)
№ Grene
1620-100208

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

50

121

23

35

пластик

зелений

Koритo з привіскою для корів та коней


Характеристика (Koритo з привіскою для корів та коней)
№ Grene
1620-100218

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

13,5

29

34

29

пластик

зелений

Зелена годівниця для жеребців


Характеристика (Зелена годівниця для жеребців)
№ Grene
1620-100217

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

Об`єм
[л]

7

27

22

26,5

пластик

зелений

7,0

Зелена годівниця для коней
Корито для худоби, коней і свиней.


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100202

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

12

45

32

29

пластик

зелений
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Вівчарство
Поїння і годування овець
Корито для коней


Характеристика (Корито для коней)
№ Grene
1620-100142

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

12,5

37

27

29

пластик

зелений

Пляшка для поїння ягнят

Пляшка з вішачком і шкалою.

Характеристика (Пляшка для поїння ягнят)
№ Grene
1620-121210

Обєм
[л]

Матеріал

1

тканина, гума

Запчастини (Пляшка для поїння ягнят)
№ Grene
1620-101912

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

166

Червона соска для годування ягнят

Червона соска для годування
ягнят

- Запасна соска для годування ягнят
- Підходить до бутилки і відра

Характеристика (Червона соска для годування ягнят)
№ Grene
1620-101912

166

Колір

Матеріал

червоний

гума

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вівчарство
Поїння і годування овець
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Скотарство

168

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування
поросятВирощування
поросят

	 

Народження

172

Кастрація

176

Обрізання хвостів

177

Обрізання зубків

178

Інфрачервона лампа

180

Маркування

	 

Спреї та крейди

183

Татуювання

184

Вушні бірки

Приручення та
контроль

	 

Підігрівачі

191

Приручення та контроль

194

Кормові автомати і
докормлювачі

	 

Кормові автомати і
докормлювачі

197

Запчастини до кормового
апарату Tube-o-mat

201

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua
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Поїння

170

	 

Поїлки для свиней

204

Замінні частини поїлок для
свиней

210
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Скотарство
Вирощування поросят
Народження
Нітрилові рукавички

Вінілово-нітрилові
антибактериальні рукавички

Матеріал: нитрильного
Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу.
Ідеально підходять для медичних процедур, а також
для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри

НОВИНКА


Характеристика (Нітрилові рукавички)
№ Grene

Kolor

Rozmiar

Zawartość
[szt.]

1597-802800

niebieski

S

100

1597-802805

niebieski

M

100

1597-802810

niebieski

L

100

1597-802815

niebieski

XL

100

Materiał: winyl,nitryl
Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені
по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на
основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу.
Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує
розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia
Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження.
Досконало підходять для медичних і
ветеринарних процедур, а також до робіт
в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою,
обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М’які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.
Рекомендуються для людей, які
страждають алергією на латекс.
НОВИНКА


Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички)
№ Grene
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Kolor

Rozmiar

Zawartość
[szt.]
100

1597-802900

niebieski

S

1597-802905

niebieski

M

100

1597-802910

niebieski

L

100

1597-802915

niebieski

XL

100

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Вирощування поросят
Народження
Одноразові латексні
рукавиці

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів
„Polysem”

Матеріал: латекс
Діагностичні та захисні рукавички, виготовлені з латексу.
Ідеально підходять для ветеринарних процедур, а також
для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М’які, еластичні, адаптуються до форми руки.
- Захищають шкіру рук від миючих засобів,
хімічних речовин і мікроорганізмів.
- Рулонні манжети для легкого надівання.
- Мають дозвіл на контакт з харчовими продуктами.
- Злегка напудрені.

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
„Polysem”)
№ Grene



1597-802402

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

90

28

100

Характеристика (Одноразові латексні рукавиці)
№ Grene

Колір

Розмір

Вміст
[шт.]

1597-802500

молочний

S

100

1597-802505

молочний

M

100

1597-802510

молочний

L

100

1597-802515

молочний

XL

100

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів

Одноразові вінілові рукавиці

- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів)

Матеріал: вініл

№ Grene

- Діагностичні
- М’які та еластичні
- Не стерильні
- Напудрені кукурудзяною мукою
- Рівномірно руловані манжети

1597-802406

Довжина
[см]

Вміст
[шт.]

90

100


Характеристика (Одноразові вінілові рукавиці)
№ Grene

Колір

Розмір

Вміст
[шт.]

1597-802600

прозорий

S

100

1597-802605

прозорий

M

100

1597-802610

прозорий

L

100

1597-802615

прозорий

XL

100
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Скотарство
Вирощування поросят
Народження
Рукавички дo рактальновагінальних аналізів з
захистом

Препарат дo сухої купелі
поросят „Wigor Junior”

- Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів
з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного
запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні

Склад:
Дезинфікуючі і осушуючі речовини,
натуральні ефірні масла.
НОВИНКА


Характеристика (Рукавички дo рактально-вагінальних аналізів з
захистом)
№ Grene
1597-802404

Довжина
[см]

Товщина
[мкм]

Вміст
[шт.]

120

25

50

Експлораційний гель

Призначення:
Wigor Junior - це нетоксичний засіб, який має осушуючі
властивості, дезинфікуючі та бактеріостатичні.
Засіб призначений для осушування і дезинфекції
новонароджених поросят. Wigor Junior посипають на
поросята одразу після народження, така процедура
називається сухе миття. Її потрібно проводити у
ваночці або мисці. Рештки препарату, які опадають
з поросяти не втрачають своїх властивастей і можна
його використовувати при наступному митті.
Властивості:
- Запобігає втраті тепла у поросят, що покращує
тепловий комфорт і зменшення стресу
- Зменшує появу різного виду обтирань у
поросят, які можуть виникати від контакту
з шорсктою поверхнею манежа
- Допомогає загоєнню ран від поранень і
ветеринарних процедур, таких як: відрізання
паростків, відрізання хвостів, кастрація тощо.
- Обтирання і рани - це найчастіші випадки зараження
оргінізму поросят патогеними мікроорганізмами, які
провокують різного виду хвороби напр. стрептокок
- Такі хвороби можуть викликати виробничі витрати
- Використання препарату Wigor Junior
зменшеє к-сть захворювань у поросят

Характеристика (Препарат дo сухої купелі поросят „Wigor Junior”)

- Завдяки гелю долоні робляться слизькими
та мають захистну дію під час досліджень
- Полегшує перебіг пологів
- Не руйнує сперми
- Продукт рекомендується ветеринарами

№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

BIO-033005

5

препарат сипкий


Характеристика (Експлораційний гель)
№ Grene
1582-162110

174

Групова упаковка
[шт.]

Вміст
[мл]

12

1000

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Вирощування поросят
Народження
Глазний гак

- Акушерський гак з круглою ручкою

Характеристика (Глазний гак)
№ Grene
1582-22310

Довжина
[см]

Матеріал

54

кислотостійка сталь

Родові кліщі

- Ідеальна допомога при пологах
- Немають можливості вислизнути з рук

Характеристика (Родові кліщі)
№ Grene
1581-D1370

Довжина
[мм]

Матеріал

520

кислотостійка сталь

Петля для родів „Аntonius”


Характеристика (Петля для родів „Аntonius”)
№ Grene

Матеріал

1581-22520

нержавіюча
сталь
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Скотарство
Вирощування поросят
Кастрація
Стенда для кастрації поросят

- Оптимальний для поросят між 2-м і 9-м днем життя
- Для монтування на стінці в манежу
- Порося потрібно розмістити на приладі в
лежачій позиції, на спині, головою в перед.
Закриваючи пряжку у напрямку голови поросяти,
задні копита повинні бути закріплені
- Може використовуватися до відрізання
хвостів і виконування ін’єкцій
- Гігєнічний і легко чиститься

Щіпці дo закладення
резинок „Elastrator”


Характеристика (Стенда для кастрації поросят)
№ Grene

Матеріал

1578-040202

нержавіюча
сталь

Для аплікації затискних кілець для
кастрації і видалення рогів.

Eмaскулятор


Характеристика (Щіпці дo закладення резинок „Elastrator”)
№ Grene
1581-140602

Матеріал

Довжина
[мм]

нікельна сталь

220

Зажимна резина для
кастрації

Простий і зручний у використанні

Характеристика (Eмaскулятор)
№ Grene
1581-140402

Матеріал

Довжина
[мм]

кислотостійка сталь

180


Характеристика (Зажимна резина для кастрації)
№ Grene
1581-140810

176

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал

Вміст
[шт.]

гума

100

Скотарство
Вирощування поросят
Кастрація
Проти інфекційний спрей
„O-infection” „Grene”

- Призначений для використання на рани і
подряпини, для запобігання інфекції
- Має антибактеріальну і протигрибкову дію

Характеристика (Проти інфекційний спрей „O-infection” „Grene”)
№ Grene
1592-340202

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

200

12

Обрізання хвостів
Газовий прилад для відтину
хвостів

Запасне лезо до відтину
хвостів

Пасує до:
Хвосторізи Газовий: 1581-140451

Характеристика (Запасне лезо до відтину хвостів)
№ Grene

- До швидкого і безболісного відрізання
хвостів новонароджених поросят
- Зменшує ризик появи інфекції
- Відрізання хвостів потрібно виконувати в короткому
часі після народження, максимум після 3 - 4 днів
- Повного резервуару вистачить на відрізання 120 хвостів
- Всі металеві частини виготовлені з нержавіючої сталі
- Повний комплект з одним приладом
і газовим резервуаром

1581-140460

Резервуар на газ дo газового
відтину хвостів


Характеристика (Газовий прилад для відтину хвостів)
№ Grene

Матеріал
кислотостійка сталь,
тканина

1581-140451

Пасує до:
Хвосторізи Газовий: 1581-140451

Запчастини (Газовий прилад для відтину хвостів)
Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-140455

Резервуар на газ дo газового
відтину хвостів

1

177

1581-140460

Запасне лезо до відтину хвостів

1

177

№ Grene

Назва

Характеристика (Резервуар на газ дo газового відтину хвостів)
№ Grene
1581-140455
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Скотарство
Вирощування поросят
Обрізання хвостів
Гaз для відтину хвостів


Характеристика (Гaз для відтину хвостів)
№ Grene
1581-140465

Обрізання зубків
Акумуляторний
шліфувальний станок до
зубків

Електричний шліфувальний
станок „Premium” до зубків

- Без кровотечі, ран та інфекцій
- Захистне покриття каменя перешкоджає
пораненню язика і ясен поросяти
- Плавне регулювання обертів в проміжку
від 5000 до 20000 обертів/хв
- Шліфуючий камінь має подвійний
шар діамантового піску

- Швидке і безболісне шліфування зубів поросят
- Живлення від акумулятора забезпечує
велику свободу виконання процедури
- Повністю заряджений акумулятор забезпечує
виконання процедури для 8 - 10 приплодів
- Подвійний шар алмазного піску забезпечує
тривалий термін використання
- Шліфувальний станок має безступеневе
регулювання обертів
- Запаковане в зручну валізку


Характеристика (Електричний шліфувальний станок „Premium” до
зубків)

Характеристика (Акумуляторний шліфувальний станок до зубків)
Живлення
[В]

№ Grene
1581-22660

10,8

1581-22914

178

Назва
Шліфувальний камінь для
шліфування зубків

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

179

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

100

230

1581-22991

Запчастини (Електричний шліфувальний станок „Premium” до зубків)
№ Grene

Запчастини (Акумуляторний шліфувальний станок до зубків)
№ Grene

№ Grene

1581-22914

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Назва
Шліфувальний камінь для
шліфування зубків

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

179

Скотарство
Вирощування поросят
Обрізання зубків
Шліфувальний камінь для
шліфування зубків

Щіпці дo відсікання зубків
малих поросят

Пасує до:
Шліфувальні машини для зубців
Акумуляторна: 1581-22660
Шліфувальні машини для зубців Мережева: 1581-22991



Характеристика (Щіпці дo відсікання зубків малих поросят)

Характеристика (Шліфувальний камінь для шліфування зубків)
№ Grene
1581-22914

Діаметр
[мм]

№ Grene
1581-140204

Довжина
[мм]

Матеріал

130

кислотостійка сталь

7
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Скотарство
Вирощування поросят
Інфрачервона лампа
Нагрівна лампа eHeat Plus
Нагрівальна лампа eHeat це розумна і заощаджуюча
альтернатива для традиційних інфрачервоних
випромінювачів,заощаджує навіть 60 % електричної
енергії у порівнянні до традиційних випромінювачів.
Лампа eHeat має регулятор, який поступово, на протязі
10 днів зменшує температуру, починаючи від
температури 32 ⁰C першого дня, доходить до 20 ⁰C коли
поросята досягають 10 денного віку. Завдяки чому
поросята звикають до температури в будинку.
Максимальна температура утримується тільки першого
дня.
Завдяки термостату відбувається автоматичне
регулювання температури у поросят, і маємо
впевненість що там відповідна температура (поросята
не перегріваються і не переохолоджуються). За
результатами дослідів, які проводили в Датському
Технічному Інсититуті виявлено, що завдяки лампам
eHeat можна виростити на1 порося більше від кожної
свиноматки, а вага відлучених поросят в 28 дні вища
навіть на 1,8 кг.
Лампа eHeat має дуже міцну конструкцію та ізольовану
будову, завдяки чому вся енергія напрвлена на гніздо, а
приміщення, де знаходяться свиноматки, при цьому не
нагріваються. Лампа характеризується довгим періодом
використання. Не потрібно монтувати нової електричної
інсталяції, вистачить підключити до існуючої розетки.
Лампу не треба демонтувати під час прибирання.
Рекомендується з ізоляційними матами для поросят.
В комплект до лампи eHeat входить:
1. Провід живлення
2. Діод (сигналізує роботу)
3. Датчик температури
4. Вмикач
5. Діод (освітлення)
6. Покриття
7. Нагріваючий елемент

НОВИНКА


Характеристика (Нагрівна лампа eHeat Plus)
№ Grene
1636-102000

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

150

230

Рекомендовані товари (Нагрівна лампа eHeat Plus)
№ Grene
1640-5185115

180

Назва
Maтa для логовища в хлівах з
вільним становищем

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

253, 262

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Вирощування поросят
Інфрачервона лампа
Інфрачервоний випромінювач „Farma
HardGlass”
Випромінювачі Farma характеризуються тривалим часом
роботи 5 000 год. великою механічною витривалістю.
Бідон випромінювача виконаний з твердого скла, що гарантує велику
витривалість від пошкодженнь при контакті з холодною водою.

НОВИНКА


Характеристика (Гусеничний бульдозер CAT)
№ Grene

Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

Групова
упаковка
[шт.]

1756-060315FA

150

білий

230

E27

20

1756-060415FA

150

червоний

230

E27

20

1756-060325FA

250

білий

230

E27

20

1756-060425FA

250

червоний

250

E27

20

Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”
Випромінювачі PAR FARMA виконані з прасованого скла, мають дуже велику
механічну витривалість і стійкі до водяних бризок. Повністю закритий
відбивач випромінює все тепло в напрямку тварини і зменшує витрати тепла
до мінімуму навколо бідона лампи. Завдяки цьому рішенню ми отримуємо
збільшену ефективність випромінювачів PAR FARMA аж до 30% порівняно
до традиційних випромінювачів. Ідеально підходять до вирощування птиці,
свиней, медичної терапії. Завдяки досконалій течії тепла врівноважуює
теплоту тіла, а також стимулює циркуляцію крові в тканинах і м’язах.

НОВИНКА


Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”)
№ Grene

Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

Групова
упаковка
[шт.]

1756-060510FA

100

білий

230

E27

12

1756-060610FA

100

червоний

230

E27

12

1756-060517FA

175

білий

230

E27

12

1756-060617FA

175

червоний

230

E27

12

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

181

Скотарство
Вирощування поросят
Інфрачервона лампа
Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”
Лампочки на інфрачервоне світло PHILIPS PAR
- Зменшують виртати енергії на 30%
(порівняно до звичайних лампочок)
- Дуже економічні (середній час праці близько 5000 годин)
- Досконалий тепловий потік - безпосередньо на тварин - побічно
на поверхню шкіри тварин, для того щоб зрівноважити теплоту
тіла тварин і стимулювати циркуляцію в його тканинах і м’язах
- Широке застосування, напр. для птиці, поросят,
медичної терапії, сушки кормів і т.д.


Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”)
Сила
[Вт]

№ Grene

Живлення
[В]

Колір

Ручка

1756-080510

100

білий

230

E27

1756-080610

100

червоний

230

E27

1756-080517

175

білий

230

E27

1756-080617

175

червоний

230

E27

Інфрачервоний випромінювач „Philips
HardGlass”
- Для випромінювачів
- Лампи з інфрачервоним світлом PHILIPS найпопулярніші,
завдяки найвищим стандартам якості виробництва
- Найновіші удосконалення це:
- Новий тип різьби
- Зміна напруги на 240 V в лампі, означає термін праці - 5000 годин
- Ці самі лампи з живленням від мережі напругою
230 V мають удвічі більший термін праці


Характеристика (Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”)
Сила
[Вт]

№ Grene

Живлення
[В]

Колір

Ручка

1756-080315

150

білий

230

E27

1756-080415

150

червоний

230

E27

1756-080325

250

білий

230

E27

1756-080425

250

червоний

230

E27

Корпус випромінювача з перемикачем
- 8 вентиляційних отворів для кращої циркуляції
повітря і довшого терміну служби лампи
УВАГА:
- Дотримуватись мунімум 60 см відстані від лампи до плоду
- Зверніть увагу на безпечне кріплення рефлектора
на ланцюгу (max. 20 кг навантаження)

Характеристика (Корпус випромінювача без перемикача)
Сила
макс.
[Вт]

Живлення
[В]

Діаметр
[мм]

Підключення
[дюйм]

Довжина
проводу
[м]

Матеріал

Тип

1636300206

250

230

210

E27

2,5

алюміній,
тканина

bez przełącznika

1636300202

175

230

210

E27

2,5

алюміній,
тканина

з перемикачем

№ Grene

182

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Маркування
Спреї та крейди
Спрей до позначення

Kрeйдa для позначення
„Raidex”

- Ідеальний для позначення всіх тварин,
особливо свиней
- Під час позначення, немає
контакту зі шкірою тварини,
що запобігає переношенню
мікроорганізмів між тваринами
- Дуже безпечний у використанні
- Продуктивний
- Швидко висихає
- Окислюється приблизно
через 4 тижні

- Ідеальна для швидкого позначення
свиней, худоби і овець
- На протязі багатьох років
перевірена на польському ринку
- Є можливість висування і зсування
крейди для позначення
- Висока якість вирізняє її з
числа інших крейд.


Характеристика (Kрeйдa для позначення „Raidex”)
Колір

Вміст
[мл]

1592-360208

чорний

60

1592-360202

червоний

60

1592-360212

фіолетовий

60

№ Grene
Характеристика (Спрей до позначення)
№ Grene

Колір

Вміст
[мл]

Групова
упаковка
[шт.]

1592-361402

червоний

400

12

1592-360204

голубий

60

1592-361602

червоний

600

10

1592-360206

зелений

60

1592-361404

голубий

400

12

1592-360210

жовтий

60

1592-361604

голубий

600

10

1592-361406

зелений

400

12

1592-361606

зелений

600

10
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Скотарство
Маркування
Татуювання
Цифра 20 мм для ударної
установки для татуювання

Матеріал: нікельна сталь


Характеристика (Цифра 20 мм для ударної установки для
татуювання)
№ Grene

Коментар

Висота
[мм]

Модель

1581-141110

цифра „0”

20

0

1581-141111

цифра „1”

20

1

1581-141112

цифра „2”

20

2

1581-141113

цифра „3”

20

3

1581-141114

цифра „4”

20

4

1581-141115

цифра „5”

20

5

1581-141116

цифра „6”

20

6

1581-141117

цифра „7”

20

7

1581-141118

цифра „8”

20

8

1581-141119

цифра „9”

20

9

Літера 20 мм для ударного
татуювання

Матеріал: нікельна сталь

Характеристика (Літера 20 мм для ударного татуювання)
№ Grene

184

Коментар

Висота
[мм]

1581-14111L

загострене

20

1581-14111P

загострене

20

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Маркування
Татуювання
Ударний татуювальний
станок

Цифра 7 мм для зажимної
установки для татуювання

- Татуювальний станок на знаки висотою 20 мм
- Зручна резинова ручка
- Дворядна, на 14 знаків

Матеріал: нікельна сталь
- Виготовлений з нікельованої сталі
- Загострена

Характеристика (Ударний татуювальний станок)
№ Grene
1581-141108

Матеріал

Довжина
[мм]

оцинкована сталь

390

Коробка на жир для
ударного татуювання


Характеристика (Цифра 7 мм для зажимної установки для
татуювання)

Характеристика (Коробка на жир для ударного татуювання)
№ Grene
1581-141107

Довжина
[мм]
350

№ Grene

Коментар

Висота
[мм]

1581-141210

цифра „0”

7

1581-141211

цифра „1”

7

1581-141212

цифра „2”

7

1581-141213

цифра „3”

7

1581-141214

цифра „4”

7

1581-141215

цифра „5”

7

1581-141216

цифра „6”

7

1581-141217

цифра „7”

7

1581-141218

цифра „8”

7

1581-141219

цифра „9”

7
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Скотарство
Маркування
Татуювання
Лiтeрa 7 мм для зажимного
татуювання

Kaрбoвниця типу „U”

- Служать для вирізування знаку
на краю вушної раковини
- Ідеально для маркування свиноматок на постійний час

Матеріал: нікельна сталь

Характеристика (Kaрбoвниця типу „U”)
№ Grene


1581-141004

Характеристика (Лiтeрa 7 мм для зажимного татуювання)
№ Grene

Коментар

Матеріал
нікельна
сталь

Висота
[мм]

1581-14122L

загострене

7

1581-14122P

загострене

7

Kaрбoвниця типу „V”

Tуш, паста до приладів
татуювання

Кліщі до вух
- Служать для вирізування знаку
на краю вушної раковини
- Ідеально для маркування свиноматок на постійний час
- Готовий до використання
- Ідеальний для втирання в місце для татуювання

Характеристика (Kaрбoвниця типу „V”)
№ Grene
1581-141002


Характеристика (Tуш)
Вміст
[гр]

Колір

1592-361060

60

чорний

1592-361600

600

чорний

1592-362060

60

зелений

1592-362600

600

зелений

№ Grene

186

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
нікельна сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація
Вушні бірки
Бірки типу Snap Tag виготовлені зі спеціального пластику, м’якого, гнучкого, який не деформується при високій міцності
розтягування і напрузі. Завдяки гострому стержню кульчика, пробиття вуха буде менш болюче і швидке для тварини
Відкрита голівка внутрішньої частини сережки допускає незначне потрапляння повітря до рани прискорюючи загоєння
вуха (не спричиняє підгноєння). Заклепкове з’єднання дозволяє утримувати постійну відстань між двома частинами бірки,
що спричиняє легке обертання сережки, а також запобігає пошкодженню вуха і його некрозу. У пропозиції також
номеровані бірки, які досконало виправдовують себе в ідентифікації тварин, полегшуючи управління стадом.Вушна
бирка в комплекті жовта ST 1

Вушна бирка в комплекті жовта ST 1
НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 1)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

Коментар

28

жовтий

поліуретан

25

округлий

1593-530125

Вушна бирка в комплекті жовта ST 2

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 2)
№ Grene

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

54

44

жовтий

поліуретан

25

1593-530225

Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL)
№ Grene
1593-530325

Довжина
[мм]

Діаметр
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

48

28

62

жовтий

поліуретан

25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 4

НОВИНКА


Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 4)
№ Grene
1593-530425

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

Вміст
[шт.]

68

58

жовтий

поліуретан

25
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Скотарство
Маркування
Вушні бірки
Нумерована вушна бирка жовта ST 2
Вушні бірки прономеровані ST2 це ідеальний розв’язок для зовнішньої
ідентифікації стад худоби і свиней, дуже стійкий лазерний надрук,
все дуже добре видно незважаючи на малий розмір бірки.
- Великі цифри величиною 25 мм, на двох частинах

НОВИНКА


Характеристика (Номерна вушна бирка жовта ST 2)
№ Grene

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Колір

Матеріал

1593-530202

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530204

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530206

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530208

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530210

54

44

жовтий

поліуретан

20

1593-530220

54

44

жовтий

поліуретан

100

Універсальна металева
кільчатка

Kільчатка для агенційних
кульчиків

- 2 голки в комплекті, підходить до
кульчиків Ardes i Allflex та SnapTag
- Блокуючий замок
- Зручний чохол
- Існує можливість заміни голки
для кульчиків іншого типу

- Аплікатор забезпечує правильне одягання
кульчиків типу Snap Tag які пропонує Grene
- з голкою типу Snap Tag, Daploma
- Існує можливість змінити голку
або кульчиків іншого типу


Характеристика (Універсальна металева кільчатка)
№ Grene
1581-141420



Матеріал

Довжина
[мм]

Колір

чавун

240

голубий

Рекомендовані товари (Універсальна металева кільчатка)
№ Grene

188

Вміст
[шт.]

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-141426

Голка металевої бірки для кульчиків
„Allflex” i „Ardes”

1

72, 189

1581-141428

Пружинка дo універсальної,
металевої кільчатки

1

189

1581-141430

Голка металевої бірки для кульчиків
„Daploma”

1

72, 189

Характеристика (Kільчатка для агенційних кульчиків)
№ Grene

Колір

Матеріал

Коментар

1593-527000

чорний

пластик

замінна голка

Рекомендовані товари (Kільчатка для агенційних кульчиків)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1581-141426

Голка металевої бірки для кульчиків
„Allflex” i „Ardes”

1

72, 189

1581-141430

Голка металевої бірки для кульчиків
„Daploma”

1

72, 189

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Маркування
Вушні бірки
Kільчатка „Prima-flex”

Голка металевої бірки
„Prima-flex”

- Пластикова ручка
- З голубою вкладкою на бірки Allflex

Характеристика (Голка металевої бірки „Prima-flex”)
№ Grene



1581-141422

Характеристика (Kільчатка „Prima-flex”)
№ Grene
1581-141421

Матеріал

Коментар

кислотостійка сталь, тканина

замінні ручки

(Голка металевої бірки „Prima-flex”) пасує до:
№ Grene
1581-141421

Рекомендовані товари (Kільчатка „Prima-flex”)
№ Grene
1581-141422

Назва
Голка металевої бірки „Prima-flex”

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

73, 189

Назва
Kільчатка „Prima-flex„

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

72, 189

Пружинка дo універсальної

Голка металевої бірки для
кульчиків „Daploma”

- Змінна голка для універсальної бірки
- Підходить до кульчиків Snap Tag, які пропонує Grene


Характеристика (Пружинка дo універсальної)
№ Grene



1581-141428

Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma”)
№ Grene
1581-141430

Голка металевої бірки для
кульчиків „Allflex” i „Ardes”


Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex”
i „Ardes”)
№ Grene
1581-141426
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Скотарство
Маркування
Вушні бірки
Фломастер до кульчиків

Фломастер до кульчиків
„Ardes”


Характеристика (Фломастер до кульчиків)
№ Grene

Колір

1593-20143

чорний

- Фломастер для напису на бірках
- Дуже ефективний
- Спеціальний склад туші зумовлює дуже швидку
реакцію з біркою, через що напис не розмазується,
не окислюється і дуже швидко висихає
- Стійкість напису до 10 років

Характеристика (Фломастер до кульчиків „Ardes”)

190

№ Grene

Колір

1593-528000

чорний

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Приручення та контроль
Підігрівачі
Електричний погонич
„Kawe”

Продовжувач до пoгонича
„Kawe”


Характеристика (Продовжувач до пoгонича „Kawe”)
№ Grene

Матеріал

Колір

Довжина
[мм]

пластик

червоний

750

1581-125602

(Продовжувач до пoгонича „Kawe”) пасує до:

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкий до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї

№ Grene
1581-125502

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

62, 191

Електричний погонич „Kawe„

Електричний погонич
„Picador”


Характеристика (Електричний погонич „Kawe”)
№ Grene

Колір

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

1581-125502

чорний

пластик

1,5

2 x R20

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Зручний і добре тримається в долоні
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Електричний погонич
„Kawe 21”

Характеристика (Електричний погонич „Picador”)

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів,
лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається
- Має світло-сигнальний індикатор, який
сигналізує, що прилад ввімкнений
- Завдяки своїй конструкції, надійний
і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

№ Grene

Колір

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

1581-125202

чорний

пластик

1,5

2 x R20

Продовжувач до пoгонича
„Picador”


Характеристика (Електричний погонич „Kawe 21”)
№ Grene
1581-125241

Характеристика (Продовжувач до пoгонича „Picador”)

Матеріал

Живлення
[В]

Тип батареї

пластик

1,5

2 x R20

№ Grene

Матеріал

Колір

Довжина
[мм]

пластик

червоний

750

1581-125605

(Продовжувач до пoгонича „Picador”) пасує до:
№ Grene
1581-125202

Назва
Електричний погонич „Picador„
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Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

62, 191

191

Скотарство
Приручення та контроль
Підігрівачі
Електричний погонич „Torrero”
- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються
умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів
ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Гучний звуковий сигнал під час роботи

Характеристика (Електричний погонич „Torrero”)
№ Grene
1581-125101

Товщина
[мм]

Колір

Матеріал

Ширина
[мм]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Тип
батареї

30

червоний

пластик

80

4,5

130

3R12

Електричний ручний
погонич „Magic Shock”

Електричний погонич „Magic
Shock”

- Ергономічний дизайн
- Має кнопку включення / виключення
- Зі звуком, який викликає додатковий ефект
Характеристика (Електричний ручний погонич „Magic Shock”)
№ Grene
1581-125215

Живлення
[В]

Тип батареї

1,5

4 x AA

- Простий у використанні та економічний
електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від
пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту
пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від
випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з
полікарбонату довжиною 71 см


Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)
Напруга
мін.
[В]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Тип батареї

1581-11260

5600

1,5

980

C LR 14

1581-11261

6000

1,5

980

C LR 14

№ Grene

192
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Скотарство
Приручення та контроль
Підігрівачі
Електричний погонич „Magic
Shock”

Погонич бидла типу
брязкальця

- Призначений для високостресових рас
- Голівка всередині має шарики, які
під час руху створюють звук
- Ідеальна альтернатива для електричних погоничів

- Простий у використанні та економічний
електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від
пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту
пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від
випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з
полікарбонату довжиною 71 см
- В комплекті акумулятор 2,5 Ah NiCd
і блок живлення для зарядки


Характеристика (Погонич бидла типу брязкальця)
№ Grene
1581-126025

Матеріал

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Довжина
[см]

пластик

160

320

105

Погонич бидла типу
брязкальця


Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)
№ Grene
1581-11262

Напруга мін.
[В]

Довжина
[мм]

6000

980

Переганяюча плита

- Призначений для високостресових рас
- Голівка всередині має шарики, які
під час руху створюють звук
- Ідеальна альтернатива для електричних погоничів

Характеристика (Погонич бидла типу брязкальця)
№ Grene
1581-126027

Матеріал

Довжина
[см]

пластик

107

- Виготовлена з дуже міцного пластику
- Стабільна завдяки перегородкам
- Легка
- Легко мити і дезинфікувати
- Червоного кольору


Характеристика (Переганяюча плита)
Довжина
[см]

Ширина
[см]

Колір

Матеріал

1581-126018

94

76

червоний

пластик

1581-126020

120

76

червоний

пластик

№ Grene
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Скотарство
Приручення та контроль
Приручення та контроль
Іграшка - гризун для свиней
на ланцюжку

Спрей для викриття руї у
льох „Запах кнура”

- Для визначення найбільш відповідного
часу для запліднення свиноматок
- Стимулятор при заплідненні свиноматок
- Засіб розпилювати на відстані 15 - 20 см перед
рилом свиноматки на протязі 2-3 секунд

Гризун для свиней, зменшує агресію і обгризання
хвостів. Має ланцюг довжиною 75 см. Спеціальна
форма заохочує до гризіння, а міцний матераіл
гарантує довгий час використання.


Характеристика (Спрей для викриття руї у льох „Запах кнура”)
№ Grene

НОВИНКА

Об`єм
[мл]

Вміст
[мл]

Групова
упаковка
[шт.]

80

12



1592-341004

80

Характеристика (Іграшка - гризун для свиней на ланцюжку)

1592-341006

250

№ Grene
1635-280301

12

Діаметр
[см]
18

Спрей проти канібалізму
„O-bite” „Grene”

Іграшка-м’ячик для свиней

Гризун для свиней, зменшує агресію і
обгризання хвостів. Можна зачепити за ланцюгу.
Виготовлений з міцного поліетилену, завдяки
чому гарантує довгий час використання.

- Ефективний засіб, запобігаючий канібалізму
під час вирощування свиней
- Заспокоює агресивне поводженя у свиней в манежі
- Засіб розпилювати на видні місця або на
стінки манежу на відстані 15-20 см
НОВИНКА



Характеристика (Спрей проти канібалізму „O-bite” „Grene”)

Характеристика (Іграшка-м’ячик для свиней)
№ Grene

194



Діаметр
[см]

1635-280204

5,5

1635-280206

7,5

№ Grene
1592-340602

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Об`єм
[мл]

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

400

400

12

Скотарство
Приручення та контроль
Приручення та контроль
Антистресовий м´яч для
свиней

Петля заспокоєння „Trops”



- Запобігає і зменшує агресію
- Можна відкрити і заповнити горохом,
для акустичного ефекту

Характеристика (Петля заспокоєння „Trops”)
№ Grene

Матеріал

1581-124002

сталь


Характеристика (Антистресовий м´яч для свиней)
№ Grene
1635-280202

Матеріал

Діаметр
[см]

Колір

пластик

30

жовтий

Петля заспокоєння 600 мм

Каганець для льох

- З блюкуючим механізмом і ручкою

Характеристика (Петля заспокоєння 600 мм)
№ Grene
1581-124202

Матеріал

Довжина
[мм]

нікельна сталь

600

- Намордник, який перешкоджає гризінню
- Великий розмір

Петля заспокоєння „Super”


Характеристика (Каганець для льох)
№ Grene
1581-135010

Коментар

Матеріал

можливість регуляції

шкіра натуральна

Петля заспокоєння „Kort”

- З блюкуючим механізмом
- Ручка відповідної фірми для кріплення
на перегородці манежу
- Коротка петля заспокоєння з ручкоюna на долоню


Характеристика (Петля заспокоєння „Super”)



№ Grene

Характеристика (Петля заспокоєння „Kort”)
№ Grene

Матеріал

1581-124114

сталь, стоп

1581-124402
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Матеріал

Довжина
[мм]

сталь мальована

600

195

Скотарство
Приручення та контроль
Приручення та контроль
Петля заспокоєння з
резиновими нaкладками

- З блюкуючим механізмом і ручкою
- Гумові вставки покращують утримування

Характеристика (Петля заспокоєння з резиновими нaкладками)
№ Grene
1581-124204

196

Матеріал

Довжина
[мм]

нікельна сталь, гума

600
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Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Кормові автомати і докормлювачі
Кормовий автомат кашковидний
- Призначений для свиней
- Металеві елементи з нержавіювої сталі
- Придатний для ручного і автоматичного наповнювання
- Легко чиститься і дезінфікується


Характеристика (Кормовий автомат кашковидний)
№ Grene

Обєм
[л]

1618-182000

Колектив
[шт.]

100

Підключення
[дюйм]

40 - 50

Напрямок
підключення

1/2

верхнє

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

400

615

Висота
[мм]

Матеріал

1340

кислотостійка сталь,
тканина

Запчастини (Кормовий автомат кашковидний)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-18270710

Засипник резевуара дo „Tube-o-mat”, стара модель

1

201

1618-18272367

Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat„

1

203

1618-18272371

Пересувний елемент для „Tube-o-mat”

1

203

1618-18289470

Кольцо висипної труби дo „Tube-o-mat”, - стара модель

1

202

1618-1872362

Пластмасовий масштаб дo „Tube-o-mat”

1

202

1618-72108

Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat”, для відкормків

1

202

1618-72316

Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat”

1

202

1618-72395

Конвейер дo „Tube-o-mat”

1

202

1618-89427

Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat„

1

202

1618-93245

Сосковий клапан „Tube-o-mat”, „Egebjerg 3/8””

1

203

Рекомендовані товари (Кормовий автомат кашковидний)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-280550

№ Grene

Монтажні підошви для Tube-o-matu, 9,5 cm

Назва

1

201

1618-280600

Монтажні підошви для Tube-o-matu, 13,5 cm

1

201

Кормовий автомат для відкормків
- Кормовий автомат зі зрошувачем
- Призначений для свиней вогою від 30 до 130 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючоїсталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу

Характеристика (Кормовий автомат для відкормків)
Тип

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Товщина
плити
[мм]

Матеріал

Колір

KAR-011121

одномісний

55

8 - 12

1/2

350

350

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний

KAR-011122

двомісний

110

16 - 24

1/2

670

350

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний

№ Grene

KAR-011123

тримісний

165

24 - 36

1/2

1000

350

1000
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Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Кормові автомати і докормлювачі
Кормовий автомат для відкормків
- Кормовий автомат для сухого годування
- Призначений для свиней яких вирощують на забій вагою від 30 до 130 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючої сталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу


Характеристика (Кормовий автомат для відкормків)
Тип

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Товщина
плити
[мм]

Матеріал

Колір

одномісний

60

8 - 12

350

400

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний
чорний

№ Grene
KAR-011021
KAR-011022

двомісний

120

16 - 24

620

400

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

KAR-011023

тримісний

180

24 - 36

910

400

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний
чорний

KAR-011023/2

тримісний/2-х сторонній

360

48 - 72

910

800

1000

чотирьохмісний

240

32 - 48

1220

400

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

KAR-011024/2

чотирьохмісний/2-х
сторонній

480

64 - 94

1220

800

1000

10

поліетилен, сталь
окислена

чорний

KAR-011022/2

dwustanowiskowy/2 stronny

240

32 - 48

620

800

1000

10

polietylen, stal kwasowa

czarny

Матеріал

Колір

KAR-011024

Кормовий автомат для підсвинків
- Кормовий автомат для сухого годування
- Призначений для свиней яких вирощують на забій вагою до 40 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючої сталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу


Характеристика (Кормовий автомат для підсвинків)
№ Grene

Тип

Обєм
[л]

Колектив
[шт.]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Товщина
плити
[мм]

KAR-011032

двомісний

40

16 - 24

420

300

750

10

поліетилен, сталь окислена

чорний

KAR-011033

тримісний

60

24 - 36

620

300

750

10

поліетилен, сталь окислена

чорний

KAR-011034

чотирьохмісний

80

32 - 48

820

300

750

10

поліетилен, сталь окислена

чорний

KAR-011035

pięciostanowiskowy

100

40 - 60

1020

300

750

10

polietylen, stal kwasowa

czarny

Кормовий автомат для поросят
- Автомат для годування поросят сухим кормом і гранульованим
- Воготовлений з поліетиленової плити
- металеві елементи з нержавіючої, кислотостійкої сталі


Характеристика (Кормовий автомат для поросят)
№ Grene
KAR-011011

198

Тип

Колектив
[шт.]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Товщина плити
[мм]

Матеріал

двомісний

16 - 24

300

200

450

8

пластмаса, кислотостійка
сталь

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Кормові автомати і докормлювачі
Кормовий автомат для поросят
- Регулювання видачі корму
- Корито поділене на 4 частини, що запобігає викиданню
корму назовні і зменшує агресію в манежі
- Виготовлений з матеріалу високої якості


Характеристика (Кормовий автомат для поросят)
№ Grene
1620-100210

Обєм
[л]

Обєм
[кг]

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

5

6

160

300

400

пластик

зелений

Кормовий автомат для поросят „Transit”
- Кормовий автомат для годування новонароджених поросят
- Регулювання видачі корму
- Використовується під час перших 7 - 10 днів після відлучення,
аби як найшвидше привчити поросят до сипких кормів
- При використанні максимального манежу - одного наповнення
резервуара вистачить на цілий день, а обидві частини виконують одне і
те саме завдання, як і традиційні автоматичні корита з сухим кормом
- Використовується для сухого корму або сумуші з сухих кормів
- Тварини швидко звикають до годівниць
- Немає кутів, в яких можуть залишатися рештки корму
- Зручне для перенесення
- Легко очищується
- 10 місць для годування
- Виготовлений з високоякісного штучного матеріалу
- Можливість монтування до решітки

Характеристика (Кормовий автомат для поросят „Transit”)
№ Grene

Діаметр
[мм]

Обєм
[л]

Висота
[мм]

Матеріал

Колір

425

21

437

пластик

червоний

1620-100622

Підкормлювач для поросят з
пластмаси

Підкормлювач для поросят з
перегородками

- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для
монтування до манежу

- Призначений для молока, води і сухого корму
- Завдяки перегородкам, поросята розміщуються
у відповідних позиціях, завдяки цьому
більше поросят мають доступ до корму
- Заокруглена поверхня запобігає псуванню корму
- Оснащений гачком з важелем для
монтування до манежу


Характеристика (Підкормлювач для поросят з пластмаси)
№ Grene
1620-100620

Обєм
[л]

Діаметр
[мм]

Матеріал

Колір



4,5

380

пластик

зелений

Характеристика (Підкормлювач для поросят з перегородками)
№ Grene
1620-100602

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Обєм
[л]

Матеріал

1

пластик

199

Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Кормові автомати і докормлювачі
Підкормлювач для поросят з
пoлiмeрoбeтoну

Підкормлювач для поросят

- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для
монтування до манежу

- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для
монтування до манежу


Характеристика (Підкормлювач для поросят)


Характеристика (Підкормлювач для поросят з пoлiмeрoбeтoну)
№ Grene

№ Grene

Діаметр
[мм]

Матеріал

Колір

270

полімербетону

коричневий

1620-101012

1618-173940

Настінне кoритко на корм для поросят
- Для монтажу на стіні або профільних дошках


Характеристика (Настінне кoритко на корм для поросят)
№ Grene
1620-100209

200

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

0,9

23

15

13

пластик

зелений

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Діаметр
[мм]

Матеріал

240

кислотостійка сталь

Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat
Монтажні підошви для Tubeo-matu

- Кріплення до Tube-o-matu
- Ширина 18 см
- Комплект 2 шт

Характеристика ()
№ Grene

Висота
[мм]

Матеріал

Вміст

1618-280550

кислотостійка сталь

2

95

1618-280600

кислотостійка сталь

2

135

Засипник резевуара дo
„Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Засипник резевуара дo „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-18270710
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Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat
Кольцо висипної труби дo
„Tube-o-mat”

Ручка регуляції висипки
„Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top
- До Tube-o-matu - стара модель
Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Кольцо висипної труби дo „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-18289470


Характеристика (Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat”)
№ Grene

Нижній пластик резервуару
„Tube-o-mat”

1618-72316

Пластмасовий масштаб дo
„Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top
Характеристика (Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-89427

Матеріал
пластик

Спускна труба кормового
атомату „Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Пластмасовий масштаб дo „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-1872362

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top
Характеристика (Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-72108

202

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Кормові автомати і докормлювачі
Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat
Пересувний елемент для
„Tube-o-mat”

Сосковий клапан
„Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top
Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Пересувний елемент для „Tube-o-mat”)
№ Grene

Матеріал

1618-18272371

пластик


Характеристика (Сосковий клапан „Tube-o-mat”)
№ Grene

Рукоятка регуляції для
„Tube-o-mat”

1618-93245

Підключення
[дюйм]

Матеріал

3/8

нержавіюча сталь

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top
Характеристика (Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat”)
№ Grene

Матеріал

1618-18272367

пластик

Конвейер дo „Tube-o-mat”

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Конвейер дo „Tube-o-mat”)
№ Grene
1618-72395
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Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Соскова поїлка

Коритковий  зрошувач

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води



Характеристика (Соскова поїлка)
№ Grene
1610035235M1
1610035231M1
1610035236M1

Підключення
[дюйм]
1/2
1/2
3/4

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Довжина
[мм]

Матеріал

66,3

кислотостійка
сталь

для поросят

75

кислотостійка
сталь

для відкормків

81,6

кислотостійка
сталь

для свиноматок

Застосовування

Характеристика (Коритковий зрошувач)
№ Grene
1610-035243

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач)
№ Grene

Соскова поїлка „Monoflo”

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1610-036906

Фільтр з колпачком для зрошувачів
та соскових поїлок

1

210

1610-100901

Прокладка до поїлок і зрошувачів

1

211

1610-1009016

Зажимна пружина до коритних
зрошувачів

1

211

Коритковий  зрошувач
- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Соскова поїлка „Monoflo”)
Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Матеріал

Застосовування

1610-035235

1/2

66,3

кислотостійка
сталь

для поросят

1610-035231

1/2

75

кислотостійка
сталь

для відкормків
для свиноматок
для свиноматок

№ Grene

1610-035986

1/2

81,6

кислотостійка
сталь

1610-035236

3/4

81,6

кислотостійка
сталь

204

№ Grene
1610-035922

Ст. в
каталозі

1610-036906

Фільтр з колпачком для зрошувачів та
соскових поїлок

1

210

1610-100901

Прокладка до поїлок і зрошувачів

1

211

1610-100902

Прокладка до соскової поїлки для
поросят

1

211

1610-100903

Зажимна пружина до соскової поїлки,
для відкормків

1

210

1610-100904

Зажимна пружина до соскової поїлки,
для свиноматок

1

210

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач)
№ Grene

Kіл. [шт.]

Назва


Характеристика (Коритковий зрошувач)

Запчастини (Соскова поїлка „Monoflo”)
№ Grene

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

1610-036906

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Назва
Фільтр з колпачком для зрошувачів
та соскових поїлок

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

210

Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Коритковий  зрошувач з
довгим стержнем

Коритковий щілинний
зрошувач

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води





Характеристика (Коритковий зрошувач з довгим стержнем)
№ Grene
1610-035254

Характеристика (Коритковий щілинний зрошувач)

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

кислотостійка сталь

№ Grene
1610-035972

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач з довгим стержнем)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1610-036906

Фільтр з колпачком для зрошувачів
та соскових поїлок

1

210

1610-100901

Прокладка до поїлок і зрошувачів

1

211

1610-1009016

Зажимна пружина до коритних
зрошувачів

1

211

Рeгулятор висоти соскового
поїння

Коритковий  зрошувач з  
внутрішньою різьбою

- Повністю виготовлена з одної частини
труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки
чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої
сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою)
№ Grene
1610-035244

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

кислотостійка сталь

- Рeгулятор висоти соскових поїлок
виготовлений з нержавіючої сталі
- Завдяки пружинній ручці, регуляція
відбувається плавно

Запчастини (Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1610-1009013

Прокладка розбризкувача з
внутрішньою різьбою

1

211

1610-1009025

Прокладка до зрошувача із
внутрішньою різьбою

1

211

1610-100905

Зажимна пружина до дощовика та
соскової поїлки

1

210


Характеристика (Рeгулятор висоти соскового поїння)
Підключення
[дюйм]

Кут
[°]

Матеріал

1614-063622

1/2

60

кислотостійка
сталь

1614-063617

1/2

60

кислотостійка
сталь

№ Grene
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Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Гнучка труба з ручками

Кислотостійка труба з
різьбою

Монтажна труба з нержавіючої сталі, призначена для
з’єднання поїлок, з зовнішньою і внутрішньою різьбою.
НОВИНКА


Характеристика (Кислотостійка труба з різьбою)
Довжина
[см]

Діаметр
[дюйм]

1601-183014

50

1/2

1601-183015

75

1/2

1601-183016

100

1/2

№ Grene

Монтажна труба до соскових поїлок для свиней
з різьбою і зварними ручками. Стійка для
середовища, яке може виникати у свинарниках.
НОВИНКА



Ручка настінна кутова

Характеристика (Гнучка труба з ручками)
Довжина
[см]

Підключення
[дюйм]

Кут
[°]

1614-063635

50

1/2

60

1614-063630

100

1/2

60

№ Grene

Гнучка труба з
утримувачами 1/2”

- Для монтажу соскових поїлок


Характеристика (Ручка настінна кутова)
Кут
[°]

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1614-063102

45

1/2 x 1/2

кислотостійка сталь

1614-063110

45

1/2 x 3/4

кислотостійка сталь

1614-063112

45

3/4 x 3/4

кислотостійка сталь

1614-063106

75

1/2 x 1/2

кислотостійка сталь

№ Grene

Монтажна труба для соскових поїлок для
свиней з різьбою і зварними ручками. Стійка для
середовища, яке може виникати у свинарниках.
НОВИНКА


Характеристика (Гнучка труба з утримувачами 1/2”)
№ Grene
1614-063623

206

Довжина
[см]

Підключення
[дюйм]

Кут
[°]

100

1/2

60

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Зажим на трубі


Характеристика (Зажим на трубі)
№ Grene

Підключення
[дюйм]

Матеріал

1/2

оцинкована сталь

1614-060820

Мисочна поїлка для поросят із нержавіючої
сталі „Farma”
- Миска поїлки із зрошувачем та корпусом повністю виконані з
нержавіючої сталі, завдяки тому легкі в утриманні чистоти і гігієнічні
- Нержавіюча сталь охороняє пійло і його елементи
від шкідливого впливу хімічних речовин
- Краї миски цілком закруглені охороняючи тварин від
поранення - не провокує ефекту канібалізму
- Будова миски відповідає віковій групі свиней
- Зрошувач без проблем можна викрутити з корпусу без демонтажу
поїлки з стіни, щоб відрегулювати течію води або для сервісних робіт


Характеристика (Мисочна поїлка для поросят із нержавіючої сталі „Farma”)
№ Grene

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Застосовування

Коментар

1604-020310FA

1/2

верхнє

нержавіюча сталь

для поросят

внутрішня різьба

1604-020320FA

1/2

верхнє

нержавіюча сталь

для підсвинків

внутрішня різьба

1604-020330FA

1/2

верхнє

нержавіюча сталь

для відкормків

внутрішня різьба

Запчастини (Мисочна поїлка для відкормків із нержавіючої сталі „Farma”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

POI-92308

Клапан микових поїлок

1

212

1610-020331FA

Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі Farma

1

211

1610-06600FA

Oрiнг поїлок „PM” для бидла i свиней „Farma”

1

153, 213

1610-07900FA

Ущільнююче кольцо, кoрпусу клапана мисочних чугунних поїлок
„Farma”

1

212
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207

Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Мисочна чугунна поїлка для
поросят  „Farma”

Автоматична поїлка з
резервуаром  для поросят

- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і
пофарбована порошковою фарбою гарячим методом
- Фарба має відповідні сертифікати
- Чавун, що покривається таким чином, забезпечений
від корозії і не реагує з водою, ані з рештками
корму, які залишають тварини під час пиття
- Будова миски відповідає віковоїй групі свиней
- Легко утримувати в чистоті
- Зрошувач без проблем можна викрутити з корпусу,
без демонтажу поїлки з стіни, щоб провести
регулювання води або щоб провести сервісні роботи.

- Призначена для пологових манежів
для навчання поросят питтю
- Поїлка і миска виготовлена з нержавіючої
сталі з дуже чутливим клапаном
- В мисці завжди є невелика к-сть води, завдяки
цьому, поросята швидше навчаються, і потім
без проблем п’ють з мискових поїлок
- Можливість регулювання висоти поїлки
- Легкий монтаж до дерев’яних профілів в манежі


Характеристика (Мисочна чугунна поїлка для поросят „Farma”)
Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Матеріал

Колір

1607-2108FA

1/2

верхнє

чавун

зелений

1607-2208FA

1/2

верхнє

чавун

1607-2308FA

1/2

верхнє

чавун

№ Grene

208

Назва

Характеристика (Автоматична поїлка з резервуаром для поросят)
№ Grene
1608-028002

Обєм
[л]

Матеріал

Застосовування

Коментар

5

кислотостійка
сталь, тканина

для поросят

регульована
висота монтажу

Запчастини (Автоматична поїлка з резервуаром для поросят)

Запчастини (Мисочна чугунна поїлка для кабанчиків „Farma”)
№ Grene



Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

POI-92308

Клапан микових поїлок

1

213

16100210100FA

Koрпус мискової поїлки „Farma”
для відкормків

1

213

1610-06600FA

Oрiнг поїлок „PM” для бидла i
свиней „Farma”

1

153, 213

1610-07900FA

Ущільнююче кольцо, кoрпусу
клапана мисочних чугунних поїлок
„Farma”

1

213

№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1608-028003

Клапан автоматичної поїлки для
поросят

1

212

1608-028004

Koліно клапану автоматичної поїлки
для поросят

1

213

1608-028006

Язик автоматичної поїлки для
поросят

1

213

1608-028007

Кришка атоматичної поїлки, із
резервуаром для поросят

1

213

1608-028009

Резервуар автоматичної поїлки для
поросят, 5 л

1

213

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Поїння
Поїлки для свиней
Рeгулятор рівня води в
коритах „Master Flow”

Рeгулятор рівня води в
коритах „Water Level”

- Призначений для утримування постійного рівня
води в мисках, ємностях, криницях і т.д.
- Призначений для пологових хлівів, а особливо
для новонароджених поросят, які маючи постійний
доступ до води, швидше вчаться пити.
- Клапан утримує постійний рівень води
(подібно, як поплавковий клапан), але очищення
значно простіше, коли клапан заінстальований
на відстані 1 м над поверхнею води
- Клапан Master Flow діє завдяки вакууму, який
діє на гумову перепонку, закриваючи клапан,
функція закривання є в кожному клапані, завдяки
чому клапани можна закривати індивідуально
- Клапан можна закрити, просто повернувши важіль
Для правильного функціонування потрібно:
- Забезпечити постійний тиск від 1 do 3,5 Бар
- Використовувати фільтр, який захищає від забруднення

Характеристика (Рeгулятор рівня води в коритах „Master Flow”)
№ Grene
1600-500301

Матеріал
пластик

Призначений для утримування постійного рівня
води в мисках, ємностях, коритах і т.д.
Особливо підходить до для новонароджених
поросят і свиноматок, забезпечуючи
безпосередній доступ до води.
Перевагою регулятора є те, що з ним набагато простіше
очищувати корита і поїлки. Клапан вмонтований в
1,2 метрову 1/2 дюймову трубку з нержавіючої сталі.
Water Level діє як вакуум на мембрану,
яка перекриває потік води.
Регулятор має клапан, який може
повністю перекрити доступ води.
Поради для користувача:
-Використати редуктор тиску для забезпечення
постійного тиску від 1 do 3,5 Бар
- Використовувати фільтр, щоб не
забивати регулятор води
- Ємність води мусить бути досить велика, щоб
забезпечити відповідне занурення трубки
- Рівень води в кориті для свиноматок повинен бути не
менше 4-5 см, щоб уникнути псування решток корму.
Характеристика (Рeгулятор рівня води в коритах „Water Level”)
№ Grene
1600-500401

Колектив
[шт.]

Потік мін.
[л/хв]

Потік макс.
[л/хв]

Тиск
[бар]

20-30

2,5

7

0,5-3
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Скотарство
Поїння
Замінні частини поїлок для свиней
Фільтр з колпачком для
зрошувачів та соскових
поїлок

Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231,
1610-035235, 1610-035236, 1610-035986
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035231M1,
1610-035236M1, 1610-035243, 1610-035254, 1610-035922


Характеристика (Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових
поїлок)
№ Grene

Матеріал

1610-036906

пластик

Зажимна пружина до соскової поїлки
Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231, 1610-035236


Характеристика (Зажимна пружина до соскової поїлки)
К-сть витків

Діаметр дроту
[мм]

Діаметр внутр.
[мм]

Діаметр зовн.
[мм]

1610-100904

9

1

8,8

10,8

34

1610-100903

9

1

8,8

10,8

23,7

№ Grene

Довжина
L [мм]

Зажимна пружина до дощовика та соскової
поїлки
Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035235
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244


Характеристика (Зажимна пружина до дощовика та соскової поїлки)
№ Grene
1610-100905

210

К-сть витків

Коментар

Діаметр дроту
[мм]

Діаметр зовн.
[мм]

Довжина
L [мм]

9

пружина конусна

1

9 - 10

21
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Скотарство
Поїння
Замінні частини поїлок для свиней
Прокладка  розбризкувача з
внутрішньою різьбою

Прокладка до поїлок і
зрошувачів

Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244

Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231, 1610-035236
Поїлки для свиней Поїлки соскові:
1610-035243, 1610-035254


Характеристика (Прокладка розбризкувача з внутрішньою різьбою)

Характеристика (Прокладка до поїлок і зрошувачів)

№ Grene

№ Grene

1610-1009013

1610-100901

Прокладка до зрошувача із
внутрішньою різьбою

Матеріал
гума

Прокладка до соскової
поїлки для поросят

Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035235

Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244

Характеристика (Прокладка до соскової поїлки для поросят)


Характеристика (Прокладка до зрошувача із внутрішньою різьбою)
№ Grene

Матеріал

1610-1009025

№ Grene

Матеріал

1610-100902

гума

гума

Зажимна пружина до
коритних зрошувачів

Корпус чашкової напувалки
з нержавіючої сталі Farma

Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові:
1610-035243, 1610-035254

Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA,
1604-020320FA, 1604-020330FA



Характеристика (Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі
Farma)

Характеристика (Зажимна пружина до коритних зрошувачів)
№ Grene
1610-1009016

№ Grene
1610-020331FA

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Підключення
[дюйм]
1/2

211

Скотарство
Поїння
Замінні частини поїлок для свиней
Koрпус мискової поїлки
„Farma” для відкормків

Клапан мисочної поїлки
„PM-1” i „PM-3”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові:
Клапан підходить до поїлок старого типу
Характеристика (Клапан мисочної поїлки „PM-1” i „PM-3”)

Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1607-2108FA,
1607-2208FA, 1607-2308FA

№ Grene

Матеріал

Підключення
[дюйм]

POI-92301

кислотостійка сталь

1/2

Характеристика (Koрпус мискової поїлки „Farma” для відкормків)

Клапан мисочних поїлок

№ Grene
1610-0210100FA

Ущільнююче кольцо

Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA,
1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA
Характеристика (Клапан мисочних поїлок)

Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA,
1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

№ Grene

Матеріал

Підключення
[дюйм]

POI-92308

кислотостійка сталь

1/2

Запчастини (Клапан мисочних поїлок)


№ Grene

Характеристика (Ущільнююче кольцо)
№ Grene

1610-036906

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

210

Фільтр з колпачком для зрошувачів
та соскових поїлок

1610-07900FA

Клапан автоматичної поїлки
для поросят

Клапан мисочної поїлки
„PM-2”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові:
Клапан підходить до поїлок старого типу




Характеристика (Клапан мисочної поїлки „PM-2”)

212

Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

№ Grene

Матеріал

Підключення
[дюйм]

POI-92101

кислотостійка сталь

1/2

Характеристика (Клапан автоматичної поїлки для поросят)
№ Grene

Матеріал

1608-028003

латунь
нікельована

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Скотарство
Поїння
Замінні частини поїлок для свиней
Koліно клапану
автоматичної поїлки для
поросят

Резервуар автоматичної
поїлки для поросят

Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Koліно клапану автоматичної поїлки для поросят)
№ Grene

Характеристика (Резервуар автоматичної поїлки для поросят)
№ Grene

1608-028004

1608-028009

Язик автоматичної поїлки
для поросят

кислотостійка
сталь

Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002



5


Матеріал

Кришка атоматичної поїлки

пластик

Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1607-2108FA,
1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Язик автоматичної поїлки для поросят)

1608-028006

Обєм
[л]

Пружина дo чугунних поїлок
„Farma”

Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

№ Grene

Матеріал

Характеристика (Пружина дo чугунних поїлок „Farma”)
№ Grene
1610-06500FA

Oрiнг поїлок „PM” для бидла
i свиней „Farma”

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA,
1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Oрiнг поїлок „PM” для бидла i свиней „Farma”)

Характеристика (Кришка атоматичної поїлки)
№ Grene

№ Grene
1610-06600FA

1608-028007
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Вирощування птиці
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Вирощування птиці
Інкубатори
Інкубатор Covina Super
A автоматичний

Інкубатор Covina Super

- Covina Super 49 - це автоматичний інкубатор,
який призначений до висиджування яєць курячих,
фазанів, цесарок, перепілок, куріпаток, качок,
гусей та інших екзотичних і хижих птахів
- Інкубатор оснащений механізмом, який
автоматично перевертає яйця кожні 2 години
- Висока якість обігрівача з системою електронного
регулювання забезпечує задану температуру (від 30 º
C до 40 º C) і утримує її на постійному рівні, цифровий
дисплей дозволяє безперервний контроль температури
- Регулювання температури здійснюється
натисканням кнопки (+) і (- ) на панелі управління
- Вентилятор турбінний рівномірно розподіляє
тепле вологе повітря всередині інкубатора
- Отвори в нижній частині інкубатора дозволяють
доповнити рівень води, не відкриваючи кришку
- Віконечко дозволяє відстежувати всі етапи вилуплення
- Ємкість 49 курячих яєць

- Covina Super 12 - це автоматичний інкубатор,
який призначений до висиджування яєць курячих,
фазанів, цесарок, перепілок, куріпаток, качок,
гусей та інших екзотичних і хижих птахів
- Інкубатор оснащений механізмом, який
автоматично перевертає яйця кожні 2 години
- Висока якість обігрівача з системою електронного
регулювання забезпечує задану температуру (від 30 º
C до 40 º C) і утримує її на постійному рівні, цифровий
дисплей дозволяє безперервний контроль температури
- Регулювання температури здійснюється
натисканням кнопки (+) і (- ) на панелі управління
- Вентилятор турбінний рівномірно розподіляє
тепле вологе повітря всередині інкубатора
- Отвори в нижній частині інкубатора дозволяють
доповнити рівень води, не відкриваючи кришку
- Віконечко дозволяє відстежувати всі етапи вилуплення
- Ємкість 12 курячих яєць
НОВИНКА


Характеристика (Інкубатор Covina Super)
№ Grene
1646-700012

НОВИНКА


Характеристика (Інкубатор Covina Super)
№ Grene

216

Напруга
[В]

Споживання
сили
[Вт]

Об’єм
[шт]

1646-700024

230

90

24 jaja kurze

1646-700049

230

150

49 курячі яйця

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Напруга
[В]

Споживання
сили
[Вт]

Об’єм
[шт]

230

45

12 jaj kurzych

Вирощування птиці
Інкубатори
Міні-інкубатор

- Ідеальний для висиджування різних видів яєць птахів
- Оснащений електронічним термостатом
- Показник температури знаходиться назовні
- Лампочка потужністю 60 W
Максимальна ємність яєць:
Курячі: 16
Гусячі: 4
Качині: 11
Індика: 10
Цесарки: 18
Фазана: 18
Куріпки: 26
Перепели: 42

Характеристика (Міні-інкубатор)
№ Grene
1646-700025

Напруга
[В]

Об’єм
[шт]

230

16 курячих яєць

Вирощування птиці
Поїлка для птиці
Поїлка для птиці з постійним
рівнем води. Завдяки великій ємкості
досконало підходить для курей та індиків.

НОВИНКА


Характеристика (Поїлка для птиці)
№ Grene
1646-700230

Обєм
[л]
30
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Вирощування птиці
Вирощування птиці
Напувалка для птиці з
ручкою для перенесення

Автоматична напувалка
дзвінникова для птиці

- Зручна ручка для переміщення
- Міцний матеріал
- Легко чиститься
- Для установки низького тиску
- Виготовлений з високоякісного пластику
- Регульована висота монтажу
НОВИНКА


Характеристика (Автоматична напувалка дзвінникова для птиці)
№ Grene

НОВИНКА

1646-700240



Підключення
[дюйм]

Тиск макс.
[бар]

Матеріал

Колір

1/2

0,5

пластик

червоний

Характеристика (Напувалка для птиці з ручкою для перенесення)
Обєм
[л]

№ Grene
1646-700305

5

1646-700310

10

Годівниця для домашньої
птиці

Поїлка для птиці

- Самостійний потік води
- Виготовлена з високоякісного пластику
- Легко чиститься

- Спіральна паличка для регулювання подачі корму
- Перегородки, запобігаючі розсипання корму
- Великий діаметр отвору для засипання корму


Характеристика (Поїлка для птиці)
Діаметр
[мм]

Обєм
[л]

Висота
[мм]

Матеріал

1646-700202

190

1,5

170

пластик

1646-700203

225

3

210

пластик

1646-700204

265

5

240

пластик

1646-700210

345

10

320

пластик

№ Grene
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Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)
Обєм
[кг]

Матеріал

1646-702005

5

пластик

1646-702018

18

пластик

№ Grene

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вирощування птиці
Вирощування птиці
Годівниця для домашньої
птиці

Годівниця для домашньої
птиці

Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

50

7

оцинкована сталь

1646-704100

- Виготовлена з високоякісного пластику
- Двоступеневе регулювання подачі корму

Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)
Обєм
[л]

Матеріал

1646-71118

10,5

пластик

1646-71116

20

пластик

№ Grene

Годівниця для домашньої
птиці


Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)
Довжина
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

50

10

оцинкована сталь

1646-704004

75

10

оцинкована сталь

1646-704006

100

10

оцинкована сталь

№ Grene
1646-704002
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Вирощування птиці
Інфрачервона лампа
Інфрачервоний випромінювач „Farma
HardGlass”
Випромінювачі Farma характеризуються тривалим часом
роботи 5 000 год. великою механічною витривалістю.
Бідон випромінювача виконаний з твердого скла, що гарантує велику
витривалість від пошкодженнь при контакті з холодною водою.

НОВИНКА


Характеристика (Гусеничний бульдозер CAT)
№ Grene

Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

Групова
упаковка
[шт.]

1756-060315FA

150

білий

230

E27

20

1756-060415FA

150

червоний

230

E27

20

1756-060325FA

250

білий

230

E27

20

1756-060425FA

250

червоний

250

E27

20

Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”
Випромінювачі PAR FARMA виконані з прасованого скла, мають
дуже велику механічну витривалість і стійкі до водяних бризок.
Повністю закритий відбивач випромінює все тепло в напрямку
тварини і зменшує витрати тепла до мінімуму навколо бідона лампи.
Завдяки цьому рішенню ми отримуємо збільшену ефективність
випромінювачів PAR FARMA аж до 30% порівняно до традиційних
випромінювачів. Ідеально підходять до вирощування птиці, свиней,
медичної терапії. Завдяки досконалій течії тепла врівноважуює
теплоту тіла, а також стимулює циркуляцію крові в тканинах і м’язах.

НОВИНКА


Характеристика ()
№ Grene

220

Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

Групова
упаковка
[шт.]

1756-060510FA

100

білий

230

E27

12

1756-060610FA

100

червоний

230

E27

12

1756-060517FA

175

білий

230

E27

12

1756-060617FA

175

червоний

230

E27

12
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Вирощування птиці
Інфрачервона лампа
Енергоощадний
випромінювач „Philips PAR”

Інфрачервоний
випромінювач „Philips
HardGlass”

Лампочки на інфрачервоне світло PHILIPS PAR
- Зменшують виртати енергії на 30%
(порівняно до звичайних лампочок)
- Дуже економічні (середній час
праці близько 5000 годин)
- Досконалий тепловий потік - безпосередньо
на тварин - побічно на поверхню шкіри тварин,
для того щоб зрівноважити теплоту тіла тварин і
стимулювати циркуляцію в його тканинах і м’язах
- Широке застосування, напр. для птиці, поросят,
медичної терапії, сушки кормів і т.д.

- Для випромінювачів
- Лампи з інфрачервоним світлом PHILIPS
найпопулярніші, завдяки найвищим
стандартам якості виробництва
- Найновіші удосконалення це:
- Новий тип різьби
- Зміна напруги на 240 V в лампі, означає
термін праці - 5000 годин
- Ці самі лампи з живленням від мережі напругою
230 V мають удвічі більший термін праці


Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”)



Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

1756-080510

100

білий

230

E27

№ Grene

1756-080610

100

червоний

230

E27

1756-080315

1756-080517

175

білий

230

E27

1756-080415

1756-080617

175

червоний

230

E27

№ Grene

Характеристика (Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”)
Сила
[Вт]

Колір

Живлення
[В]

Ручка

150

білий

230

E27

150

червоний

230

E27

1756-080325

250

білий

230

E27

1756-080425

250

червоний

230

E27

Корпус випромінювача з перемикачем
- 8 вентиляційних отворів для кращої циркуляції
повітря і довшого терміну служби лампи
УВАГА:
- Дотримуватись мунімум 60 см відстані від лампи до плоду
- Зверніть увагу на безпечне кріплення рефлектора
на ланцюгу (max. 20 кг навантаження)

Характеристика (Корпус випромінювача без перемикача)
Сила
макс.
[Вт]

Живлення
[В]

Діаметр
[мм]

Підключення
[дюйм]

Довжина
проводу
[м]

Матеріал

Тип

1636300206

250

230

210

E27

2,5

алюміній, тканина

bez przełącznika

1636300202

175

230

210

E27

2,5

алюміній, тканина

з
перемикачем

№ Grene
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Дозатори ліків Mix-Rite
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Дозатори ліків

	 224

Замінні частини для
дозатора ліків

	 228
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Дозатори ліків Mix-Rite
Дозатори ліків
Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%
Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним мінімальним потоком!
Завдяки новій конструкції важіля, дозатор працює навіть при потоці 7л/год!
Купуючи дозатор, пам’ятай про фільрт води!


Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%)
№ Grene
1618-042500

Концентріція

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Потік
[л/хв]

Потік мін.
[л/хв]

Потік макс.
[л/хв]

Тиск макс.
[МПа]

Матеріал

0,3 - 2

3/4

боковий

0,15 - 42

0,5

42

8

пластик

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-043100

№ Grene

Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”

Назва

1

228

13
26

16

1618-043102

Захисний шплінт нижній, поз. 17

1

230

40

58

1618-043104

Захисний шплінт верхній, поз. 16

1

230

1618-043106

Водний поршень дозатора MixRite комплект,
новий тип

1

228

1618-043108

Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 2502

1

231

1618-043110

Верхня кришка дозатора MixRite, з деаератором

1

228

1618-043111

Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043112

Клапан одного напрямку до дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

231

1618-043114

Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

232

1618-043116

Koрпус насоса „Mix-Rite” 2502

1

229

1618-043118

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043120

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

46

24

9

48

59

17

61

Колпачок насоса „Mix-Rite”, 21

1

-

1618-043122

Настінне кріплення пластикове MixRite 2502,
12512

1

233

60
12

1618-043126

Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків
„Mix-Rite”, 2502

1

231

1618-043127

Набір пластикових пружин MixRite, поз.27

1

229

1618-043132

Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”

1

230

1618-043134

Колпачок насоса „Mix-Rite”, 33

1

231

1618-043140

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

232

1618-043142

Пружина насоса „Mix-Rite” 2502

1

233

1618-043144

Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

230

1618-043146

Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite”

1

229

1618-043148

Мала прокладка поршня до дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

229

1618-043150

Oрiнг циліндра дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043152

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

6

1618-043154

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

76

1618-043156

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043158

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043170

Ремонтний набір дo дозування ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043204

Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип,
поз. 41, 42, 22

1

229

1618-043248

Мала прокладка для поршня дозатора MixRite
новий тип, поз. 42

1

229

1618-043305

Корпус циліндру дозатора MixRite, поз. 5

1

230

1618-043532

Гайка корпусу дозатора MixRite, поз. 32

1

230

Назва

7

2

1618-043121

№ Grene

8

41

42
47
20
50
30

43
29

19

11
25

45

15
31
23

14

21

44

33

27

10
25

Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite”)

224

51
28

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

0718-010001

Водний фільтр

1

150, 227

0718-010002

Вклад водного фільтра

1

150, 227
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5
22

3
4
32

55

33
35
36
38

Дозатори ліків Mix-Rite
Дозатори ліків
Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%
Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним
мінімальним потоком!
Дозатор By-pass завдяки новій конструкції важіля,
працює навіть при потоці 20 л/год !
Купуючи дозатор, пам’ятай про фільтр води!


Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%)
№ Grene
1618-042600

Концентріція

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Потік
[л/хв]

Потік мін.
[л/хв]

Потік макс.
[л/хв]

Тиск макс.
[МПа]

Матеріал

0,3 - 2

3/4

боковий

0,33 - 42

0.33

42

8

пластик

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,3 - 2%)
№ Grene

Назва

13

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-043100

Водний поршень для дозатора ліків
„Mix-Rite”

1

228

1618-043102

Захисний шплінт нижній, поз. 17

1

230

1618-043104

Захисний шплінт верхній, поз. 16

1

230

1618-043106

Водний поршень дозатора MixRite комплект,
новий тип

1

228

1618-043111

Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043112

Клапан одного напрямку до дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

231

1618-043114

Фільтра з трубкою для дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

232

24

1618-043118

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

48

1618-043120

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

49/A

1618-043122

Настінне кріплення пластикове MixRite 2502,
12512

1

233

1618-043127

Набір пластикових пружин MixRite, поз.27

1

229

1618-043132

Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”

1

230

1618-043134

Колпачок насоса „Mix-Rite”, 33

1

230

1618-043136

Витяжний поршень дозатора MixRite 0,3 - 2 %
з обвідним каналом

1

231

1618-043138

Пластиковий важіль дозатора MixRite з
обвідним каналом, поз. 3

1

231

1618-043140

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

232

1618-043144

Колпачок регуляції для дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

230

1618-043146

Велика прокладка поршня дозатора
„Mix-Rite”

1

229

1618-043148

Мала прокладка поршня до дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

229

1618-043154

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043156

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

40
40

28

8

41

70
46

71

91
64

7
2
17
9

42

47
20

63
30

12
50

19

89

45

43
11

14

25
15

21
33

23
84 81

29 83 67

31
6
49
27

1618-043158

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043170

Ремонтний набір дo дозування ліків „Mix-Rite”

1

228

10

1618-043190

Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite” компл.

1

233

25

Ремонтний комплект дозатора MixRite новий
тип, поз. 41, 42, 22

1

229

5

79

55

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

22
4

0718-010001

Водний фільтр

1

150, 227

0718-010002

Вклад водного фільтра

1

150, 227

69

37

3

Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite”)

80

34
44

1618-043204

Назва

62

51

1618-043164

№ Grene

16

26

86
87
85

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

34 37
33
35
36
32

38

225

Дозатори ліків Mix-Rite
Дозатори ліків
Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,4 - 4%
Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним мінімальним потоком!
Дозатор By-pass завдяки новій конструкції важіля,
працює навіть при потоці 20 л/год !
Купуючи дозатор, пам’ятай про фільтр води!


Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,4 - 4%)
№ Grene
1618-042700

Концентріція

Підключення
[дюйм]

Напрямок
підключення

Потік
[л/хв]

Потік мін.
[л/хв]

Потік макс.
[л/хв]

Тиск макс.
[МПа]

Матеріал

0,4 - 4

3/4

боковий

0,15 - 42

0.15

42

8

пластик

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,4 - 4%)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-043100

Водний поршень для дозатора ліків
„Mix-Rite”

1

228

1618-043102

Захисний шплінт нижній, поз. 17

1

230

1618-043104

Захисний шплінт верхній, поз. 16

1

230

1618-043106

Водний поршень дозатора MixRite комплект,
новий тип

1

228

1618-043111

Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043116

Koрпус насоса „Mix-Rite” 2502

1

229

1618-043118

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043120

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043122

Настінне кріплення пластикове MixRite 2502,
12512

1

233

1618-043127

Набір пластикових пружин MixRite, поз.27

1

229

1618-043142

Пружина насоса „Mix-Rite” 2502

1

233

1618-043144

Колпачок регуляції для дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

230

1618-043146

Велика прокладка поршня дозатора
„Mix-Rite”

1

229

1618-043148

Мала прокладка поршня до дозаторів ліків
„Mix-Rite”

1

229

1618-043150

Oрiнг циліндра дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043151

Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”
4%

1

232

1618-043152

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043154

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043156

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043158

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite” 0,4 - 4%)
№ Grene

226

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

0718-010001

Водний фільтр

Назва

1

150, 227

0718-010002

Вклад водного фільтра

1

150, 227

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Дозатори ліків Mix-Rite
Дозатори ліків
Дозатор ліків „Mix-Rite” 3 - 10%
Купуючи дозатор, пам’ятай про фільтр води!

НОВИНКА


Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite” 3 - 10%)
№ Grene

Концентріція

Підключення
[дюйм]

Потік
[л/хв]

Потік мін.
[л/хв]

Потік макс.
[л/хв]

Тиск макс.
[МПа]

3 - 10

3/4

1,15 - 42

1.15

42

8

1618-042550

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite” 3 - 10%)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1618-043100

Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043106

Водний поршень дозатора MixRite комплект, новий тип

1

228

1618-043110

Верхня кришка дозатора MixRite, з деаератором

1

228

1618-043111

Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

228

1618-043122

Настінне кріплення пластикове MixRite 2502, 12512

1

233

1618-043127

Набір пластикових пружин MixRite, поз.27

1

229

1618-043132

Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”

1

230

1618-043146

Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite”

1

229

1618-043148

Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite”

1

229

1618-043152

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

1

233

1618-043248

Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип, поз. 42

1

229

1618-043532

Гайка корпусу дозатора MixRite, поз. 32

1

230

161836000034022

Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4 %,поз.22

1

232

Водний фільтр

Вклад водного фільтра

Використовується в водяних інсталяціях з
дозуючими насосами, поїлками для забезпечення
їх від забруднення. Зменшує утворення осаду.
Вклад фільрта продається окремо.

Сітковий вклад водного фільтра забезпечує
затримання забруднень та зайвих
предметів більших від 100 мікронів.
Призначений до фільтриції постійних забруднень,
які появляються в інсталяції, вклад затримує такі
забруднення як: іржа, пісок, мул та інше.

Характеристика (Водний фільтр)
№ Grene
0718-010001

Підключення
[дюйм]

Довжина
[мм]

Висота
[мм]

Матеріал

3/4

125

320

пластик

0718-010002

Назва
Вклад водного фільтра

Рівень фільтрації
[мкм]

№ Grene
0718-010002

(Водний фільтр) пасує до:
№ Grene

Характеристика (Вклад водного фільтра)

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

150, 227

100

(Вклад водного фільтра) пасує до:
№ Grene
0718-010001

Назва
Водний фільтр

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

150, 227

227

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Водний поршень дозатора
MixRite комплект

Верхня кришка дозатора
MixRite

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500,
1618-042600, 1618-042800

Комплектний водяний поршень нового типу, який
підходить до всіх моделей дозаторів MixRite.
Використані в ньому нові розв’язки, які
дають можливість використання дозаторів в
інсталяціях з потоком води до 7 л / год.


Характеристика (Верхня кришка дозатора MixRite)
№ Grene
1618-043110

Позиція
9,58,59,60,61

Характеристика (Водний поршень дозатора MixRite комплект)
№ Grene
1618-043106

Врхня кришка до дозаторів
ліків „Mix-Rite”

Позиція
2,6,10,11,12,13,15,23,24,25,26,27,28,40,41,42,48,49,50,51,89

Водний поршень для
дозатора ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”)
№ Grene



1618-043100

Позиція
2

Характеристика (Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043111

Позиція
9

Ремонтний набір дo
дозування ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600
В склад ремонтного набору до Mix-Rite входять:
- 3 гумові прокладки
- силіконова змазка
Характеристика (Ремонтний набір дo дозування ліків „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043170

228

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Позиція
41, 42,
22

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Велика прокладка поршня
дозатора „Mix-Rite”

Мала прокладка для поршня
дозатора MixRite новий тип

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800
Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Прокладка призначена для дозаторів з
поршнем нового типу (жовтий колір)


Характеристика (Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043146

Матеріал

Позиція

гума

41

Мала прокладка поршня до
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Materiał

Позиція

tworzywo

42

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Мала прокладка поршня до дозаторів ліків
„Mix-Rite”)
№ Grene

№ Grene
1618-043248

Набір пластикових пружин
MixRite

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

1618-043148

Характеристика (Мала прокладка для поршня дозатора MixRite
новий тип)

Характеристика (Набір пластикових пружин MixRite)

Матеріал

Позиція

гума

42

№ Grene
1618-043127

Позиція
27

Koрпус насоса „Mix-Rite”
2502

Ремонтний комплект
дозатора MixRite новий тип

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600
Ремонтний комплект призначений для дозаторів
з поршнем нового типу (жовтий колір)

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700


Характеристика (Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип)
№ Grene
1618-043204

Позиція
41, 42,
22

Характеристика (Koрпус насоса „Mix-Rite” 2502)
№ Grene
1618-043116

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Матеріал

Позиція

пластик

31

229

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Гайка корпусу дозатора
MixRite

Захисний шплінт верхній

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800




Характеристика (Гайка корпусу дозатора MixRite)
№ Grene
1618-043532

Позиція

Характеристика (Захисний шплінт верхній)
№ Grene

32

Позиція

1618-043104

Корпус циліндру дозатора
MixRite

16

Захисний шплінт нижній

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700


Характеристика (Захисний шплінт нижній)



№ Grene

Характеристика (Корпус циліндру дозатора MixRite)
№ Grene
1618-043305

Позиція

1618-043102

Позиція

17

5

Циліндр для дозування ліків
„Mix-Rite”

Колпачок регуляції для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800


Характеристика (Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”)


Характеристика (Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043144

230

Позиція

№ Grene
1618-043132

8

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал

Позиція

пластик

7

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Клапан одного напрямку до
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Пластиковий важіль
дозатора MixRite з обвідним
каналом

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600, 1618-042800


Характеристика (Клапан одного напрямку до дозаторів ліків
„Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043112

Характеристика (Пластиковий важіль дозатора MixRite з обвідним
каналом)

Матеріал

№ Grene

пластик

1618-043138

Колпачок насоса „Mix-Rite”

Матеріал

Позиція

пластик

3

Поршень з прокладкою
насоса „Mix-Rite” 2502

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600
Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500


Характеристика (Колпачок насоса „Mix-Rite”)
№ Grene

Позиція

1618-043134

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 2502)
№ Grene

33

1618-043108

Пластмасова рукоятка для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600





Характеристика (Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків
„Mix-Rite”)
1618-043126

пластик

Поршень з прокладкою
насоса „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700

№ Grene

Матеріал

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”)

Матеріал

Позиція

пластик

3

№ Grene
1618-043136

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

Позиція
4, 22

231

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Прокладка дозаторів ліків
„Mix-Rite”

Засмоктуюча прокладка
дозатора  MixRite 4 %,поз.22

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042700, 1618-042800



Характеристика (Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4
%,поз.22)

Характеристика (Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”)
№ Grene

Матеріал

Позиція

viton

22

1618-043140

Позиція
22

Поршень з прокладкою
насоса „Mix-Rite”

Фільтра з трубкою для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042700

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600




Характеристика (Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite”)

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043151

232

№ Grene
1618-36000034022

Позиція
4, 22

№ Grene
1618-043114

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал
пластик

Дозатори ліків Mix-Rite
Замінні частини для дозатора ліків
Кільце дозатора ліків MixRite

Пружина насоса „Mix-Rite”
2502

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500
Характеристика (Пружина насоса „Mix-Rite” 2502)
№ Grene
1618-043142

Характеристика (Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”)
№ Grene

Позиція

Матеріал

59

сталь

Позиція

1618-043118

43

1618-043120

44

1618-043150

46

1618-043158

48

1618-043154

49

1618-043156

50

1618-043152

61

Байпас для дозатора ліків
„Mix-Rite”  компл.

Настінне кріплення
пластикове MixRite 2502

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600


Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite” компл.)
№ Grene

Позиція
29, 34, 67, 69, 80, 81,
83, 84

1618-043190

Характеристика (Настінне кріплення пластикове MixRite 2502)
№ Grene
1618-043122

Прокладка дозаторів ліків
„Mix-Rite”

Сіліконова смазка дo  „MixRite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600, 1618-042800


Характеристика (Сіліконова смазка дo „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043180

Вміст
[мл]
400

Характеристика (Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”)
№ Grene
1618-043164
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Матеріал

Позиція

viton

87

233

Стрижка та догляд

234

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Машинки для стрижки 	 236
Ножі та аксесуари до
машинок

	 238

Щітки і гребінці

	 240
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Стрижка та догляд
Машинки для стрижки
Maшинка для стрижки
„Super 3000”

Maшинка для стрижки
„Liscop” „Power-Clip”

/,6&23

- Добре і безперервне охолодження двигуна,
навіть при довготривалій роботі
- Внутрішньо змащувальний привід
охороняє від забруднень і шерсті
- Машинка в комплекті з ножами
Liscop A7 (для брудних тварин).

- Машинка, призначена для стрижки коней і худоби
- Дуже тихо працює
- Виняткова система вентиляції двигуна,
обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами Liscop
107 (для стрижки брудних тварин)





Характеристика (Maшинка для стрижки „Super 3000”)
№ Grene
1590-121107

Характеристика (Maшинка для стрижки „Liscop” „Power-Clip”)

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

№ Grene

350

230

340

A2, A6, A7, A22

1590-060107

Maшинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku
16”


Характеристика (Maшинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16”)
№ Grene
1590-040102

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

Час
навантаження
[хв]

100

7,2

315

102, 122, 1253, 106, 107

75

Запчастини (Maшинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16”)
№ Grene
1590-135720

Назва
Aкумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip” „AKKU 1600”

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

430

230

315

106, 107, 102, 1707,
122, 1253

/,6&23

Машинка акумуляторна.
Призначена головним
чином до стрижки коней.

236

/,6&23

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

239
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Стрижка та догляд
Машинки для стрижки
Maшинка для стрижки
„Liscop” „Equi-Clip”

/,6&23

Maшинка для стрижки овець


Характеристика (Maшинка для стрижки овець)
Довжина
[мм]

№ Grene
1590-327805

Призначена, головним чином, до стрижки
коней. Найкоротша, найлегша, найменша,
найбільш зручна машинка до стрижки.
Виняткова система вентиляції двигуна, коробки
передач, обрізуючої голівки, ножа і гребенів
Ідеальна машинка для кобили і молодих
коней. Машинка в комплекті має ножі 12.

250

Ножниці для стрижки вовни


Характеристика (Maшинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip”)
№ Grene
1590-030102

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

110

230

270

102, 122, 1253,
106, 107

Maшинка для стрижки
„Super Profi 3000”

/,6&23


Характеристика (Ножниці для стрижки вовни)
№ Grene
1590-327802

Довжина
[см]

Довжина
[мм]

27

290

- Машинка призначена в основному
для стрижки овець і лам
- Дуже проста у використанні
- Виняткова система вентиляції двигуна,
обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами
Liscop A5 (до стрижки вовни)


Характеристика (Maшинка для стрижки „Super Profi 3000”)
№ Grene
1590-121505

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Довжина
[мм]

Пасуючі ножі

430

230

340

A5, A54, A55, A56
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Стрижка та догляд
Ножі та аксесуари до машинок
Koмплект ножів „Liscop”

/,6&23

Koмплект ножів „Liscop”

/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590030102, 1590-040102, 1590-060107

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590030102, 1590-040102, 1590-060107

Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)

Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)
№ Grene

Застосовування

Висота різки
[мм]

1590-080102

нармальне стрижна
конів

3

К-сть
зубів

Матеріал

23 / 31

сталь

№ Grene
1590-080107

Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть
зубів

Матеріал

стрижка брудних
звірів

3

23 / 18

сталь

Koмплект ножів „Liscop”

Koмплект ножів „Liscop”

/,6&23

/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590030102, 1590-040102, 1590-060107

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121107

Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)
Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)
№ Grene
1590080122

Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть зубів

Матеріал

стрижка близька
шкіри

1

23 / 31

сталь

К-сть
зубів

Матеріал

стрижка вим’їв і корів на
витавки

3

24 /
35

сталь

/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121107


Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)

238

Висота
різки
[мм]

/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590030102, 1590-040102, 1590-060107

1590-080106

1590-140102

Застосовування

Koмплект ножів „Liscop”

Koмплект ножів „Liscop”

№ Grene

№ Grene

Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)

Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть
зубів

Матеріал

стрижка чистої
великої рогатої
худоби

3

23 / 21

сталь

№ Grene
1590-140107

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть
зубів

Матеріал

стрижка брудних
звірів

3

19 / 21

сталь

Стрижка та догляд
Ножі та аксесуари до машинок
Koмплект ножів „Liscop”
/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121505


Характеристика (Koмплект ножів „Liscop”)
№ Grene
1590-140505

Застосовування

Висота різки
[мм]

К-сть зубів

Матеріал

Ширина стрижки
[мм]

стрижка вовни

3

4 / 13

сталь

77

Aкумулятор до машинки
„Liscop „Equi-Clip” „AKKU
1600”

/,6&23

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-040102

Характеристика (Aкумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip” „AKKU
1600”)
№ Grene
1590-135720

Об`єм
[мл А-ч]

Обєм акумулятора
[мАг]

Напруга
[В]

2000

2000

7,2

Масло до змащування лез
машинок „Liscop”

/,6&23


Характеристика (Масло до змащування лез машинок „Liscop”)
№ Grene
1590-133405

Вміст
[мл]
60
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Стрижка та догляд
Щітки і гребінці
Пристрій для розчісування
бидла

Скрібак для бидла

Характеристика (Скрібак для бидла)
№ Grene
1590-320320

Коментар

Матеріал

8-рядні

сталь мальована

Металевий скрібак
- Спеціальна, дуже міцна конструкція
- Звірі різних розмірів можуть обтиратися об шітки
- Гнучка конструкція витримає навіть сильні струси
- Спеціальне нейлонове волосся призначене
для очищення і догляду за шерстю тварини
- Стабільне кріплення з пружиною
- Можливість заміни шітки

Характеристика (Пристрій для розчісування бидла)
№ Grene
1641-022002

Довжина щітки
[см]

Матеріал

Ширина
[см]

50

сталь, дерево,
тканина

10

Запчастини (Пристрій для розчісування бидла)
№ Grene
1641-060102

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

240

Замінна щітка дo розчіски для
бидла

- З великою витривалістю
- Підходить також для коней
завдяки делікатним зубкам
Характеристика (Металевий скрібак)
№ Grene
1590-320208

Замінна щітка дo розчіски
для бидла

Коментар

Матеріал

8-рядні

оцинкована сталь

Металевий скрібак „Super”


Характеристика (Замінна щітка дo розчіски для бидла)
№ Grene
1641-060102

Ширина
[см]

Довжина
[см]

10

50

(Замінна щітка дo розчіски для бидла) пасує до:
№ Grene
1641-022002

Назва
Пристрій для розчісування бидла

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

240

- З великою витривалістю
- Підходить також для коней
завдяки делікатним зубкам

Характеристика (Металевий скрібак „Super”)
№ Grene
1590-320210

240

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Коментар

Матеріал

8-рядні

сталь

Стрижка та догляд
Щітки і гребінці
Пластмасовий голковий
скрібак

Спіральний скрібак

- Двостороннє
- Виконане із сталі
- Призначене для корів і коней

Характеристика (Спіральний скрібак)
№ Grene

Матеріал

1590-320212

сталь

Пружинний скрібак


Характеристика (Пластмасовий голковий скрібак)
№ Grene
1590-320402

Матеріал
пластик


Характеристика (Пружинний скрібак)
№ Grene
1590-320202
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Коментар

Матеріал

2-рядні

оцинкована сталь

241

Обладнання будинків

242

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Годівниці і
лопатиГодівниці і
лопати

	 244

Мати Cow Comfort

	 253

Перегородки для
великої рогатої худоби	 
Перегородки A

256

Перегородки B

259

Огорожі для хлівних
свиней

	 

Огорожі для хлівних свиней

262

Елементи

269

Системи вентиляційні 	 
Управління до вентиляції

271

Вентилятори

273

Вентиляційні димарі

275

Вікна та вентиляційні отвори

277

Системи подачі корму 	 
Ланцюгова система
кормороздачі

279

Спіральна система
кормороздачі

281

Аксесуари до системи
кормозмішувачів

281
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Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Кормовий автомат для телят

- Кормовий автомат для телят - це ідеальний
розв’язок проблеми для групових манежів.
- Дозволяє обмежити групове
навантаження пов’язане з годівлею
- Обмежує витрати корму
- Дякуючи постійній доступності корму позитивно
сприяє росту і покращує здоров’я телят
- Автомат призначений на 20 телят
- Може бути замонтований як в середині
так і назовні манежу та і на стіні
- Завдяки заокругленій формі рештки
корму не залишаються в автоматі


Характеристика (Кормовий автомат для телят)
№ Grene
1620-100491

Обєм
[л]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Колір

100

82

77

зелений

Корито-годівниця для корів
Постійно затримує корм перед худобою, без потреби
постійного підгортування. Заокруглена форма не
затримує решток корму. Конструкція з сегментами
дозволяє зробити корито потрібною довжиною.


Характеристика (Корито-годівниця для корів)
№ Grene
1620-100030

244

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

96

66/42

90

пластик

зелений

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Годівниця для корів i телят з підвіскою
Ідеальне корито для всіх видів корму. Форма корита
дає доступ тваринам до корму з різних сторін.
Можна замонтувати на трубі. Легко чистити.


Характеристика (Годівниця для корів i телят з підвіскою)
№ Grene

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Колір

120

160

28

51

коричневий

1620-1600-01

Годівниця для корів
i телят з підвіскою
Довге корито для телят, овець, кіз і коней.
Досконало підходить для об’ємних кормів.
Підвіска дозволяє зачепити корито на трубі,
без необхідності постійного монтування.
Легко чиститься завдяки закругленій формі.
НОВИНКА


Характеристика (Годівниця для корів i телят з підвіскою)
№ Grene
1620-100020

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

100

200

33

40

пластик

коричневий

Koритo нa корм для телят і овець


Характеристика (Koритo нa корм для телят і овець)
№ Grene
1620-100208

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

50

121

23

35

пластик

зелений
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Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Koритo з привіскою для корів та коней


Характеристика (Koритo з привіскою для корів та коней)
№ Grene
1620-100218

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

13,5

29

34

29

пластик

зелений

Годівниця для коней


Характеристика (Годівниця для коней)
№ Grene
1620-100216

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

16

34

31

33

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Годівниця для коней)
№ Grene
1620-100311

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

249

Береговий плінтус для годівлі

Зелена годівниця для коней


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100204

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

11,5

28

38,5

28

пластик

зелений

Зелена годівниця для жеребців


Характеристика (Зелена годівниця для жеребців)
№ Grene
1620-100217

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

Об`єм
[л]

7

27

22

26,5

пластик

зелений

7,0

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для жеребців)
№ Grene
1620-100317

246

Назва
Внутрішні прути до годівниці

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Зелена годівниця для коней
Корито для худоби, коней і свиней.


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100202

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

12

45

32

29

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100301

Назва
Берегова планка до корита

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

Зелена годівниця для коней
Корито для худоби, коней і свиней.


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100206

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

15

57

45

31,5

пластик

зелений

Корито для коней


Характеристика (Корито для коней)
№ Grene
1620-100142

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

12,5

37

27

29

пластик

зелений

Корито із зливною пробкою
Загнуті до середини краї, утворюють так звану берегову
планку, яка запобігає висипанню корму. За допомогою
зливної пробки корито краще зберігати в чистоті.


Характеристика (Корито із зливною пробкою)
№ Grene
0720-140/30

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

17

43

18

33

пластик

зелений
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Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Углова зелена годівниця


Характеристика (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100214

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

16

65

25

42

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100310

Назва
Береговий плінтус для кутового корита

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

Углова зелена годівниця


Характеристика (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100215

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

16

46

25

42

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100313

Назва
Береговий плінтус для кутової годівлі

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

249

Корито кутове зелене


Характеристика (Корито кутове зелене)
№ Grene

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

0720-3259

31

45

30

60

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Корито кутове зелене)
№ Grene
0720-32591

Назва
Берегова планка до корита кутового 1620-3259

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

Корито прямокутне зелене


Характеристика (Корито прямокутне зелене)
№ Grene

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

0720-3258

15

42

30

32

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Корито прямокутне зелене)
№ Grene
0720-32581

248

Назва
Берегова планка до корита 0720-3258

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Корито для коней


Характеристика (Корито для коней)
№ Grene
0720-32460

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

9

33

33,5

28

пластик

зелений

Корито для лошат зелене
Годівниця для лошат. Регулювання доступу до корму. У
комплекті з береговою планкою і внутрішніми лозинами.


Характеристика (Корито для лошат зелене)
№ Grene
0720-32465

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

9

33

33,5

28

пластик

зелений

Береговий плінтус для
годівлі

Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100216

Береговий плінтус для
кутової годівлі

Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100215

Перешкоджає висипанню корму з корита.

Характеристика (Береговий плінтус для кутової годівлі)


Характеристика (Береговий плінтус для годівлі)
№ Grene

№ Grene
1620-100313

1620-100311
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Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Береговий плінтус для
кутового корита

Береговий плінтус для
кутового

Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100214



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100202

Характеристика (Береговий плінтус для кутового корита)
№ Grene

Перешкоджає свиноматкам обгризати краї корита.

1620-100310

НОВИНКА



Береговий плінтус для
кутового корита

Характеристика (Береговий плінтус для кутового)
№ Grene
1620-100301

Внутрішні прути до годівниці
Пасує до:
Годівниці: 0720-3259


Характеристика (Береговий плінтус для кутового корита)
№ Grene
0720-32591

Матеріал

Колір

пластик

зелений

Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100217

Береговий плінтус для
кутового

Характеристика (Внутрішні прути до годівниці)
№ Grene
1620-100317

Пасує до:
Годівниці: 0720-3258


Характеристика (Береговий плінтус для кутового)
№ Grene
0720-32581

250

Матеріал

Колір

пластик

зелений

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Materiał
stal kwasoodporna

Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Годівниця оцинкована вогнем

2

1


Характеристика (Годівниця оцинкована вогнем)
№ Grene

Ширина
[см]

Висота
[см]

Довжина
[см]

Тип

0720-3271

85

65

60

кутовий

0720-3270

45

51

70

прямий

Глибина
[мм]
450

Основа соляного лизунця
- Квадратна
- Пластикова
- Округлі краї
- До соляної кістки з вагою 10 кг


Характеристика (Основа соляного лизунця)
Колір

Матеріал

Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

1620-100220

голубий

пластик

210

205

205

1620-100220Z

зелений

пластик

210

205

205

№ Grene
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Обладнання будинків
Годівниці і лопати
Контейнер з гачками та
дугою

Пластмасовий совок для
корму


Характеристика (Пластмасовий совок для корму)

Велика ємність для корму та води з металевими
гачками для підвішування на огорожі манежу.
Має металеву дужку, яка не вигинається.

№ Grene

Матеріал

Обєм
[л]

пластик

3

1622-113002

Шуфля до стікловолокна


Характеристика (Контейнер з гачками та дугою)
№ Grene

Колір

Матеріал

Обєм
[л]

0720-3287

зелений

пластик

12

0720-040402-3

голубий

пластик

12

Характеристика (Шуфля до стікловолокна)
Матеріал

Обєм
[л]

Обєм
[кг]

1622-120102

волокно скляне

1

1

1622-120106

волокно скляне

2

2

№ Grene

Контейнер з гачками

Шуфля до нейлонового
корму





Характеристика (Шуфля до нейлонового корму)

Характеристика (Контейнер з гачками)

252

Матеріал

Обєм
[л]

зелений

пластик

12

niebieski

tworzywo sztuczne

12

№ Grene

Колір

0720-3286

№ Grene
1622-120302

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал

Обєм
[л]

Обєм
[кг]

пластик

2

2

Обладнання будинків
Мати Cow Comfort
Maтa для логовища в хлівах з вільним
становищем
„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників
на безприв’язній системі утримування,
забезпечує для корів найкращий комфорт.
Mayo являються найбільш цінним
продуктом, який забезпечує тваринам
особливий комфорт, а унікальний
склад робить їх дуже стійкими.
Мати:
- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки
своїй м’якості, навіть мокра мата
гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без
змін на протязі всього часу використання)
- Гігєнічні (не поглинають рідин)
Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A. який
утворює мільйони маленьких зачинених
клітин, заповнених газом, завдяки цьому
стискаються під натиском і повертаються
до свого початкового стану. Mayo мати
пропонують оптимальну пружинистість
для тварин, амортизують удари під час
лягання, одночасно відповідна жорсткість,
не дозволяє тварині вдаритися об підлогу,
яка знаходиться під матою, що може
зустрічатися при використанні більш
м’яких матраців. Mayo мата ніколи не
зробиться твердою, як гумова мата.
Унікальна структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.
- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів –
навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати.
Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність
перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко
очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці
Mayo ідеально підходить також для свиней запевнюючи:
- комфорт
- теплову ізоляцію (може заміняти нагрівну мату для поросят)
- заощаджує електричну енергію
Мат без проблем можна різати, завдяки чому їх можна
використовувати у всіх манежах, добираючи відповідну форму.
Можна використовувати як підкладку до кормових автоматів,
оберігаючи бетонові решітки від кислот, які можуть вироблятися
з решток корму (матеріал EVA не реагує на кислоти).
.


Характеристика (Maтa для логовища в хлівах з вільним становищем)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Товщина
[мм]

Матеріал

Колір

185

115

24

пластик

чорний

1640-5185115

Рекомендовані товари (Maтa для логовища в хлівах з вільним становищем)
№ Grene
1640-5180000

Назва
З’єднуюча рейка для килимків для корів

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

255
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Обладнання будинків
Мати Cow Comfort
Матраци для корів „Mayo Mattress”
„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників
на безприв’язній системі утримування,
забезпечує для корів найкращий комфорт.
Mayo являються найбільш цінним
продуктом, який забезпечує тваринам
особливий комфорт, а унікальний
склад робить їх дуже стійкими.
Мати:
- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки
своїй м’якості, навіть мокра мата
гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без
змін на протязі всього часу використання)
- Гігєнічні (не поглинають рідин)
Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A.
який утворює мільйони маленьких
зачинених клітин, заповнених газом,
завдяки цьому стискаються під натиском
і повертаються до свого початкового
стану. Mayo мати пропонують оптимальну
пружинистість для тварин, амортизують
удари під час лягання, одночасно
відповідна жорсткість, не дозволяє тварині
вдаритися об підлогу, яка знаходиться
під матою, що може зустрічатися при
використанні більш м’яких матраців.
Mayo мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна
структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.
- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів –
навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати.
Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність
перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко
очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці

НОВИНКА


Характеристика (Матраци для корів „Mayo Mattress”)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Товщина
[мм]

Колір

180

115

44

чорний

1640-5181115

Рекомендовані товари (Матраци для корів „Mayo Mattress”)
№ Grene
1640-5180000

254

Назва
З’єднуюча рейка для килимків для корів

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

255
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Обладнання будинків
Мати Cow Comfort
Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”
„Mayo Maxi Bed” Мати для корівників на прив’язній системі
утримування, забезпечує для корів найкращий комфорт.
Mayo являються найбільш цінним продуктом,
який забезпечує тваринам особливий комфорт, а
унікальний склад робить їх дуже стійкими.
Мати:
- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості, навіть
мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без змін
на протязі всього часу використання)
- Гігєнічні (не поглинають рідин)
Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A. який утворює мільйони
маленьких зачинених клітин, заповнених газом, завдяки цьому
стискаються під натиском і повертаються до свого початкового
стану. Mayo мати пропонують оптимальну пружинистість
для тварин, амортизують удари під час лягання, одночасно
відповідна жорсткість, не дозволяє тварині вдаритися об
підлогу, яка знаходиться під матою, що може зустрічатися
при використанні більш м’яких матраців. Mayo мата ніколи
не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна структура
гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.
- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою
для корів – навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно
потрібно змінювати. Наступною перевагою є одношарова
структура матів та відсутність перфорації, яка затримує
в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко очистити від
відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці

НОВИНКА


Характеристика (Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Товщина
[мм]

Колір

190

120

32

чорний

1640-5180120

Рекомендовані товари (Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”)
№ Grene
1640-5180000

Назва
З’єднуюча рейка для килимків для корів

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

255

З’єднуюча рейка для  
килимків для корів

НОВИНКА


Характеристика (З’єднуюча рейка для килимків для корів)
№ Grene
1640-5180000

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Товщина
[мм]

170

10

3
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Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки A

1

1

6
3
2
2
4

4
5

5

Перегородка стойла типу
„IA”

Перегородка стойла типу
„IIA”





Характеристика (Перегородка стойла типу „IA”)

Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

№ Grene

Матеріал

№ Grene

Матеріал

STA-2101

оцинкована
сталь

STA-2103P

оцинкована
сталь

Перегородка стойла типу
„IIA”

Перегородка стойла типу
„IIA”





Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

256

Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

№ Grene

Матеріал

№ Grene

Матеріал

STA-2103

оцинкована
сталь

STA-2103L

оцинкована
сталь

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки A
Наклейка для становища
типу A

Вертикальний ланцюг
стойлових перегородок



Характеристика (Вертикальний ланцюг стойлових перегородок)

Характеристика (Наклейка для становища типу A)
№ Grene
STA-210101

№ Grene

Довжина
[м]

Матеріал

Позиція

STA-4101

1,8

оцинкована сталь

2

Нашийна ручка для телят

Ручка прив´язі перегородок
в стойлах

- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм
Характеристика (Нашийна ручка для телят)
№ Grene
1628-201127

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

Нашийна ручка для корів


Характеристика (Ручка прив´язі перегородок в стойлах)
№ Grene

Позиція

STA-3103

5

Зачіпка прив´язі дo
перегородок в стойлах типу
A

- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

Характеристика (Нашийна ручка для корів)
№ Grene
1628-201128

Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

Ярмо прив’язі

Використовується до стійла з прив’язною системою питу
A дає можливість зв’язати з прив´язі окремих тварин.

Використовується до перегородок становищ типу A i B.





Характеристика (Зачіпка прив´язі дo перегородок в стойлах типу A)

Характеристика (Ярмо прив’язі)

№ Grene
STA-222222

Позиція

№ Grene

Матеріал

Позиція

1

STA-3106

оцинкована сталь

6
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Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки A
Нашийний ланцюговий
обруч

Дужка продовжена

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)

Анкерні скоби мають велику сферу застосування.
Використовується в гаражах, майстернях, в парусному
спорті та скрізь там, де є потреба для притримання або
зміцнення мотузки. Виконує функцію замка, повністю
різьблений стержень, який закручуються в анкерну
скобу, гарантує стабільність і витривалість з’єднання.


№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3102

оцинкована сталь

3

Характеристика (Дужка продовжена)
№ Grene

258

Поверхня

Діаметр
Вантажопідйомність
стержня
Позиція
[кг]
[мм]

1562-221008

оцинк

8

180

1562-221010

оцинк

10

270

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

4

Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки B
1

1
6

7

3

2
2

4
4

5

Перегородка стойла типу
„IB”

5

Перегородка стойла типу
„IIB”

Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)

Характеристика (Перегородка стойла типу „IB”)
№ Grene

Матеріал

STA-2102

оцинкована
сталь

№ Grene

Матеріал

STA-2104P

оцинкована
сталь

Перегородка стойла типу
„IIB”

Перегородка стойла типу
„IIB”

Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)
№ Grene

Матеріал

STA-2104

оцинкована
сталь

Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)
№ Grene

Матеріал

STA-2104L

оцинкована
сталь
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Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки B
Гак прив´зі перегородок на
станоивщах типу „B”

Ручка прив´язі перегородок
в стойлах

- Використовується до становищ на прив’язі
типу B зі звільненям прив’язі
Використовується до перегородок становищ типу A i B.


Характеристика (Гак прив´зі перегородок на станоивщах типу „B”)
№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3105

оцинкована сталь

1

Звільнювач прив´язі
стойлових перегородок  
типу „B”


Характеристика (Ручка прив´язі перегородок в стойлах)
№ Grene

Позиція

STA-3103

5

Хрестовий обруч з двома
нaкладками

- До монтування труб перегородок типу: VII, III, IX i X
- Луків комбібоксів до перегородок комбібоксів

Характеристика (Звільнювач прив´язі стойлових перегородок
типу „B”)
№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-4000

оцинкована
сталь

7

Характеристика (Хрестовий обруч з двома нaкладками)
№ Grene
STA-500001

Нашийна ручка для телят

Вертикальний ланцюг
стойлових перегородок

- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм
Характеристика (Вертикальний ланцюг стойлових перегородок)

260

№ Grene

Довжина
[м]

Матеріал

Позиція

STA-4001

1,8

оцинкована сталь

2


Характеристика (Нашийна ручка для телят)
№ Grene
1628-201127

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

Обладнання будинків
Перегородки для великої рогатої худоби
Перегородки B
Нашийна ручка для корів

Дужка продовжена

- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

Характеристика (Нашийна ручка для корів)
№ Grene
1628-201128

Матеріал

Позиція

оцинкована сталь

6

Анкерні скоби мають велику сферу застосування.
Використовується в гаражах, майстернях, в парусному
спорті та скрізь там, де є потреба для притримання або
зміцнення мотузки. Виконує функцію замка, повністю
різьблений стержень, який закручуються в анкерну
скобу, гарантує стабільність і витривалість з’єднання.

Характеристика (Дужка продовжена)

Ярмо прив’язі

№ Grene

Поверхня

Діаметр
стержня
[мм]

Вантажопідйомність
[кг]

1562-221008

оцинк

8

180

1562-221010

оцинк

10

270

Позиція

4

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Характеристика (Ярмо прив’язі)
№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3106

оцинкована сталь

6

Нашийний ланцюговий
обруч

Використовується до перегородок становищ типу A i B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)
№ Grene

Матеріал

Позиція

STA-3102

оцинкована сталь

3
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Maтa для логовища в хлівах з вільним
становищем
„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників
на безприв’язній системі утримування,
забезпечує для корів найкращий комфорт.
Mayo являються найбільш цінним продуктом,
який забезпечує тваринам особливий комфорт,
а унікальний склад робить їх дуже стійкими.
Мати:
- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості,
навіть мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без
змін на протязі всього часу використання)
- Гігєнічні (не поглинають рідин)
Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A. який
утворює мільйони маленьких зачинених
клітин, заповнених газом, завдяки цьому
стискаються під натиском і повертаються
до свого початкового стану. Mayo мати
пропонують оптимальну пружинистість
для тварин, амортизують удари під час
лягання, одночасно відповідна жорсткість, не
дозволяє тварині вдаритися об підлогу, яка
знаходиться під матою, що може зустрічатися при використанні більш м’яких
матраців. Mayo мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна
структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.
- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів –
навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати.
Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність
перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко
очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці
Mayo ідеально підходить також для свиней запевнюючи:
- комфорт
- теплову ізоляцію (може заміняти нагрівну мату для поросят)
- заощаджує електричну енергію
Мат без проблем можна різати, завдяки чому їх можна
використовувати у всіх манежах, добираючи відповідну форму.
Можна використовувати як підкладку до кормових автоматів,
оберігаючи бетонові решітки від кислот, які можуть вироблятися
з решток корму (матеріал EVA не реагує на кислоти).
.


Характеристика (Maтa для логовища в хлівах з вільним становищем)
№ Grene

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Товщина
[мм]

Матеріал

Колір

185

115

24

пластик

чорний

1640-5185115

Рекомендовані товари (Maтa для логовища в хлівах з вільним становищем)
№ Grene
1640-5180000

262

Назва
З’єднуюча рейка для килимків для корів

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

255
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Нагрівна плита стоянки
- Для монтажу в пологових манежах
- Має вбудований термостат, встановлений на температуру 34 °C
- Має забезпечення кабелю живлення


Характеристика (Нагрівна плита стоянки)
№ Grene
0717-051000

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Товщина
[мм]

Матеріал

Колір

67,2

67,2

60

230

18

пластик

голубий

Нагрівна плита стоянки
- Нагрівна плита для монтажу в пологових манежах
- Має вбудований термостат, встановлений
на температуру 34 °C
- Має забезпечення кабелю живлення


Характеристика (Нагрівна плита стоянки)
№ Grene
0717-050000

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Товщина
[мм]

Матеріал

Колір

120

40

80

230

18

пластик

голубий

Родильна клітка „ECO”

Металева годівниця для
родильної клітки

- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Крокова регуляція ширини (52/57/62/67
см) і довжини (135 - 175 см по 5 см)
- Годівниця до кліток з кріпленням до прямих корит
- Годівниця металева


Характеристика (Родильна клітка „ECO”)
№ Grene

Матеріал

KOJ-2211

оцинкована
сталь


Характеристика (Металева годівниця для родильної клітки)
№ Grene

Матеріал

KOJ-1301

цинкована бляха
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Зелена годівниця для коней
Корито для худоби, коней і свиней.


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100202

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

12

45

32

29

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100301

Назва
Берегова планка до корита

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

Зелена годівниця для коней
Корито для худоби, коней і свиней.


Характеристика (Зелена годівниця для коней)
№ Grene
1620-100206

264

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

15

57

45

31,5

пластик

зелений

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Годівниця пряма

Корита полімеробетонні, характеризуються високою
стійкістю на кислоти і луги, які можуть бути в кормі,
а також на хімічні речовини, які використовуються
для миття і дезинфекції. Не царапається, твердість
подібна до натурального мармуру, а структура
полімербетону створює продукт, який не поглинає воду.

Характеристика (Годівниця пряма)
№ Grene

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

KOJ-1603

54

21,7

39

полімербетону

Клітка родильна ECO, з
кріпленням до копит

- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Крокова регуляція ширини (52/57/62/67
см) і довжини (135 - 175 см по 5 см)

Характеристика (Клітка родильна ECO, з кріпленням до копит)
№ Grene

Матеріал

KOJ-2201

оцинкована
сталь
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Прикріплення скісних корит
дo родових кліток

Косе полімеробетонне
корито для родової клітки


Характеристика (Прикріплення скісних корит дo родових кліток)
№ Grene

Матеріал



KOJ-012120

оцинкована
сталь

Характеристика (Косе полімеробетонне корито для родової клітки)
№ Grene

Матеріал

Колір

KOJ-1601

полімербетону

коричневий

Коментар
лівий

KOJ-1602

полімербетону

коричневий

права

Kран для полімеробетонних
корит


Характеристика (Kран для полімеробетонних корит)
№ Grene

Матеріал

KOJ-1600

пластик

Углова зелена годівниця


Характеристика (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100214

Обєм
[л]

Довжина
[см]

Висота
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

16

65

25

42

пластик

зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)
№ Grene
1620-100310

266

Назва
Береговий плінтус для кутового корита

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

250

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Перегородка
індивідуального стойла
„ECO”

Ярмо „C33” для харчової
перегородки

Ярмо для монтування труб 1” з переду
перегородки і манежу.
- Манеж дозволяє ізолювання одної тварини для
індивідуального годування або легшого виявлення тічки
- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Перегородка не має монтажних елементів та хвіртки


Характеристика (Ярмо „C33” для харчової перегородки)
№ Grene

Матеріал

KOJ-1101/00

оцинкована
сталь

Решітка підсвинків

Характеристика (Перегородка індивідуального стойла „ECO”)
№ Grene

Матеріал

KOJ-1101

оцинкована
сталь

Для монтажу на консолях решітки.
Характеристика (Решітка підсвинків)
№ Grene
1618-534100

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Матеріал

Колір

60

40

пластик

зелений

Фіртка для перегородки
індивідуального стойла
„EKO”

Характеристика (Фіртка для перегородки індивідуального стойла
„EKO”)
№ Grene

Матеріал

KOJ-1001-1

оцинкована
сталь
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Огорожі для хлівних свиней
Решітка свиноматки
Для монтажу на консолях решітки.


Характеристика (Решітка свиноматки)
№ Grene
1618-534101

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Коментар

Матеріал

Колір

60

40

з поверзнею не слизькою

пластик

зелений

Повна решітка свиноматки
Для монтажу на консолях решітки.


Характеристика (Повна решітка свиноматки)
№ Grene
1618-17383

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Коментар

Матеріал

Колір

60

40

з поверзнею не слизькою

пластик

зелений

Кронштейн решітки з
стікловолокна

Kран ковпачка системи
відводу


Характеристика (Кронштейн решітки з стікловолокна)
Висота
[мм]

Довжина
[см]

Ширина
[мм]

Матеріал

0717-0228532

85

360

26

волокно скляне

1618-171180

120

360

26

волокно скляне

№ Grene

Колпачок системи
відведення гноївки

Характеристика (Kран ковпачка системи відводу)
№ Grene
0718-011200

200

0718-011250

250

Характеристика (Колпачок системи відведення гноївки)
Матеріал

Діаметр
[мм]

0718-010200

PCV

200

0718-010250

PCV

250

№ Grene

268

Діаметр
зовн.
[мм]
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Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Елементи
Дощатий профіль

Настінний кутовий стовп

- Профіль для манежу
- Спеціальний отвір на краях гарантує
стабільність поєднаних профілів

Характеристика (Дощатий профіль)
Ширина
[мм]

Довжина
[см]

Матеріал

0717-04120035

200

650

пластик

0717-04025035

250

600

пластик

№ Grene

НОВИНКА


Характеристика (Настінний кутовий стовп)
№ Grene

Стабілізатор з підошвою

0717-031N100

Materiał

Długość
[cm]

stal kwasoodporna

100

Торцевий стовпчик з
підошвою і блокуванням

НОВИНКА

НОВИНКА





Характеристика (Торцевий стовпчик з підошвою і блокуванням)

Характеристика (Стабілізатор з підошвою)
№ Grene
0717-031S100

Materiał

Długość
[cm]

stal kwasoodporna

100

№ Grene
0717-031C100
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Materiał

Długość
[cm]

stal kwasoodporna

100

269

Обладнання будинків
Огорожі для хлівних свиней
Елементи
Дверний стовпчик

Анкер для бетонних решіток

НОВИНКА


Характеристика (Анкер для бетонних решіток)
№ Grene
0717-07000

Materiał
stal kwasoodporna

Анкер для пластикових
решіток
Характеристика (Дверна опора)
№ Grene

Materiał

Pozycja

0717-031D100

stal kwasoodporna

lewa

0717-031D100P

stal kwasoodporna

prawa

Дверна ручка

НОВИНКА


Характеристика (Анкер для пластикових решіток)
НОВИНКА



№ Grene
0717-07002

Характеристика (Дверна ручка)
№ Grene
0717-031275

270

Materiał
stal kwasoodporna

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Materiał
stal kwasoodporna

Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Управління до вентиляції
Контролер клімату „Speed
Control” „Servo”

Teрмометр міні

Подвійна шкала, яка показує мінімальну і
максимальну зафіксовану температуру повітря.
Характеристика (Teрмометр міні)
№ Grene

- Призначений для управління вентиляцією та
обігрівачем в господарських приміщеннях
- Забезпечує стабільну температуру в приміщеннях,
завдяки постійному регулюванні обертів вентилятора
- Має функцію провітрення
- Можливість підключення сигналізації
- Керування двома групами вентиляції- ВКЛ./ВИКЛ.
- Плавне управління обігрівачем - 0-10V
- Управління отворами для повітря з сигналізацією
0-10V та управління вправо/вліво
- Вихід до модулів розширення потужності
- Вбудована батарея 12V
- Датчик температури
- Програма, яка дозволяє економити енергію
- Просте меню польською або англійською мовою.

1740-581002

Діапазон температур
[°C]

Матеріал

- 50 / + 50

пластик

Датчик температури до
контролера клімату

Характеристика (Датчик температури до контролера клімату)
№ Grene
0716-021161

(Датчик температури до контролера клімату) пасує до:
№ Grene

Характеристика (Контролер клімату „Speed Control” „Servo”)
Струм макс.
[А]

Живлення
[В]

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

0716-020006S

Контролер клімату „Speed Control”
„Servo”, 6 A

1

271

0716-021112

Контролер клімату „Speed Control”
„Servo”, 12 A

1

271

Сигналізаційна одиниця
контролерів вентиляції



№ Grene

Назва

Коментар

0716-020006S

6

230

вихід на серводвигун

0716-021112

12

230

вихід на серводвигун

Запчастини (Контролер клімату „Speed Control” „Servo”)
№ Grene
0716-021161

Назва
Датчик температури до контролера
клімату

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

271

- Цифровий сигнальний прилад
  - Являється доповненням контролерів вентиляції
- Сигнал тривоги вмикається при
виявленні зміни стану вхідної лінії
- ECU, Комутатор сумісний з кожним
контролером, що має вихід до сигналізації
Характеристика (Сигналізаційна одиниця контролерів вентиляції)
№ Grene
0716-05700/2
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Живлення
[В]
230

271

Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Управління до вентиляції
Ручний рeгулятор oборотів
вентиляторів

Єлектронний термометр гiгрометр

Ручне регулювання швидкості обертання
вентилятора від 0 до - 100%.
Характеристика (Ручний рeгулятор oборотів вентиляторів)
№ Grene

Струм макс.
[А]

Живлення
[В]

3

230

0716-02223A

- Пристрій з двома електронними екранами,
верхній висвітлює температуру, нижній
температуру і вологість повітря
- Запам’ятовує мінімальні і максимальні
покази температури і вологісті повітря.

Характеристика (Єлектронний термометр - гiгрометр)
№ Grene

Автоматичний тeрмостат
вeнтиляторів

1740-581010

- Термостат автоматично вмикається або вимикається
в залежності від бажаної температури
- Має два виходи на вентиляцію і
обігрівання або сигралізацію
- Робочий діапазон від 0 ° C - 40 °C надає
можливість керувати роботою вентиляції та
трансформаторів поїлок з підігрівом.

Характеристика (Автоматичний тeрмостат вeнтиляторів)
№ Grene
0716-02245A

272

Діапазон
температур
[°C]

Живлення
[В]

Струм макс.
[А]

0 - 40

230

4

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Діапазон температур
[°C]

Живлення
[В]

- 10 / + 50

1,5

Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вентилятори
Змішувач повітря „Multifan”
Новинка, змішувач повітря Multifan діаметром 50 см.
Дуже вигідний для використання при низьких обертах, коли
єдиний спосіб уникнути зменшення продуктивності в дуже
спекотні дні - це спровокування інтенсивного руху повітря.
Високо продуктивні корови потребують опримальних кліматичних
умов. Особливо літом, всередині будинків, в яких тримають
худобу, температура повітря швидко зростає до дуже високої. При
температурі більше 22 - 25 °C корови споживають меншу к-сть
корму, і одночасно потребують енергії, щоб впоратися з нaдлишком
виділеного тепла, тим самим зменшується вироблення молока.
- Змішувач гарантує рух повітря навколо тварини, а також повітря циркулює
всередині будинку, що забезпечує стабілізацію мікроклімату. Додатковими
перевагами є зменшення к-сті мух навколо корів та повільніше нагрівання корму.
- Змішувач монтується на висоті мінімум 2,5 м під
кутом 10-12° - для найкращої вентиляції.
- Характеризується низьким ревнем шуму - 67 dB(A)
- З міркувань безпеки, три лопатки загороджені сіткою
- Можна монтувати на підпорах в будинку
- Пристрій має річну гарантію виробника, і був виготовлений,
щоб витримати важкі умови, які можуть виникати в
господарських будинках (напр. висока густина аміаку)

Характеристика (Змішувач повітря „Multifan”)
К-сть
лопаток

Сила
[кВт]

Нагрузка
[А]

Оберти
[об/хв]

Діаметр
[мм]

0716-032050

3

0,29

1,4

1400

512

7050

0716-032005

3

0,53

2,6

900

709

13300

230

0716-032013

3

1,3

4,5 / 2,6

515

1284

48000

400

№ Grene

Продуктивність Живлення
[м3/год]
[В]
230

Запчастини (Змішувач повітря „Multifan”)
№ Grene
0716-0320131

Назва
Лопатки мішалки Multifan 130

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1

273

Рекомендовані товари (Змішувач повітря „Multifan”)
Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

0716-02223A

№ Grene

Ручний рeгулятор oборотів вентиляторів

Назва

1

272

0716-02245A

Автоматичний тeрмостат вeнтиляторів, 5 A

1

272

Лопатки мішалки Multifan
130

Доступне під замовлення

Характеристика (Лопатки мішалки Multifan 130)
№ Grene

Підходить
до

0716-0320131

0716-032013
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Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вентилятори
Настінний вентилятор Farma
Настінні вентилятори використовуються для вентиляції
будівель для великої рогатої худоби, свиней і птиці, також
добре підходять для виробничих цехів, фабрик та інших
об’єктів, що вимагають великого повітрообміну.
Вентилятори Farma виробляє голандська фірма
Vostermans Ventilation відома цілому світу.
Найвищу якість надають їм такі елементи як:
• алюмінієвий корпус двигуна
• спеціальні закриті підшипники, з мастилом,
яке стійке до високої температури
• стійкі до корозії елементи двигуна і кріплення
• ізоляція двигуна класу „F” стійка до високої температури
Вентилятори Farma характеризуються:
• низьким енергоспоживання
• низьким рівнем шуму
• дуже витривалі
• дуже велика продуктивність
• без проблем працюють у складних умовах - пил і
краплі води (відповідно до норми: IP-55)
• можливість регулювання обертів з використанням реостатів
• надійність
Розміри рамки : 495 x 495 мм

НОВИНКА


Характеристика (Настінний вентилятор Farma)
К-сть
лопаток

Сила
[кВт]

Нагрузка
[А]

Оберти
[об/хв]

Діаметр
[мм]

Продуктивність
[м3/год]

Живлення
[В]

1616-033140

6

0,22

1,1 - 1,2

1400

400

4450

230

1616-033150

6

0,45

1,9 - 2,1

1400

500

8450

230

1616-033163

6

0,57

2,5 - 2,7

900

630

12400

230

№ Grene

Захисні жалюзі настінного
вентилятора „Multifan”


Характеристика (Захисні жалюзі настінного вентилятора „Multifan”)
Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Підходить до

0716-071140

460

460

0716-032140

0716-071150

550

550

0716-032150

0716-071163

700

700

0716-032163

№ Grene
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Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вентилятори
Димохідний вентилятор Farma
Настінні вентилятори використовуються для вентиляції
будівель для великої рогатої худоби, свиней і птиці, також
добре підходять для виробничих цехів, фабрик та інших
об’єктів, що вимагають великого повітрообміну. Можуть бути
встановлені в горизонтальному або вертикальному положенні.
Вентилятори Farma виробляє голандська фірма
Vostermans Ventilation відома цілому світу.
Найвищу якість надають їм такі елементи як:
• алюмінієвий корпус двигуна
• спеціальні закриті підшипники, з мастилом,
яке стійке до високої температури
• стійкі до корозії елементи двигуна і кріплення
• ізоляція двигуна класу „F” стійка до високої температури
Вентилятори Farma характеризуються:
• низьким енергоспоживанням
• низьким рівенем шуму
• дуже витривалі
• дуже велика продуктивність
• без проблем працюють у складних умовах - пил і
краплі води (відповідно до норми: IP-55)
• можливість регулювання обертів з використанням регуляторів
• надійність

НОВИНКА


Характеристика (Димохідний вентилятор Farma)
К-сть
лопаток

Сила
[кВт]

Нагрузка
[А]

Оберти
[об/хв]

Діаметр
[мм]

Продуктивність
[м3/год]

Живлення
[В]

1616-033240

6

0,22

1,1 - 1,2

1400

400

4450

230

1616-033250

6

0,45

1,9 - 2,1

1400

500

8450

230

1616-033263

6

0,57

2,5 - 2,7

900

630

12400

230

№ Grene

Вентиляційні димарі
Вентиляційна витяжка з
дефлектором

Продовжувач вентиляційної
витяжки

Колір: чорний
Матеріал: тканина

Труба
використовується
для продовження
довжини
вентиляційної
витяжки з
відповідним
діаметром

Витяжку можна
замонтувати на даху
з кутом нахилу від 0°
до 43°. В залежності
від індивідуального
дахового покриття
вибираємо
відповідний профіль
дахової плити:
плоска, хвиляста або
трапецієподібна.
Витяжка має
дефлектор, який
перешкоджає
попаданню дощу в
середину витяжки.


Характеристика (Продовжувач вентиляційної витяжки)
№ Grene


Характеристика (Вентиляційна витяжка з дефлектором)
№ Grene

Діаметр
внутр.
[см]

1616-0111140

40

1616-0111150

50

1616-0111163

63

Діаметр
внутр.
[см]

Довжина
[см]

Колір

Матеріал

0716-0114406

40

60

чорний

пластик

0716-011440

40

120

чорний

пластик

0716-0114506

50

60

чорний

пластик

0716-011450

50

120

чорний

пластик

0716-0114636

63

60

чорний

пластик

0716-011463

63

120

чорний

пластик
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Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вентиляційні димарі
Дахова плита дo каміна діаметром
Дахова плита для універсальних витяжок. Завдяки куполу плита
автоматично адаптовується до кута нахилу даху від 0 до 43 градусів.
В залежності від індивідуального дахового покриття вибираємо відповідний
профіль дахової плити: плоска, хвиляста або трапецієподібна.
Трапецієподібні плити роблять на спеціальне замовлення.

Характеристика (Дахова плита дo каміна діаметром)
Діаметр
вихлопної труби
[см]

Тип

Повторюваність
хвилі
[см]

Товщина
[мм]

1616-012220

63

гофрована

13

4

63

пластик

1616-012210

63

плоска

4

63

пластик

1616-012120

35 - 50

гофрована

13

4

35-50

пластик

1616-012121

35 - 50

гофрована

15

4

35-50

пластик

1616-012110

35 - 50

плоска

3

35-50

пластик

№ Grene

Впускне кольцо
вентиляційної витяжки

Розмір Матеріал

Навіс витяжної труби

Характеристика (Впускне кольцо вентиляційної витяжки)
Діаметр
[мм]

№ Grene
0716-011540

400

0716-011550

500

0716-011563

630

Характеристика (Навіс витяжної труби)
№ Grene

Мотильковий клапан
вентиляційної витяжки

Діаметр
[мм]

0716-011640

пластик, сталь

400

0716-011650

пластик, сталь

500

0716-011663

пластик, сталь

630

276

Колір

пластик

800

чорний

0716-0117808

пластик

1000

чорний

Характеристика (Мотильковий клапан вентиляційної витяжки)
Матеріал

Діаметр
[мм]

0716-011780

- Для камінної вентиляції з використанням вентиляторів
- Ефективно запобігає безконтрольованому
попаданню повітря
- Статично збалансований

№ Grene

Матеріал

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вікна та вентиляційні отвори
Інвентарське вікно із
сполученим стіклом

- Система немає сталевих зміцнень, призначено
до використання в агресивному середовищі,
такому, яке вникає в корівниках і хлівах
- Три рівні нахилу
- Подвійне скло
- Ущільнення з високим ізоляційним стандартом.

Характеристика (Інвентарське вікно із сполученим стіклом)
Ширина
[см]

Висота
[см]

Колір

0716-0610080

100

80

білий

0716-0612090

120

90

білий

0716-068060

80

60

білий

0716-069070

90

70

білий

№ Grene

Одиничний впуск повітря
Використовується для регулювання потоку повітря
- Захищає від проникнення шкідників в будівлю,
на скрині замонтована сталева сітка
- Отвори для повітря можна монтувати як
„сомозакриваючі” або „самовідкриваючі”
- Просто і легко замонтувати
- Забезпечують високий рівень герметичності
- Стійкий до хімії, агресивних газів та грибків


Характеристика (Одиничний впуск повітря)
Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Пропускна
здатність
[м3/год]

Матеріал

Колір

0716-041115

650

270

1500

поліуретан, сталь

жовтий

0716-041130

857

375

3000

поліуретан, сталь

жовтий

№ Grene
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Обладнання будинків
Системи вентиляційні
Вікна та вентиляційні отвори
Противоповітряна тканина
- 5 років гарантії на випромінювання UV
- Спричиняє натуральну вентиляцію в будинку- Затримує близько 90 % вітру


Характеристика (Противоповітряна тканина)
Ширина
[м]

Довжина
[м]

Діаметр
отворів
[мм]

Колір

Матеріал

1640-101525

1,5

25

1

зелений

поліестер ПВХ

1640-102025

2

25

1

зелений

поліестер ПВХ

№ Grene

Прозора полоска для
проїзних занавісів

- Призначена для забезпечення
дверей від сильного вітру
- Прозора стрічка не зменшує видимості
проїжджаючим транспортним засобам, а одночасно
забезпечує хороший доступ світла до приміщень
- Дуже міцні, не розривається
- Особливо корисне під час морозів, захищає
приміщення від переохолодження


Характеристика (Прозора полоска для проїзних занавісів)
№ Grene
1640-302050

278

Ширина
[мм]

Довжина
[м]

Товщина
[мм]

Колір

200

50

2

безбарвний

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Системи подачі корму
Ланцюгова система кормороздачі
Приводна одиниця
ланцюгового кормопроводу

Ланцюг кормопроводу

- Діаметр диску 44 мм

Характеристика (Ланцюг кормопроводу)
№ Grene

Матеріал

Застосовування

Діаметр
труби
[мм]

оцинкована сталь,
тканина

Ø 60

60


Характеристика (Приводна одиниця ланцюгового кормопроводу)
№ Grene
0715-026001

Матеріал

Сила
[кВт]

Діаметр
[мм]

Живлення
[В]

пластик, сталь

1,5

60

400

0715-026005

З´єднувальний затиск
ланцюга кормопроводу
Сило-адаптер цепного
кормопроводу

Характеристика (З´єднувальний затиск ланцюга кормопроводу)
№ Grene

Матеріал

0715-026006

оцинкована
сталь


Характеристика (Сило-адаптер цепного кормопроводу)
№ Grene

Матеріал

0715-026003

нержавіюча
сталь

Вибирач під силос цепного
кормопроводу


Характеристика (Вибирач під силос цепного кормопроводу)
№ Grene
0715-026002

Матеріал

Діаметр труби
[мм]

кислотостійка сталь

60
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Обладнання будинків
Системи подачі корму
Ланцюгова система кормороздачі
Koліно ланцюгового
кормопроводу

Кормовий спуск цепного
кормопроводу


Характеристика (Кормовий спуск цепного кормопроводу)
№ Grene
0715-026011

Матеріал

Діаметр
[мм]

пластик

60

Запчастини (Кормовий спуск цепного кормопроводу)
№ Grene
0715-017503-1

Характеристика (Koліно ланцюгового кормопроводу)

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

280, 283

Стрічка для спуску корму 75 мм/60
мм

Діаметр
[мм]

№ Grene
0715-026007

60

Стрічка для спуску корму 75
мм/60 мм

Кормова труба коралового
кормопроводу





Характеристика (Кормова труба коралового кормопроводу)
№ Grene
0715-026004

Довжина
[м]
6

Діаметр зовн.
[мм]
60

Характеристика (Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм)

Матеріал
оцинкована сталь

№ Grene
0715-017503-1

З´єднувальний затиск труби
ланцюгового кормопроводy

Характеристика (З´єднувальний затиск труби ланцюгового
кормопроводy)
№ Grene
0715-026008

280

Діаметр
[мм]
60
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Обладнання будинків
Системи подачі корму
Спіральна система кормороздачі
Електродвигун  спірального
кормопроводу

Башмак під силос для
спірального кормопроводу

НОВИНКА


Характеристика (Електродвигун спірального кормопроводу)
№ Grene

Сила
[кВт]

Напруга
[В]

Обертова
швидкість
[об/хв]

0715-015502

0,37

400

1400

0715-015501

0,75

400

1400

Характеристика (Башмак під силос для спірального кормопроводу)
Матеріал

Діаметр
[мм]

0715-015500

пластик

55

0715-017500

пластик

75

№ Grene

Редукційна передача
спірального кормопроводу

Oсь спірального
кормопроводу

Характеристика (Редукційна передача спірального кормопроводу)
Співвідношення

Матеріал

0715-015503

№ Grene

4:1

сталь

0715-015503/8

8:1

сталь

Комплетна вісь кормопроводу, оснащена
підшипниковою системою та штуцером,
завдяки чому його можна легко монтувати.
Характеристика (Oсь спірального кормопроводу)
Діаметр
[мм]

Матеріал

0715-015510

55

сталь

0715-017510

75

сталь

№ Grene

Кінцева одиниця
спірального кормопроводу

Характеристика (Кінцева одиниця спірального кормопроводу)
Напрямок
підключення

Матеріал

Діаметр
[мм]

0715-015508/1

боковий

пластик, сталь

55

0715-015508

боковий

пластик, сталь

75

№ Grene
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Обладнання будинків
Системи подачі корму
Спіральна система кормороздачі
Патрубок спірального
кормопроводу

Спіраль корморповоду

Матеріал: тканина


Характеристика (Спіраль корморповоду)
Діаметр
[мм]

Крок
[мм]

0715-015506

38

0715-017501

53

№ Grene


Характеристика (Патрубок спірального кормопроводу)
Діаметр
[мм]

№ Grene
0715-015507

55

0715-017505

75

Кормова труба спірального кормопроводу


Характеристика (Кормова труба спірального кормопроводу)
Довжина
[м]

Діаметр зовн.
[мм]

Колір

Діаметр
[мм]

Матеріал

0715-015509

3

55

білий

55

пластик

0715-017506

3

75

білий

75

пластик

№ Grene

Дуга спірального кормопроводу


Характеристика (Дуга спірального кормопроводу)
Довжина
[см]

Коментар

Діаметр
[мм]

Кут
[°]

Довжина
[мм]

0715-015505

150

45°

55

45

1500

0715-017502

150

45°

75

45

1500

№ Grene

282

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Товщина
[мм]

Матеріал

38

8 x 3,3

сталь

36

10 x 3,3

сталь

Обладнання будинків
Системи подачі корму
Спіральна система кормороздачі
Кормовий спуск спірального
копрмопроводу

Стрічка для спуску корму 75
мм/60 мм


Характеристика (Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм)
№ Grene
0715-017503-1

Засувка дозатора корму та
кормового спуску


Характеристика (Кормовий спуск спірального копрмопроводу)
Матеріал

Діаметр
[мм]

0715-015504

пластик

55

0715-017503

пластик

75

№ Grene

Запчастини (Кормовий спуск спірального копрмопроводу)
Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

0715-015504-1

Засувка дозатора корму та
кормового спуску, 55 мм

1

283

0715-017503-1

Стрічка для спуску корму 75 мм/60
мм

1

280, 283

№ Grene

Назва


Характеристика (Засувка дозатора корму та кормового спуску)
№ Grene
0715-015504-1
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Обладнання будинків
Системи подачі корму
Аксесуари до системи кормозмішувачів
Шкаф управління
кормопроводу

Спускна телескопна труба
для кормопроводу

Характеристика (Спускна телескопна труба для кормопроводу)
№ Grene
0715-026017

Діаметр
[мм]

Довжина
макс.
[мм]

Товщина
[мм]

Матеріал

60

1800

60

пластик


Характеристика (Шкаф управління кормопроводу)
№ Grene

Сила
[кВт]

Матеріал

0715-015520

0,75

пластик

0715-026018

1,5

пластик

Дозатор корму для
кормопроводу

Механічний датчик рівня
корму

Характеристика (Дозатор корму для кормопроводу)
№ Grene



0715-026012

Характеристика (Механічний датчик рівня корму)
№ Grene
0715-017504

Живлення
[В]

№ Grene
0715-015504-1

Назва
Засувка дозатора корму та
кормового спуску, 55 мм



Характеристика (Індукційний датчик рівня корму)

284

8

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1

283

Адаптер використовується для переходу від
дозатора для свиноматок на дренажну трубу, яка
опускається до корита. За допомогою цього адаптера
в якості дренажної труби, можна використовувати
трубу подачі корму діаметром 60 мм.



0715-026009

пластик

Aдаптер дозатора для льох

- Регуляція випорожнення датчика
в періоді від 1 сек. до 10 хв
- Діод, сигналізуючий робочий режим

№ Grene

Обєм
[л]

Запчастини (Дозатор корму для кормопроводу)

230

Індукційний датчик рівня
корму

Матеріал

Живлення
[В]
230

Характеристика (Aдаптер дозатора для льох)
№ Grene
0715-026012/1

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Обладнання будинків
Системи подачі корму
Аксесуари до системи кормозмішувачів
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Боротьба зі шкідниками
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ДезінфекціяДезінфекція

	 

Товари дезінфікуючі

288

Препарати біологічні

291

Знищення комах

	 

Хімічні засоби

295

Lepy na owady

311

Аксесуари

314

Знищення гризунів

	 

Препарати хімічні

316

Пастки для мишей та крис

320

Препарат поти кротів

323
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Товари дезінфікуючі
Дезинфекуючий препарат „Virpol”
Нейтральний дезінфікуючий
препатар, трішки піниться.
Viropol це нове покоління
дезінфікуючих засобів призначених
для використання скрізь, де потрібна
висока мікробіологічна чистота. Це
ефективний і продуктивний засіб, який
має широкий дезінфікуючий спектр.
Завдяки синергетичій комбінації
та ефективності четвертинних
хлоридів, амонію, альдегідів, спирту
і терпенів має такі властивості:
- Висока дезінфукуюча
ефективність (бактерії Gram(+)
(-), мікроби, віруси, грибки)
- Не виникає імунітет
- Дуже низький рівень корозії
матеріалу (безпечний для більшості
поверхонь, нейтральне pH)
- Низька токсичність для людей і тварин, немає канцерогенної дії
- Низька ефективна концентрація робоча незалежно від твердості води
- Ефективний в широкому діапазоні температур (0°C&lt temp.&lt 70°C)

НОВИНКА


Характеристика (Дезинфекуючий препарат „Virpol”)
№ Grene

288

Вміст
[л]

1705-051001

1

1705-051005

5
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Товари дезінфікуючі
Препарат для миття та
дезинфекції „Steridial W”

Koнцентрат для миття і
дезинфекції

- Розчинний у воді порошок до миття і дезинфекції
- Для використання в дезинфікуючих матах і ваннах
- Час дії 5 - 8 хв
- Може ефективно діяти навіть в температурі 3 - 4 ° C
- Рекомендують відновлювати розчин кожні 8-14 днів
- Профілактика: 0,3% - 0,5% (300-500 гр на 100 л води)
- Сильна дезинфекція: 0,8 % - 1,0 %
(800 - 1000 гр на 100 л води)

Сконцентрований швидко діючий засіб для
дезінфекції обладнання і господарських приміщень
- Може використовуватися як для дезінфекції
поверхонь (шляхом розпилення, щіткою або
поливанням) і примещень (шляхом затуманення)
- 1 л робочого розчину вистачить на
дезінфекцію близько 12 m²
- Рідкий концентрат широкого спектру дії не
викликає формування клітинного імунітету
-У рекомендованих концентраціях має біоцидну
дію на вегетативні форми бактерій, туберкульозні
палички, ендоспори, патогенні грибки та віруси.
- Steridial W може використовуватися
для знищення вірусу ящура
- Тварини можуть повернутися в дезінфікуючі
приміщення вже після 4 годин або після вивітрювання.
- Продукти розкладу препарату не
токсичні для людей і тварин
- Має сертифікат PZH HŻ/07516/98


Характеристика (Koнцентрат для миття і дезинфекції)
№ Grene

Вміст
[гр]

Форма

1586-016399

5000

порошок


Характеристика (Препарат для миття та дезинфекції „Steridial W”)
№ Grene
1580-087301

Вміст
[л]

Активна речовина

Групова
упаковка
[шт.]

1

надоцтова кислота, оцтова
кислота, перекис водню

12

Дeзинфекційна мата для взуття
- Для використання перед входом, щоб
уникнути розповсюдження хвороб
- Жорсткий, міцний поверхневий
матеріал, швидко поглинає рідину
- Щільний матеріал під низом і по боках,
перешкоджає випливанню рідини
- Дуже висока стійкість


Характеристика (Дeзинфекційна мата для взуття)
№ Grene
1640-451020

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Висота
[см]

Поглинання
[л]

Матеріал

85

60

3

8

пластик

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА www.grenedystrybucja.com.ua

289

Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Товари дезінфікуючі
Дeзинфекційна мата для взуття та ратиць
- Для використання перед хводом, щоб
уникнути розповлюдження хвороб
- Жорсткий, міцний поверхневий
матеріал, швидко поглинає рідину
- Щільний матеріал під низом і по боках,
перешкоджає випливанню рідини
- Дуже висока стійкість

Характеристика (Дeзинфекційна мата для взуття та ратиць)
№ Grene
1640-451040

290

Довжина
[см]

Ширина
[см]

Висота
[см]

Поглинання
[л]

Матеріал

180

90

3,5

30

пластик
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Препарати біологічні
Препарат для покращення умов оточуючого
середовища
Засіб для покращення гігієнічних умов в господарських
будинках, в яких тримають худобу, свиней, овець,
коней, птицю та хуртових тварин. Призначений
для осушування поверхні, в яких перебувають
тварини,зменшує розмноження патогенних бактерій.
NovaX-Dry:
- Добре поглинає вологу (200% власної маси)
- Забезпечує для тварин суху і гігієнічну підстилку,
завдяки чому значно зменшує ризик появи інфекції.
- Спеціальна композиція складників зменшує
розмноження бактерій і грибків
- Майже нейтральне pH = 7,7 не подразнює шкіру і суглоби
- Підлога від препарату стає менш слизькою
- Покрашує якість повітря в інвентарських
приміщеннях, зв’язує пари аміаку
- Зберігання у відповідних умовах не
робить з препарату брилу
- Блокує розвиток личинок мух і інших комах
- Може використовуватися до сухого миття ратиць
Складники:
- Висока якість карбонат кальцію
- Спеціальна композиція рослинних волокон і екстрактів
- Натуральні запахові додатки
Використання:
50 гр/м 2-4 рази на тиждень

НОВИНКА


Характеристика (Препарат для покращення умов оточуючого середовища)
№ Grene
1705-010025

Вміст
[гр]

Вміст
[кг]

Форма

250

25

препарат сипкий
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Препарати біологічні
Препарат дo сухої
дезинфекції приміщення
„Nova Sani”

Препарат дo сухої
дезинфекції приміщення
„Dezosan Wigor”

Засіб для покращення гігієнічних умов в господарських
будинках, в яких тримають худобу, свиней, овець,
коней, птицю та хуртових тварин. Призначений
для осушування поверхні, в яких перебувають
тварини,зменшує розмноження патогенних бактерій.
NovaX-Dry:
- Добре поглинає вологу (200% власної маси)
- Забезпечує для тварин суху і гігієнічну підстилку,
завдяки чому значно зменшує ризик появи інфекції.
- Спеціальна композиція складників зменшує
розмноження бактерій і грибків
- Майже нейтральне pH = 7,7 не
подразнює шкіру і суглоби
- Підлога від препарату стає менш слизькою
- Покрашує якість повітря в інвентарських
приміщеннях, зв’язує пари аміаку
- Зберігання у відповідних умовах не
робить з препарату брилу
- Блокує розвиток личинок мух і інших комах
- Може використовуватися до сухого миття ратиць
Складники:
- Висока якість карбонат кальцію
- Спеціальна композиція рослинних волокон і екстрактів
- Натуральні запахові додатки
Використання:
50 гр/м 2-4 рази на тиждень

НОВИНКА


Характеристика (Препарат дo сухої дезинфекції приміщення „Nova
Sani”)
№ Grene
1705-011025

292

Вміст
[кг]

Групова
упаковка
[шт.]

25

40

Dezosan Wigor це засіб біоцидної дії для сухої
дезинфекції з дуже широким спектром дії,
що забезпечує високу ефективність і тривалу
дезинфекцію господарських приміщень
Дія препарату:
- Ефективно знищує бактерії, віруси і грибки
- Знищує личинки
- Покрищує мікроклімат господарчих приміщень
- Зменшує концентрацію амоніаку
- Осушує дезинфіковану поверхню
- Уможливлює довготривалу і ефективну дезинфекцію
- Нетоксичний для людей і тварин
- Може застосовуватись у присутності тварин
Призначення:
Dezosan Wigor призначений для дезинфекції
інвентарських приміщень. Препарат дуже добре
виправдовує себе в дезинфекції приміщень для
вирощування свиней, птиці, худоби, коней, кроликів,
голубів та інших де є їх велика к-сть тварин.
Використання:
Dezosan Wigor потрібно розсипати препарат на
дезинфікуючій поверхні 40 - 100 гр/м2. Дезинфекцію
потрібно проводити кожні 7 днів. Якщо препарат
використовується перший раз, то його потрібно
використовувати 3 дні щоденно, а далі кожні 7 днів
Активні речовини:
Chloramina T CAS : 127-65-1 (zaw. 0,2% wag.)
Засіб має сертифікат PZH та дозвіл
Мініста Здоров’я № 3098/07

Характеристика (Препарат дo сухої дезинфекції приміщення
„Dezosan Wigor”)
№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

BIO-030010

10

препарат сипкий
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Препарати біологічні
Препарат для прискорення
компостування гноївки Bio Mix

Препарат для поліпшення
навколишніх умов „Biosan
KZ 2000”

Мікроорганізми, які є і капсулі bio-mix розкладають
огранічну речовину аж до моменту отримання
рідкого гню. Капсула bio-mix це рідкий гній баз
осаду та скарлупи. Щоб отримати рідку форму
гною, то на протязі всього періоду зберігання,
кожні 2-3 тижні треба повторювати процедуру.
Користі від використанні:
- Менше енергії на вимішування гною та відвантаження
- Капсула bio-mix дозволяє у великій мірі зменшити, а
часом і ліквідувати використання мішанини в емностях .
- Простіше і рівномірніше розпровадженя гною по полі
- Зменшує виділення шкідливих газів в
інвентарських приміщеннях, тим самим зменшує
ризик появи патогенних мікроорганізмів.
- Капсула bio-mix - це найкращий натуральний
гній - Мікроогранізми, які входять до складу
капсулки, покращують цінність гною, завдяки
чому, в майбутньому дає можливість зменшити
використання штучних азотних добрив
- Охорона середовища - Капсулка bio-mix
зменшує вимивання азоту до грунтових вод
Головні складники:
- мікроелементи
- мікроорганізми (аеробні кисневі бактерії)
- рослинні екстракти
- природні гранули
- морські водорості
- гумінові кислоти
- кисень
Використання
- Гній корів 4 карсули до компостування на 200 м3
- Гній свиней 4 капсули до компостування на 150 м3
- Гній курей 4 капсули до компостування на 100 м3

НОВИНКА


Характеристика (Препарат для прискорення компостування гноївки
Bio - Mix)
№ Grene

Вміст
[гр]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1705-021015

1500

kapsuła

12

Призначення:
Засіб BIOSAN KZ2000 призначений для поліпшення
навколишніх і санітарних умов в господарчих будинках
де не використовують солому та до мікробіологічного
оброблення стічних вод. Він також служить для
поліпшення фізико-хімічних та санітарно-гігієних
параметрів забруднених ємкостей та водойм (озера,
стави і річки), а також для ліквідації неприємних
запахів і забруднення навколо таких об’єктів.
Склад і дія:
До складу біопрепарату входить живильний стартовий
засіб і композиція непатогених мікроорганізмів
з стисло ціленаправленою дією спричиняючу
розпад і деградацію шкідливих речовин: амоніаку,
нітратів, сірководня, індол, скатол, меркаптанів,
сполуки фосфору і інших одно- і багатовугільних
органічних зв’язків. Мікробіологічний склад володіє
здібностями зв’язування важких металів, керування
бродильними процесами, зміни pH стічних вод, і
рідких відходів, а також дуже сильно гальмує розвиток
патогенних мікроорганізмів, а також нищення
яйцеклітин і інших форм комах і ендопаразитів.
Дозування:
Біопрепарат застосовується в кількості 20 гр na
1м3 забруднення кожні 14 днів. При очистці озер,
ставів і водоймищь доза - 5 грам на 1м3. При
потребі процедуру повторити через 30 днів.
Препарат може використовуватися у присутності тварин
в тому числі і водних, абсолютно безпечний для людей,
тварин і середовища. При застосуванні препарату не
вимагається збереження спеціальних заходів безпеки.
Застосування:
Потрібну к-сть засобу потрібно висипати до ємності або
ями, або ввести через закриту систему каналізації.

Характеристика (Препарат для поліпшення навколишніх умов
„Biosan KZ 2000”)
№ Grene

Вміст
[гр]

BIO-010025

250
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Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція
Препарати біологічні
Препарат дo вигріба та oчистки стоків
„Microbec”
- Мікробіологічний засіб до біологічного
розкладу вмісту вигрібної ями
-Має шипучу формулу
- До 400 млн бактерій в 25 гр. засобу (одна доза)
- Три фази дії
- Систематичне застосування Microbecu зменшує частоту
випорожнення вигрібної ями, усуває неприємний
запах і очищує систему санітарної інсталяції
- Вміст всипати до туалету і добре сполоснути водою
- Початкова доза: 50 гр на 3м3


Характеристика (Препарат дo вигріба та oчистки стоків „Microbec”)
Вміст
[гр]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

BIO-020025

25

порошок

18

BIO-020100

1000

порошок

6

№ Grene

Препарат дo сухої купелі поросят „Wigor Junior”
Склад:
Дезинфікуючі і осушуючі речовини, натуральні ефірні масла.
Призначення:
Wigor Junior - це нетоксичний засіб, який має осушуючі властивості,
дезинфікуючі та бактеріостатичні. Засіб призначений для
осушування і дезинфекції новонароджених поросят. Wigor Junior
посипають на поросята одразу після народження, така процедура
називається сухе миття. Її потрібно проводити у ваночці або мисці.
Рештки препарату, які опадають з поросяти не втрачають своїх
властивастей і можна його використовувати при наступному митті.
Властивості:
- Запобігає втраті тепла у поросят, що покращує
тепловий комфорт і зменшення стресу
- Зменшує появу різного виду обтирань у поросят, які можуть
виникати від контакту з шорсктою поверхнею манежа
- Допомогає загоєнню ран від поранень і ветеринарних процедур,
таких як: відрізання паростків, відрізання хвостів, кастрація тощо.
- Обтирання і рани - це найчастіші випадки зараження
оргінізму поросят патогеними мікроорганізмами, які
провокують різного виду хвороби напр. стрептокок
- Такі хвороби можуть викликати виробничі витрати
- Використання препарату Wigor Junior зменшеє
к-сть захворювань у поросят

Характеристика (Препарат дo сухої купелі поросят „Wigor Junior”)
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№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

BIO-033005

5

препарат сипкий
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Інсектоакарацидний препарат Tectonic pour-on
Зсіб для знищення шкірних паразитів у вигляді розчину перметрину.
Призначений для оброблення спини худоби.
Знищує мух, кліщів, вошей та інших паразитів шкіри.
При потребі можна повторно використовувати після
7-11 тижнів від першого використання.
Каренція:
М’ясо - 3 дні
Молоко - 0 днів

НОВИНКА


Характеристика (Інсектоакарацидний препарат Tectonic pour-on)
Вміст
[мл]

№ Grene
1594-602305

500

1594-602310

1000

Препарат на знищення комах „Agita 10WG”
Засіб у формі гранул для вироблення розчину. В склад входить 10%
thiamethoxamu i 0,05% tricozenu (феромон приваблюючий мухи).
Активна речовина, яка є
в препараті має контактну і харчову дію (засіб
проникає через поверхню тіла комах).
Використання
Препарат призначений для
знищення мух в громадських місцях, господарських
і інвентарських будинках, складах.
Препарат Agita 10WG потрібно наносити в місцях найбльшого
скупчення комах: сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи,
несучі колони, труби. Препарат можна також використовувати для
знищення тарганів і
блох.
Спосіб використання
Використовувати у формі розчину для малювання або оприскування поверхні.
Виготовлення
розчину: в окремій емності розчинити 400 гр Agita 10 WG в 320 мл літньої
води, добре перемішуючи, до утворення однорідного розчину.
Спосіб виконання
процедури: зробленого розчину вистачить на виконання процедури на
поверхні 160 м2. Потрібно помалювати що найменше 30 фрагментів поверхні
величиною 10x30см. Щоб не малювати поверхні, де цього не можна робити,
можна розвісити листи паперу або плівку, помальовані розчином.
Час дії: 6-8 тижні.
Оприскування поверхні
Виготовлення робочого розчину: в ємності оприскувача розвести
400 гр препарату з 3,2 л літньої води і ретельно перемішати.
Спосіб використання: виготовленого розчину вистачить на оприскування
приміщення поверхнею 200 м2. Оприскувати потрібно 30% поверхні.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Agita 10WG”)
Вміст
[гр]

Групова
упаковка
[шт.]

1594-602701

100

20

1594-602704

400

18

№ Grene
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Димова шашка для
боротьби з шкідниками на
складах Coopex

Препарат на знищення
комах „Muchostop”
Засіб призначений
для знищення мух
в господарських
будинках. Для
малювання і
посипання.

НОВИНКА



НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Muchostop”)

Характеристика (Димова шашка для боротьби з шкідниками на
складах Coopex)

№ Grene

№ Grene

Forma

Substancja czynna

Opakowanie zbiorcze
[szt.]

1594-602601

świeca
dymna

permertyna

12

1594-042150

Препарат на знищення комах „Quick Bayt”
Quick Bayt можна використовувати в господарських приміщеннях
(хлівах, корівниках, курниках), житлових будинках, закладах
харчової примисловості, ресторанах, магазинах ітд.:
- Діє швидко і ефективно
- Має спеціальну комбінацію складників, які приваблюють мух
- Ефективний при високих температурах
- Можна використовувати в присутності тварин
- Довгодіючий - до 60 днів
- Активний для мух та стійкий до інших препаратів
- В склад входить bitrex - гіркий складник, безпечний
для людей при випадковому споживанні
- Можна використовувати на поверхні побілених стін (не зменшує його дії)


Характеристика (Препарат на знищення комах „Quick Bayt”)
№ Grene
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Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

1594-040005

50

гронули

imidachloprid

20

1594-040035

350

гронули

imidachloprid

10
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Вміст
[гр]
150

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Quick Bayt”
Засіб призначений до знищення літальних комах, зокрема
мух (Musca domestica). Виявляє харчову і контактну дію.
Засіб у формі гранул, з якого потрібно зробити водний розчин.
Має нову діючу речовину imidakloprid. Виявляє вона інший
механізм дії ніж речовини, які застосовувалися до цього часу,
і тому вона ефективна також проти таких мух, які виробили
імунітет від фосфороорганічних сполук і карбаматів.
Препарат призначений для застосування в сільських
господарствах або господарських будівлях таких як курники,
клітки для тварин, приміщеннях для тварин, а також на звалищах
сміття, смітниках, в складських об’єктах, у дворах, і т.п.
Спосіб використання:
Робочий розчин готується шляхом ретельного розчинення
засобу у воді. Отриману речовину заливають в оприскувачі
і обприскують місця нагромадження комах.
Рекомендовані дози:
Невелика к-сть комах:
Підготувати розчин використовуючи 250 г препарату на 2л води.
Цілу дозу використати для рівномірного обприскування
100 м2 поверхні землі або 40 м2 стін
Велика к-сть комах:
Підготувати розчин використовуючи 500 г препарату на 4л води.
Цілу дозу використати для рівномірного обприскування
100 м2 поверхні землі або 80 м2 стін.
У випадку повторної появи комах після виконання процедури,
слід її повторити в двотижневому проміжку.
НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Quick Bayt”)
№ Grene
1594-041012

Вміст
[гр]

Групова
упаковка
[шт.]

125

35
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „K-Othrine 2,5
Flow”
Препарат K-Othrine 2,5 Flow призначений для знищення тарганів,
мух, комарів, мурах, складських шкідників, чорних хрущів та
інших для санітарної гігієни. Може використовуватися в житлових
приміщеннях, офісах, фабриках, громадських місцях: барах, ресторанах,
готелях, закладах харчової промисловості, пекарнях та інше.
Засіб K–Othrine 2,5 Flow може використовуватися для дезінфекції в лікарнях,
дитячих садочках, але при дотриманні особливливих заходів безпеки –
дезінфекцію не можна проводити в присутності хворих людей і дітей.
Засіб K-Othrine 2,5 Flow можна також використовувати від мух, та інших
шкідників в інвентарських будинках і господарських приміщеннях.
Перед використанням ознайомтесь з інструкцією.
Інструкція
100 мл препарату K-Othrine 2,5 Flow змішати з 10 л води.
Приготовленим розчином (1 %) оприскати місця найбільшого
скупчення комах використовуючи 40 мл розчину на 1 м2 поверхні.
У випадку знищення дорослих комарів, використовувати
2 л препарату на поверхню 10 000 м2.
Перед оприскуванням потрібно очистити поверхню.
Оприскувати стіни, стелю, навколо вікон та інші місця,
на яких найбільше паребувають комахи.
Якщо це можливо, то потрібно оприскати місця зберігання
гною і підстилки, та використану підстилку, які потрібно
зберігати як найдалі від інвентарських будинків.
В місцях де відбувається швидкий розвиток популяції комах,
може виникнути імунітет, потрібно використовувати засоби,
які мають активні речовини з різних хімічних груп.
У випадку повторної появи комах, процедуру можна
повторити в двотижневому проміжку
Рекомендації відносто вентиляції
Після виконання процедури в закритих приміщеннях,
потрібно їх на протязі 2 годин добре провітрити.
До того часу в приміщенні не повинні перебувати люди та тварини.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „K-Othrine 2,5 Flow”)
№ Grene
1594-602101

298

Вміст
[мл]
10

1594-602103

30

1594-602150

500

1594-602110

1000
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Solfac 10WP”
Засіб від комах у формі порошку, для виготовлення розчину.
Характеризується низькою токсичністю для тварин і людей.
Використання
Baycidal 25WP призначений для знищення мух в корівниках і хлівах, курниках
і смітниках. Може також використовуватися для знищення підстилкових
хрущів та Alphitobius diaperinus в господарських приміщеннях. Baycidal 25WP
зменшує розвиток личинок мух. Знищує личинки в калі, гною, гноївці.
Не знищує дорослих комах.
Ефективність Baycidalu 25WP є більша, якщо ранньою весною перший
раз використаємо препарат, аби уникнути масової появи мух. Личинки
мух появляються у відходах, підстилці або гноївці. Перед лялечкуванням
пареміщаються до поверхневих шарів, для того Baycidalem 25WP
достатньо обробити тільки поверхню встилки або гноївки і не
потрібно його перемішувати зі всією масою. Для кращого ефекту,
дорослі мухи потрібно знищувати класичним препаратом від мух.
Спосіб використання
Baycidal 25WP це порошок, який перед використанням перемішується з
водою, до створення розчину. Порошок потрібно відміряти за допомогою
мірки, яка входить до комплекту і розмішати з водою в ємності (напр. у відрі).
Аби уникнути розмноження мух в господарських приміщеннях (стайнях, хлівах,
курниках, тощо), процедуру важливо виконати, як тільки появляться перші мухи.
Оброблення підстикли Baycidalem 25WP потрібно виконувати на протязі цілого
сезону мух, аж до моменту, коли мухи починають прилітати з двору. Для
оприскування великим оприскувачем, потрібно змішати відповідну к-сть (10 або
20 гр) препарату з такою к-стю води, щоб вистачило обробити 10 м2 поверхні
гною (нарп. 1 л). У випадку використання лійки – можна використати 10 або 20
гр препарату на 3 – 5 л води, щоб було рівномірне розподілення препарату.
Мірка на 10 гр Baycidalu 25WP в комплекті.
1кг препарату вистачить на 500 – 1000 м2 поверхні гною.
В місцях, де виникає швидкий розвиток популяції комах, може
виникнути імунітет, для цього потрібно використовувати різні
препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп.
Перший раз потрібно використовувати 20 гр Baycidalu 25WP на
10 м2 поверхні, наступні рази – 10 гр препарату на 10 м2.
Перерив між наступною дезінфекцією повинен сягати 2 тижнів
на початку (від першого до третього), а потім по 3 тижні.
Використання переривів потрібно виконувати аж до закінчення сезону.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Solfac 10WP”)
№ Grene

Вміст
[гр]

Групова
упаковка
[шт.]

1594-602201

100

7

1594-602204

400

10
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат до знищення лічинок та яєць комах
„Baycidal 25 WP”
Засіб від комах у формі порошку, для виготовлення розчину.
Характеризується низькою токсичністю для тварин і людей.
Використання
Baycidal 25WP призначений для знищення мух в корівниках і хлівах, курниках
і смітниках. Може також використовуватися для знищення підстилкових
хрущів та Alphitobius diaperinus в господарських приміщеннях. Baycidal 25WP
зменшує розвиток личинок мух. Знищує личинки в калі, гною, гноївці.
Не знищує дорослих комах.
Ефективність Baycidalu 25WP є більша, якщо ранньою весною перший
раз використаємо препарат, аби уникнути масової появи мух. Личинки
мух появляються у відходах, підстилці або гноївці. Перед лялечкуванням
пареміщаються до поверхневих шарів, для того Baycidalem 25WP
достатньо обробити тільки поверхню встилки або гноївки і не потрібно
його перемішувати зі всією масою. Для кращого ефекту, дорослі
мухи потрібно знищувати класичним препаратом від мух.
Спосіб використання
Baycidal 25WP це порошок, який перед використанням перемішується з водою,
до створення розчину. Порошок потрібно відміряти за допомогою мірки,
яка входить до комплекту і розмішати з водою в ємності (напр. у відрі).
Аби уникнути розмноження мух в господарських приміщеннях (стайнях, хлівах,
курниках, тощо), процедуру важливо виконати, як тільки появляться перші мухи.
Оброблення підстикли Baycidalem 25WP потрібно виконувати на протязі цілого
сезону мух, аж до моменту, коли мухи починають прилітати з двору. Для
оприскування великим оприскувачем, потрібно змішати відповідну к-сть (10 або
20 гр) препарату з такою к-стю води, щоб вистачило обробити 10 м2 поверхні
гною (нарп. 1 л). У випадку використання лійки – можна використати 10 або 20
гр препарату на 3 – 5 л води, щоб було рівномірне розподілення препарату.
Мірка на 10 гр Baycidalu 25WP в комплекті.
1кг препарату вистачить на 500 – 1000 м2 поверхні гною.
В місцях, де виникає швидкий розвиток популяції комах, може
виникнути імунітет, для цього потрібно використовувати різні
препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп.
Перший раз потрібно використовувати 20 гр Baycidalu 25WP на
10 м2 поверхні, наступні рази – 10 гр препарату на 10 м2.
Перерив між наступною дезінфекцією повинен сягати 2 тижнів на
початку (від першого до третього), а потім по 3 тижні.
Використання переривів потрібно виконувати аж до закінчення сезону.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Baycidal 25 WP”)
Вміст
[гр]

Групова
упаковка
[шт.]

1594-602502

250

6

1594-602510

1000

№ Grene

300
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Deltacaps”
Новітній засіб для знищення комах має контактну і харчову дію, у вигляді
концентрату при розведенні у воді. Завдяки поєднанню двох різних
мікрокапсулок дальтаметрин i оксид свинцю, засіб діє дуже ефективно і
довго, при низькій токсичності для середовища. Оксид свинцю зменшує
захист комах на піретроїди таким чином посилює дію дальтаметрину.
Діюча речовина:
дальтаметрин 25 гр/л, оксид свинцю butoksylan piperonylu 120 гр/л.
Призначений для знищення літаючих мух (мух, мошок, комарів, ос та
інших) та жуків (таргани, клопи, мурахи, сріблянки та інші) в господарських
будинках та майстернях (хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники
itp.) в житлових приміщеннях , виробничих приміщеннях, складах, торгових
об’єктах, офісах, приміщеннях громадського використання, готелях, ітд.
Дозування:
1% робоча рідина (напр. 50 мл препарату розвести у воді до 5 л води).
Продуктивність : 50 мл робочої рідини на 1 м2 оприскуваної поверхні.
Спосіб використання:
Мухи – оприскувати сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи,
несучі колони, місця складання відходів, якщо не використовується
як корм, та інші місця зкупчення і перебування комах, Комарі –
оприскувати затемнені місця, кути стін всередині і назовні будинків.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Deltacaps”)
№ Grene
1594-011050

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

50

дельтаметрин, піперонілбутоксид

20

Препарат на знищення комах „Ascyp 10WP”
Засіб на знищення комах у виді порошку для розчинення у воді.
Ідельний для використання в житлових будинках, магазинах, закладах
громадського харчування та харчової промисловості, господарських
приміщеннях. Знищує мухи, комарі, моль - вміст пакетику розчинити
в 5 л води, якої вистачить для оприскування 100-150 м2 поверхні.


Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp 10WP”)
№ Grene
1594-012025

Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

25

порошок

циперметрин

40
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Cyflok”
Препарат Cyflok 50EW призначений для знищення бігаючих комах, таких як:
таргани, чорні хрущі, мурахи фараона, та літаючі, такі як: комарі, мухи,
мошки, та складські: довгоносик, хрущак тощо. Може використовуватися
в житлових приміщеннях, офісах, фабриках, громадських місцях: барах,
ресторанах, готелях, закладах харчової промисловості, пекарнях та інше.
Препарат Cyflok 50EW має контактну дію, ефект наступає після зіткнення
комахи з оприскуваною поверхнею. В місцях де виникає швидкий розвиток
популяції комах, може виникнути імунітет, для того потрібно використовувати
різні препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп. При
повторній появі комах процедуру повторити в дво тижневому проміжку.
Спосіб використання:
Господарські приміщення : Приготувати розчин розмішавши 60 мл
препарату Cyflok 50EW з 10 л води використовуючи 50 - 70 мл робочої
рідини на 1m2 поверхні. На час виконання процедури з приміщення слуд
забрати тварин. Поїлки, ясла і місця зберігання корму ретельно прикрити
папером. Оприскувати стіни, стелю, навколо вікон та інші місця, на яких
найбільше паребувають комахи. Використовувати вище 1,5 м в хлівах і 2 м
в корівниках - аби уникнути контакту тварин з оприскуваною поверхнею.
Розпилення препарату: Для знищення літаючих і бігаючих комах. Приготувати
розчин розмішавши 100 мл препарату Cyflok 50EW з 900 мл води і розпилювати
в дозі 100 мл робочої рідини на 1000 m3 поверхні. Перед використанням
виключити вентиляцію, закрити двері, вікна і ущільнити інші отвори. Приміщення
залишити закрите на мінімум 60 хвилин. Аерозоль делікатно різпилити по
всіх місцях приміщення де можуть бути комахи. Повторити при потребі.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Cyflok”)
№ Grene
1594-042020

302

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

20

24
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення
комах „Penta 250 FS”

Препарат на знищення
комах „Ascyp Kombi Plus”

Засіб для знищення комах , мух, комарів,
клопів, тарганів, мурахів фараона. Можна
використовувати в приміщеннях загального
використання, готелях, заводах, складах,
комерційних будівлях, офісах, майстернях.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Penta 250 FS”)
№ Grene
1594-013050

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

50

Imidachlopryd, Alfa-cypermetryna

20

Засіб у формі гранул для приготування розчину.
Призначений для знищення літаючих мух в
господарських будинках та майстернях.
Спосіб використання:
Розчин для розпилення : 500 гр засобу розчинити
в 4 л літньої води, оприскати 30% різної
поверхні (стеля, підлога, стіни) де найбільше
скупчення мух. Продуктивність - 100 м²
Розчин для малювання поверхні : 500 гр препарату
розчинити в 4 л води. Пендзлем нанести розчин на місця
де найбільше мух. Можна також помалювати близлко
40 таблиць, розміром 10 x 30 см і розмістити їх в місцях
де найбільше мух в приміщенні поверхнею 200 м2


Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1594-012125

125

гронули

imidachlopryd

12

1594-012500

500

гронули

imidachlopryd

6

№ Grene

Препарат на знищення комах „Muchomox Turbo
plus”
Засіб у формі гранул для вироблення водяної суміші для малювання. Призначений
для знищення літаючих мух в господарських і інвентарських будинках.
Спосіб використання :
Використовувати в господарських і інвентарських будинках (хліви, корівники,
курники, стайні, голуб’ятники і т.д.). Вимішати 3 вагові частини засобу з одною
часноную води у співвідношенні (3:1) до отримання однорідної консистенції і
залишити на кілька годин. Далі нанести пендзлем на місця де перебувають мухи,
на сонячних місцях, які недоступні для тварин. Перед процедурою, поверхню треба
очистити від пилу. Також можна помалювати таблиці (картон/плівку поверхнею
10x30см) і розвісити в місцях де знаходиться найбільше мух, таких як: теплі, сонячні
стіни, віконні рами, занавіски, труби і т.д. Уникати місця де можуть бути протяги.
В хлівах засіб використовувати више 1,5 м, а в корівниках - вище 2 м від підлоги.
Характеристика (Препарат на знищення комах „Muchomox Turbo plus”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

1594-011125

125

гронули

acetamipryd

12

1594-011500

500

гронули

acetamipryd

6

№ Grene
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi
Plus”
Новітній засіб на знищення комах має контактну і харчову дію, у вигляді
концентрату до розведення у воді. Завдяки поєднанню двох різних
мікрокапсулок дальтаметрин i оксид свинцю, засіб діє дуже ефективно
і довго, при низькій токсичності до середовища. Оксид свинцю зменшує
захист комах на піретроїди таким чоном посилює дію дальтаметрину.
Діюча речовина:
дальтаметрин 25 гр/л, оксид свинцю butoksylan piperonylu 120 гр/л.
Призначений для знищення лутаючих мух (мух, мошок, комарів,
ос та інших) та жуків (таргани, клопи, мурахи, сріблянки та інші) в
господарських і будинках (хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники
itp.) в житлових приміщеннях, в виробництві , складах, торгових
об’єктах, офісах, приміщеннях громадського харчування, готелях, ітд.
Дозування:
1% робоча рідина (напр. 50 мл препарату розвести у воді до 5 л води).
Продуктивність : 50 мл робочої рідини на 1 м2 оприскуваної поверхні.
Спосіб використання:
Мухи – оприскувати сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи, нусучі
колони, місця складання відходів, якщо не використовується як корм,
та інші місця зкупчення і перебування комах, Комарі – оприскувати
затемнені місця, кути стін всередині і назовні будинків.


Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”)
№ Grene
1594-012050

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

50

циперметрин, піперонілбутоксид

20

Препарат на знищення комах „Ascyp”
Засіб на знищення комах в формі дрібних гранул для створення
розчину для малювання або оприскування поверхні. Призначений
для знищення мух та інших літаючих комах в громадських
приміщеннях, складах та господарських будинках.
Спосіб використання:
Розчин для оприскування : 125 гр засобу розвести в 1 л літньої води,
оприскати 30% різних поверхонь (стеля, стіни, підлога) де найбільне мух.
Продуктивність - 100 м2. Розчин для малювання поверхні : 125 гр препарату
розчинити в 1 л води. Пендзлем нанести розчин на місця де зосередженно
найбільше мух. Можна також помалювати близько 40 таблиць, розміром
10 x 30 см і розмістити їх в місцях найбільшої концентрації мух.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp”)
Вміст
[гр]

Групова упаковка
[шт.]

1594-070125

125

12

1594-070500

500

6

№ Grene

304
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат на знищення комах „Dwuskładnik
Forte”
Засіб для знищення комах в формі порошку з розчинником для створення
густої суміші. Діє контактно і ефективно. Для знищення мух та інших
літаючих комах в житлових будинках або громадських місцях.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат на знищення комах „Dwuskładnik Forte”)
№ Grene

Вміст
[гр]

Групова упаковка
[шт.]

1594-070000

50 + 50

20

Препарат на знищення комах „Dwuskładnik”
Винятково ефективний інсектицидний препарат для застосування в
житлових приміщеннях, магазинах, господарських будівлях і т.п. В
комплект входить два складники 40гр порошку і 100мл розчинника, для
приготування суспензії, якою слід покрити віконні рами, дверні рами або
інші нагріті на сонці місця, які особливо вразливі до нагромадження мух.


Характеристика (Препарат на знищення комах „Dwuskładnik”)
№ Grene
1594-600600

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

imidaklopryd

36

Препарат на знищення комах „Supercyp 6WP”
- Порошок для вироблення розчину
- В склад входить активна речовина з групи синтетичних піретроїдів:
cypermetyn (5%), tetrametyna (1%), butoksylan piperonylu (2%)
- Засіб призначений до знищення комах (таргани, клопи, мурахи,
сріблянки, мухи і +E221:E373комарі) в господарських і інвентарських
будинках (склади, хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники, бійні і
т.д.) в житлових помешканнях, закладах продукційних, складах, торгових
об’єктах, офісах, приміщеннях громадського використання, готелях, ітд.
- Препарат діє до 3 місяців від використання
- В залежності від концентрації однієї упаковки вистачає на 1200-2400 м2 поверхні

Характеристика (Препарат на знищення комах „Supercyp 6WP”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова
упаковка
[шт.]

1594-608025

25

порошок

циперметрин, тетраметин,
піперонілбутоксид

15

1594-608200

200

порошок

циперметрин, тетраметин,
піперонілбутоксид

12

№ Grene
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат до знищення лічинок та яєць комах
„Traconil 400SC”
Traconil діє на личинки і яйця комах, перешкоджає
процесу утворення хутинного панцеря.
Концентрат для розведення з водою, призначений для знищення личинок:
-мух
-комарів
-тарганів на всіх стадіях розвитку
Спосіб використання:
концентрат розвести з водою і використовувати у
формі оприскування або підливання

Характеристика (Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Traconil 400SC”)
№ Grene
1594-609050

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

50

діфлубензурон

6

Препарат на знищення комах „Rotalin 25SC”
- Концентрат у формі розчину для використання в санітарній гігієні
- Має активну речовину 2,5 % дельтаметрин, який являється
дуже ефективною речовиною з групи синтетичних піретроїдів,
має контактну і харчову дію, а також відлякуючу
- Rotalin не виділяє неприємного запаху
- Призначений до знищення комах (таргани, клопи,
мурахи, сріблянки, мухи і комарі).
- Може використовуватися в господарських і підсобних приміщеннях, в
житлових помешканнях, виробничих закладах , громадських місцях
- Вміст упаковки вистачає для оприскування поверхні 250 м2

Характеристика (Препарат на знищення комах „Rotalin 25SC”)
№ Grene
1594-609100

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

100

дельтаметрин

18

Препарат на мурав´ї „Formicid”
Засіб використовується як порошок або розчин розведений з
водою, призначений для знищення мурах в приміщеннях та
найближчій околиці, особливо на балконах і терасах, альтанках
і на асфальтованих доріжках, під’їздних шляхах і т.д.
Використання:
Розсипати порошок тонким шаром на поверхні гнізда
і на стежки де найбільше комах. В приміщеннях
розсипати тонким шаром на кришки або підставки для
банок і залишити у місцях де найбільше комах.
Поливання:
Всипати відповідну к-сть порошку до ємності, і наповнити
водою. Далі розмішати до однорідного розчину. Такий розчин
налити до гнізда або на стежки де найбільше мурах.


Характеристика (Препарат на мурав´ї „Formicid”)
№ Grene

306

Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

1594-603012

120

гронули

фіпроніл

15

1594-603025

250

гронули

фіпроніл

20

1594-603050

500

гронули

фіпроніл
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Гранулят на мурав´ї „Mrówkofon”
Засіб для знищення мурах, у формі гранульованої кормової трутки.
Спеціально підібрані складники особливо притягують до себе комах
і роблять його ефективним вже після першого використання.


Характеристика (Гранулят на мурав´ї „Mrówkofon”)
№ Grene

Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

60

гронули

перметрин

36

1594-601060

Порошок на мурахи
Засіб використовується як порошок або розчин розведений з водою, призначений
для знищення мурах в приміщеннях та найближчій околиці, особливо на
балконах і терасах, альтанках і на асфальтованих, під’їзних доріжках і т.д.
Використання:
Розсипати порошок тонким шаром на поверхні гнізда і на стежки, де
найбільше комах. В приміщеннях розсипати тонким шаром на кришки
або підставки до банок і залишити у місцях, де найбільше комах.
Поливання:
Всипати відповідку к-сть порошку до ємності, і наповнити
водою. Далі розмішати до однорізного розчину. Такий розчин
налити до гнізда або стежки де найбільше мурах.


Характеристика (Порошок на мурахи)
№ Grene
1594-601100

Вміст
[гр]

Форма

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

100

порошок

перметрин

18

Aeрозоль на мухи
Засіб від мух та інших літаючих комах в житлових
будинках або громадських місцях.
Спосіб використання:
Закрити двері і вікна в приміщенні, в якому буде проведена дезінфекція.
Перед вживанням добре збовтати. Струмінь аерозолю спрямувати в
місце найбільшого нагромадження шкідників. Розпилення почати в
найбільш віддаленій частині приміщення, направляючись до виходу. Час
розпилення в приміщенні поверхнею 50 м3 (приблизно 20 m поверхні
подлоги) становить 5 сек. Після виконання дезінфекції вийти і залишити
приміщення закрите на годину, а далі старанно провітрити.


Характеристика (Aeрозоль на мухи)
№ Grene
1594-014401

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

250

дихлофос, тетраметрин, циперметрин, піперонілбутоксид

24
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Спрей від комах Mgła
Засіб від комах, для безпосереднього використання у формі
спрею, призначений для знищення літаючих комах: мух, комарів
та інших в житлових будинках або громадських місцях.

НОВИНКА


Характеристика (Спрей від комах Mgła)
Вміст
[мл]

№ Grene
1594-014404

400

Спрей від ос
Засіб від комах, для безпосереднього використання у формі спрею, призначений
для знищення ос в гніздах. За допомогою спеціальної кінцівки можна розпилювати
засіб на великій відстані (2 -3 м), зменшуючи ризик контарту з комахами.

НОВИНКА


Характеристика (Спрей від ос)
№ Grene
1594-014405

Вміст
[мл]
300

Aрeoзоль „Muchospray”
Аерозольний засіб для знищення літаючих і бігаючих комах.
Співставлення декількох сучасних активних речовин дозволило досягти
блискавичної дії (ефект „knock-down”), і ефективність, де комахи
виробили імунітет до раніше використовуваних препаратів..


Характеристика (Aрeoзоль „Muchospray”)
№ Grene
1594-600402

Вміст
[мл]

Активна речовина

Групова упаковка
[шт.]

400

дихлофос, тетраметрин, циперметрин

12

Пластинка на комахи
Препарат, призначений для знищення мух, комарів, молі. У вигляді пластини,
насиченої дихлофосом у к-сті 15 гр на пластину. Діє за принципом поступового
звільнення з пластини інсектної речовини у вигляді газу. Препарат починає
діяти негайно і ефективний протягом 3-4 місяців від розпаковування.
Не використовувати в приміщеннях в яких зберігаються готові
до споживання продовольчі товари без упаковки, перебувають
діти або хворі особи. Не використовувати в приміщеннях, в яких
перебувають люди понад 8 годин на добу без вентиляції.

Характеристика (Пластинка на комахи)

308

№ Grene

Форма

Групова упаковка
[шт.]

1594-600800

плитка

20
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат проти комарів Komaropen
Засіб проти дорослих форм комарів
- Оприскувати непрохідні місця, затемнені, закутки стін, альтанки,
зарослі в городі і навклого огорожі (створюючи таким чином бар’єр).
- Процедуру потрібно виконувати в тиху погоду, коли немає вітру,
найкраще з самого ранку, або ввечері, у порі найбільшої активності
комарів. Оприскуючи трави при берегах, не можна оприскувати поверхні
відкритої води. Засіб найкраще діє при температурі до 20°C.
- Перед процедурою проінформувати сусідів, власників
бжділ, про намір виконати процедуру.
- Час дії препарату 30-60 хв від виконання процедури.
- Під час оприскування користуватися територією не можна.
- У випадку великого скупчення комарів, процедуру бажано повторити.
НОВИНКА


Характеристика (Препарат проти комарів Komaropen)
Вміст
[мл]

№ Grene
1594-060050

50

1594-060250

250

Спрей від тлі
Засіб готовий для використання від тлі і кліщів для
аматорських декоративних рослин. Діє в механічний спосіб
утворюючи клей на поверхні обприскуваних рослин.
Препарат застосовувати при виникненні перших шкідників. Аерозоль
розпилювати на відстані 30 см, так, аби рослина була волога, але краплі
не стікали. Рівномірно покрити нижню частину листків. В разі необхідності
процедуру повторити після 7-14днів, якщо появляться живі комахи або кліщі.
НОВИНКА


Характеристика (Спрей від тлі)
№ Grene
1594-050025

Вміст
[мл]

Групова упаковка
[шт.]

250

24
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Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Хімічні засоби
Препарат проти попелиць, павутинних кліщів та
кліщів Afik
Засіб для ліквідації тлі і кліщів у с/г, садових і декоративних рослинах.
Діє в механічний спосіб завдяки клейким властивостям складників.
Активна речовина Afik, містить натуральні полісахариди
розміщені в поверхнево-активній речовині.
Засіб не є засобом для захисту рослин. На оприскуваній
поверхні робиться тонкий шар клею, який спричиняє закриття
трахеї членистоногих, після чого наступає їх смерть.
Завдяки специфічному механізмові дії, Afik не сприяє
виробленні імунітету у шкідників.
Afik знищує також павутинного кліща, європейського червоного
павутинного кліща та трипси. Засіб знищує парникового білокрилка.
Afik рекомендують використовувати для ліквідації тлі і кліщів у
с/г, садових і декоративних рослинах. С/г рослини 0.2% ( 200 мл
засобу на 100 л води), садові і декоративні рослини концентрація
0.3% (300 мл засобу на 100 л води). Дослідження показали також
ефективну дію Afiku в знищенні тлі на деяких видах овочів.
Засіб не має періоду очікування і може бути застосований навіть під час зборів
Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією.

НОВИНКА


Характеристика (Препарат проти попелиць, павутинних кліщів та кліщів Afik)
№ Grene

Вміст
[мл]

Активна речовина

1594-051100

1000

-

1594-051300

3000

-

Засіб
- Збільшує ефективність інсектицидних ламп на 30%
- Гранулят насичений спеціальним феромоном, який
заманює мух, комарів та інших літаючих комах
- Довгий термін дії
- До 4 тижнів
- Насипати 25 гр на корпусі лампи

Характеристика (Засіб)
№ Grene
1594-299863

310

Вміст
[гр]

Форма

Групова упаковка
[шт.]

100

гронули

12
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Dezynfekcja i zwalczanie szkodników
Zwalczanie owadów
Lepy na owady
Клейка стрічка проти мух  
Farma

Клейка стрічка проти мух
двостороння Farma

Стрічка від мух. Завдяки спеціальній формулі
клею гарантує хороший результат.
Можна використовувати в житлових і
господарських приміщеннях. Яскраво жовтий
колір приваблює мух, ос та інших шкідників.
Завдяки формі, яка виготовлена з пластику
її можна використовувати в садах фруктових
дерев від різних шкідників.

Lep do zwalczania owadów latających.
Wyjątkowa receptura kleju zapewnia
doskonałą skuteczność i trwałość lepu.
Lep doskonale sprawdza się w pomieszczeniach
gospodarczych oraz mieszkalnych.

НОВИНКА


Характеристика (Клейка стрічка проти мух двостороння Farma)
НОВИНКА

№ Grene



1594-604000FA

Характеристика (Клейка стрічка проти мух Farma)
№ Grene
1594-604001FA

Ширина
[см]

Довжина
[см]

Групова упаковка
[шт.]

8

32

100

Ширина
[см]

Довжина
[см]

17

24

Кругла липучка на мухи
„Farma”

Клейка стрічка проти мух  

Farma
Стрічка від мух. Завдяки спеціальній формулі
клею гарантує хороший результат.
Можна використовувати в житлових і
господарських приміщеннях.

НОВИНКА
НОВИНКА




Характеристика (Кругла липучка на мухи „Farma”)

Характеристика (Клейка стрічка проти мух Farma)
№ Grene
1594-604002FA

№ Grene

Ширина
[см]

Довжина
[см]

34

60

1594-605001FA
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Групова упаковка
[шт.]
100

311

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Lepy na owady
Кругла липучка на мухи
„Muchomox”

Липучка на мухи
„Muchomox”

Клейка стрічка
для мух. Має
1% медового
аромату
Спосіб
використання:
Круговим рухом
витягнути стрічку
та підвісити
поблизу
скупчення
мух, подалі
від сонячних
місць та протягів.

Клеюча стрічка для мух та інших літаючих комах,
можна використовувати у всіх приміщеннях,
особливо в господарських, складах і заводах.


Характеристика (Кругла липучка на мухи „Muchomox”)
№ Grene
1594-605003

Групова упаковка
[шт.]
100

Спосіб використання:
Підвісити поблизу скупчення мух, розкрутити рулон
і відклеювати захисний папір при необхідності.

Характеристика (Липучка на мухи „Muchomox”)
№ Grene

Кругла липучка на мухи

1594-605004

Традиційний
вигляд стрічки,
покритої клеєм.
Завдяки
спеціальній
формулі клею
гарантує хороший
результат
при різних
температурах
та вологостях
на довгий час.

Характеристика (Кругла липучка на мухи)

1594-605002

Групова упаковка
[шт.]

10

20

1000

Групова упаковка
[шт.]
100

Сучасна форма липучки на комахи. Спеціальна
рецептура клею спричиняє, що він зберігає ефективність
навіть до 12 місяців після розпаковування. Естетичний
вид липучки дозволяє вживати її в кожному приміщенні.
Характеристика (Плоска липучка на мухи)
№ Grene
1594-604004

312

25

Довжина
[м]

Плоска липучка на мухи



№ Grene

Ширина Довжина
[см]
[см]

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Ширина
[см]

Довжина
[см]

Групова упаковка
[шт.]

9

32

100

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Lepy na owady
Липучка на мухи

Рулон зі стрічкою для
котушкових липучок

Липучка на мух дужа Розміри 32x6 см До застосування
в господарських будовах (свинарниках, скотних
дворах, шампіньйонницях) Спеціальна рецептура
клею гарантує довгу ефективність в кожних умовах
- клей стійкий до висихання навіть до 12 місяців
після розпаковування 5 шт. в груповій упаковці


НОВИНКА


Характеристика (Рулон зі стрічкою для котушкових липучок)
№ Grene

Характеристика (Липучка на мухи)
№ Grene
1594-604006-1

Довжина
[м]

1594-602405

Ширина
[см]

Довжина
[см]

Довжина
[м]

Висота
[мм]

32

60

10

320

400

Пастка для комах
Клейка стрічка у котушці з
монтажною ручкою

НОВИНКА


Характеристика (Клейка стрічка у котушці з монтажною ручкою)
№ Grene
1594-602402

Довжина
[м]
400

Мухоловка Flycage ефективно вабить комах з
області 1000 м2 і елімінує близько 70% всіх комах.
Ідеальна на лужок. Період дії від 4 до 6 тижнів.
Характеристика (Пастка для комах)
№ Grene
0722-299844
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Дальність
макс.
[м]
1000

313

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Аксесуари
Лaмпa на комахи „Economy”

- Комахи гинуть від електричного імпульсу без
використання будь-яких хімічних речовин
- Характеризується малим використанням енергії і
працює, як при денному, так і при штучному світлі
- Корпус виготовлений з алюмініюму

НОВИНКА


Характеристика (Лaмпa на комахи „Economy”)
Дальність
[м2]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Матеріал

1594-655030

75

2 x 15

230

алюміній

1594-655040

120

2 x 20

230

алюміній

№ Grene

Запчастини (Лaмпa на комахи „Economy”)
№ Grene

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в
каталозі

1594-299811

Люмінесцентна лампа до лампи, що
знищує комахи, 15 В

1

315

1594-299817

Люмінесцентна лампа до лампи, що
знищує комахи, 20 В

1

315

Лaмпa на комахи „Halley”
- Комахи гинуть від електричного імпульсу без
використання будь-яких хімічних речовин
- Характеризується малим використанням енергії і
працює, як при денному, так і при штучному світлі
- Корпус виготовлений з алюмініюму


Характеристика (Лaмпa на комахи „Halley”)
№ Grene

Дальність
[м2]

Сила
[Вт]

Живлення
[В]

Напруга
[В]

Матеріал

1594-2998

150

2 x 15

230

4000

алюміній

1594-299801

200

2 x 20

230

5000

алюміній

Запчастини (Лaмпa на комахи „Halley”)
№ Grene

314

Назва

Kіл. [шт.]

Ст. в каталозі

1594-299811

Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 15 В

1

315

1594-299817

Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 20 В

1

315

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах
Аксесуари
Люмінесцентна лампа до
лампи

Біла сітка на вікна

Пасує до:
Інсектицидні лампи Halley: 1594-2998, 1594-299801

Характеристика (Люмінесцентна лампа до лампи)
Сила
[Вт]

Напруга
[В]

1594-299811

15

230

1594-299817

20

230

№ Grene

Сітка на вікна
- Забезпечує примішення від різних комах
- Конструкція гарантує швидке
монтування і демонтування
- Забруднену сітку можна випрати


Хлопушка на мухи

Характеристика (Біла сітка на вікна)
Висота
[см]

Ширина
[см]

Групова
упаковка
[шт.]

1594-604020

150

130

24

1594-604021

180

150

24

№ Grene


Характеристика (Хлопушка на мухи)
№ Grene
1594-100100

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

пластик

100
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарати хімічні
Гранулят на миші i щури
„Rat killer” Farma

Kусок отрави для мишей та
щурів „Rat killer” Farma

- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в господарських
та житлових будинках, громадських приміщеннях,
складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках
дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів

- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в господарчих та
житлових будинках, громадських приміщеннях,
складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках
дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів

Характеристика (Kусок отрави для мишей та щурів „Rat killer” Farma)
Вміст
[кг]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-030020FA

0,2

куб

brodifakum

20

1704-030300FA

3

куб

brodifakum

№ Grene


Характеристика (Гранулят на миші i щури „Rat killer” Farma)
Вміст
[гр]

1704-010030FA
1704-010400FA

№ Grene

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

300

гронули

brodifakum

20

4000

гронули

brodifakum

Kусок отрави для мишей та
щурів „Rat killer”

Пaстa нa миші та щурі „Rat
killer” Farma

- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в інвентарських
та житлових будинках, громадських приміщеннях,
складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках
дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів.
Активна речовина: difenacum
Не розривати мішечки з труйкою!

Отруйна одноразова паста від санітарних
гризунів: шурів і мишей.

НОВИНКА


Характеристика (Пaстa нa миші та щурі „Rat killer” Farma)
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Характеристика (Гранулят на миші i щури „Rat killer forte”)

Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-020020FA

200

паста

brodifakum

20

1704-020300FA

3000

паста

brodifakum

№ Grene

№ Grene

Вміст
[гр]

Форма

1704-041100

1000

гронули

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарати хімічні
Годівниця з пастою від
мишей і щурів „Rat killer
perfect”

Годівниця з брикетом від
мишей та щурів „Rat killer
perfect”

Готові до використання годівниці з одноразовою дозою
труйки пасти Rat Killer Perfekt. Знищує: щурів і мишей.

Готові до використання годівниці з одноразовою дозою
труйки пасти Rat Killer Perfekt. Знищує: щурів і мишей.

Можна використовувати в:
приміщення – помешкання, громадські приміщення,
готелі, закладах продукційних, складах, будинках
господарчих, корівниках, хлівах і т.д.

Можна використовувати в:
приміщення – помешкання, громадські приміщення,
готелі, закладах продукційних, складах, будинках
господарчих, корівниках, хлівах і т.д.

Активна речовина:
Brodifakum (Antykoagulant) - 0,005%
Denatonium - забезпечує від випадкового
споживання людиною

Активна речовина:
Brodifakum (Antykoagulant) - 0,005%
Denatonium - забезпечує від випадкового
споживання людиною

Спосіб використання:
Годівниці помістити в місцях найбільшого
скупчення гризунів у спокійних і сухих місцях.

Спосіб використання:
Годівниці помістити в місцях найбільшого
скупчення гризунів у спокійних і сухих місцях.

Дозування:
Щурі: 2 годівниці кожні 5 - 10 м
Миші: 2 годівниці кожні 2 - 5 м

Дозування:
Щурі: 2 годівниці кожні 5 - 10 м
Миші: 2 годівниці кожні 2 - 5 м

Увага:
Пошкоджені або пусті годівниці, потрібно систематично
наповнювати, аж до цілковитого знищення гризунів,
що наступає після 2 тижнів від початку дератизації
(гризуни вимирають на 4-5 день від моменту спожиття.)

Увага:
Пошкоджені або пусті годівниці, потрібно систематично
наповнювати, аж до цілковитого знищення гризунів,
що наступає після 2 тижнів від початку дератизації
(гризуни вимирають на 4-5 день від моменту спожиття.)

НОВИНКА

НОВИНКА





Характеристика (Годівниця з пастою від мишей і щурів „Rat killer
perfect”)

Характеристика (Годівниця з брикетом від мишей та щурів „Rat killer
perfect”)

№ Grene
1704-020001

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

паста

brodifakum

12

№ Grene
1704-030001

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

куб

brodifakum

12
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарати хімічні
Гранулят на миші i щури
„Rat killer perfekt”

Kусок отрави для мишей та
щурів „Rat killer perfekt”

Гранулят на
мишей і щурів
- Однодозовий препарат
у формі гранульованої
приманки для знищення
щурів і миші

- Одноразовий препарат у формі
куска від щурів і мишей

Характеристика (Kусок отрави для мишей та щурів „Rat killer
perfekt”)


Характеристика (Гранулят на миші i щури „Rat killer perfekt”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-010009

90

гронули

brodifakum

25

1704-010025

250

гронули

brodifakum

16

1704-010300

3000

гронули

brodifakum

4

1704-011000

10000

гронули

brodifakum

№ Grene

Вміст
[кг]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-030200

0,2

куб

brodifakum

16

1704-030250

2,5

куб

brodifakum

1704-030500

5

куб

brodifakum

№ Grene

Пaстa нa миші та щурі „Rat
killer perfekt”

Паста на мишей і щурів
- Однодозований препарат у формі
пасти до знищення щурів і миші

Характеристика (Пaстa нa миші та щурі „Rat killer perfekt”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-020020

200

паста

brodifakum

16

1704-020250

2500

паста

brodifakum

№ Grene

318
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарати хімічні
Гранулят на гризуни
„Normix”

Kусок отрави для мишей та
щурів „Bros”

- Восковані куски, стійкі до води, не пліснівіють.
Можуть використовуватися в умовах високої волотості,
наприклад в виробничих цехах , кухнях, вологих
коморах, на відкритому повітрі
- Перевірена висока дієвість засобу
- Дозування: миші 1 - 2 куски в одному
місці, щурі 5 - 10 кусків
Гранульований засіб від гризунів, готовий
до використання, блакитного кольору,
діє як отруйна харчова приманка.
Препарат призначений для знищення гризунів у
відкритому середовищі, які не використовують
в сільськогосподарських цілях.
В склад входить denatonium - гірка
речовина, яка забезпечує від випадкового
споживання людиною або твариною.
Використання:
- доза 20-40 гр на один пункт
- засіб вкладати безпосередньо до отворів нор
гризунів, не затоптуючи коридори або до спеціальних
пунктів дератизаційних. Використовувати в місцях
де найбільше гризунів або біля отворів нор, так
аби один пункт припадав на 40 м2 поверхні
- Якщо гризуни повернуться, то процеуру
слід повторити через 2-3 тижні

НОВИНКА


Характеристика (Гранулят на гризуни „Normix”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1704-040250

250

гронули

brodifakum

12

1704-040050

5000

№ Grene


Характеристика (Kусок отрави для мишей та щурів „Bros”)
№ Grene
1594-020010

Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

100

куб

bromadiolone

12

Пaстa нa миші та щурі „Bros”

- Надзвичайно приваблива для гризунів форма трутки
- Паста м’яка та волога, таким чином,
дуже схожа на свіжий продукт
- Паста скійка до вологи та плісняви дає
можливість використовувати її в будь-якому місці
і в будь-яких умовах, наприклад, холодильниках,
господарських приміщеннях і т.д.
- Дуже зручна у використанні - можна її без
проблем помістити і забрати після дератизації
- Дозування: миші 1 - 2 пакетика в
одному місці, щурі 5 - 10 пакетиків

Характеристика (Пaстa нa миші та щурі „Bros”)
№ Grene
1594-030010

Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

100

паста

bromadiolone

12
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарати хімічні
Гранулят на миші i щури
„Bros”

Зерно для мишей та щурів
„Bros”

- Гранулят приваблює гризунів через
відповідний розмір і твердість, а також спеціальні
аромати, які приваблюють гризунів
- Гранули містять лише поживні речовини, без
використання наповнювачів в інших приманок
- Висока ефективність препарату гарантує
низьку собівартість дезінфікуючих заходів
- Дозування: миші - використовувати порції
20-25 г в одному місці, щурі - 50-100 г

Зерно для мишей та щурів
- Харчова база - це спеціально підібрані зерна,
а форма трутки приваблива для гризунів
- Рекомендується на мишей та кротів.
- Дозування: миші - використовувати порції
20-25 г в одному місці, щурі - 50-100 г


Характеристика (Зерно для мишей та щурів „Bros”)
Вміст
[гр]

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

1594-001030

300

зерно

bromadiolone

16

1594-001300

3000

зерно

bromadiolone

№ Grene


Характеристика (Гранулят на миші i щури „Bros”)
Вміст
[гр]

1594-000250

250

1594-010250

2500

№ Grene

Форма

Активна
речовина

Групова упаковка
[шт.]

гронули

bromadiolone

16

гронули

bromadiolone

Пастки для мишей та крис
Попереджуюча наклейка
„увага! отрава”

Нaклейка на стіну:
„дерaтизаційна годівниця”





Характеристика (Попереджуюча наклейка „увага! отрава”)
№ Grene
1704-081001

320

Характеристика (Нaклейка на стіну: „дерaтизаційна годівниця”)
Матеріал
пластик

№ Grene
1704-081002
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Пастки для мишей та крис
Нaклейка на дeрaтизаційну
станцію

Дератизаційна станція на
миші

- Служить для зберігання препарату від мишей


Характеристика (Нaклейка на дeрaтизаційну станцію)
№ Grene
1704-081003

Дератизаційна станція


Характеристика (Дератизаційна станція на миші)
№ Grene
1704-082006

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

пластик

100

- Велика дератизаційна станція з місткістю на труйку
- Забезпечує труйку від атмосферних опадів
- Подвійне закриття з ключиками, охороняє
від відкриття через неуповноважених осіб

НОВИНКА


Характеристика (Дератизаційна станція)
№ Grene

Materiał

Opakowanie zbiorcze
[szt.]

1704-082015

polipropylen

15
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Пастки для мишей та крис
Дератизаційна станція на
щурі

Пластикова пастка для
мишей

- Служить для зберігання препарату від мишей
-Забезпечує труйку від атмосферних опадів

- Зручна у використанні
- Стійка до атмосферних умов

Характеристика (Пластикова пастка для мишей)
№ Grene
1704-181206

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

пластик

50

Дерев’яна мишоловка

Характеристика (Дератизаційна станція на щурі)
№ Grene
1704-082010

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

пластик

24

Дeрaзитаційна годівниця нa
щурі „KBK”
Характеристика (Дерев’яна мишоловка)
№ Grene
1704-181402

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

деревина

100

Металева мишоловка

- Годівницю використовують для забезпечення
людей і тварин від випадкового споживання,
а також переносення їх гризунами
- Годівницю можна використовувати
назовні і всередину будинку.

Характеристика (Дeрaзитаційна годівниця нa щурі „KBK”)
№ Grene
1704-182010

Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

металевий лист оцинк.

20

Характеристика (Металева мишоловка)
№ Grene
1704-181404

322
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Матеріал

Групова упаковка
[шт.]

метал

100

Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Пастки для мишей та крис
Металева мишоловка на
щурі

Характеристика (Металева мишоловка на щурі)
№ Grene
1704-182003

Матеріал

Колір

Групова упаковка
[шт.]

метал

чорний

30

Препарат поти кротів
Mega набір від кротів

Препарат для відлякування
кротів Kretox Bariera

Комплект складається з: 2 шт. димових
шашок для відлякування кротів, засіб на
відлякування кротів „Zielona łąka” і додаткова
упаковка з препаратом „Zielona łąka”.
Рідкий препарат для догляду за всіма видами
газонів. Завдяки відповідно підібраним складникам,
оприскана територія стає не привабливою для гризунів
та інших тварин (кротів та полівок). Завдяки цьому
запобігає виниканню непривабливих пагорбків.
Забезпечує відповідну дозу торфу і інтенсивне
забарвлення трави. Пришвидшує заростання пустих
ділянок і утворює однорідну зелену поверхню.
Димова шашка від кротів та полівок - після підпалення
шнурка, який знаходиться в тунелі виділяється дим
з частинками касторової олії. Масло, що осідає на
стінах тунелів утворюючи фізичний бар’єр, блокуючий
доступ цим тваринам до поживи. Через нестачу
харчів кроти і полівки покидають таке середовище.
Дим з одної шашки проникає в нори кротів або
полівок на відстані 5 м від місця розміщення в
норі. Рекомендована к-сть - 1 шт на одну нору.

Масляний концентрат для приготування емульсії
водяної призначеної для оприскування земляної
поверхні господарського використання, які сприяють
розмноженню кротів. Препарат утворює в місцях
використання, бар’єр для кротів, який проникає в
тунелі блокуючий доступ цим тваринам до поживи.
Спосіб використання:
Виготовити 2% водяну емульсію, використовуючи 100
мл препарату на 5 л води і оприскувати поверхню,
найкраще після дощу, 100 м2 поверхні, де небажана
поява кротів. Після оприскування, зрошувати землю
водою на протязі 15 хв. Процедуру повторювати
кожного місяця, або після сильних злив.

НОВИНКА

НОВИНКА


Характеристика (Mega набір від кротів)
№ Grene
1594-607700

Вміст
[мл]

Групова
упаковка
[шт.]

2 x 750

3


Характеристика (Препарат для відлякування кротів Kretox Bariera)
№ Grene
1594-607050

Вміст
[мл]

Групова
упаковка
[шт.]

500

12
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарат поти кротів
Препарат для відлякування
кротів Zielona Laka

Гранульований кaрбід
кальція

Характеристика (Гранульований кaрбід кальція)
№ Grene

Рідкий препарат для догляду за всіма видами
газонів. Завдяки відповідно підібраним складникам,
оприскана територія стає не привабливою для гризунів
та інших тварин (кротів та полівок). Завдяки цьому
запобігає виниканню непривабливих пагорбків.
Забезпечує відповідну дозу торфу і інтенсивне
забарвлення трави. Пришвидшує заростання пустих
ділянок і утворює однорідну зелену поверхню.
Одної упаковки вистачить на 700м2 газону.
Процедуру повторювати кожні 4-6 тижні.
НОВИНКА


Характеристика (Препарат для відлякування кротів Zielona Laka)
№ Grene
1594-607750

Вміст
[мл]

Групова
упаковка
[шт.]

750

6

Димова шашка від кротів та
полівок Kretox
Димова шашка від
кротів та полівок - після
підпалення шнурка, який
знаходиться в тунелі
виділяє дим з частинками
касторової олії. Масло, що
осідає на стінах тунелів
утворюючи фізичний
бар’єр, блокуючий
доступ цим тваринам до
поживи. Через нестачу
харчів кроти покидають
таке середовище.
Дим з одної
шашки проникає в
коридори кротів або
полівок на відстані
5 м від місця розміщення в коридорі.
Рекомендована к-сть - 1 шт на одну нору.

1594-607001

Групова упаковка
[шт.]

500

гронули

карбід кальцію

12


Характеристика (Відстрашувач кротів)
№ Grene
1594-607000

Характеристика (Димова шашка від кротів та полівок Kretox)

324

Активна
речовина

Відлякувач кротів і
гризунів, заряджається
сонячною енергією.
Ефектично відлякує кротів,
та інших гризунів.
Не шкідливий для
навколишнього середовища,
немає необхідності
використовувати
хімічні речовини.
Кожні 30 секунд емітує
звукові сигнали та вібрацію,
відлякуючи кротів і гризунів,
наділених досконалим
слухом і здатністю відчувати
коливання. В залежності
від грунту, забезпечує
площу до 650 м².
Акумулятор, який заряджається сонячною
енергією забезпечує роботу пристрою на протязі
всього дня, навіть в похмурі і дощові дні.

НОВИНКА

1594-607008

Форма

Відстрашувач кротів



№ Grene

Вміст
[гр]

Вміст
[шт.]

Групова упаковка
[шт.]

2

12 x 2
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Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів
Препарат поти кротів
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Вироби для вирощування худоби

326

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

На сьогоднішній день, щоб повністю
забезпечити збалансоване харчування
для своїх домашніх улюбленців,
переважна більшість власників собак
надають перевагу готовим кормам.
Ніхто не має найменших сумнівів,
що лідером серед них є сухі корми.
Вони зручні у застосуванні. Тварини їх
їдять із задоволенням, а також вони
задовільняють потребу організму у
вітамінах та мінералах. Завдяки корму
ваші собаки будуть здорові та сповнені
енергією. Корм, який має в пропозиції
Грене підходить для травин різних рас та
величини.
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Вироби для вирощування худоби
Корм для собак
Миска для собак з
логотипом Barry 1500мл

Корм для собак Barry
Smaczny Posiłek



- Оптимально збалансована композиція білків,
жирів і вуглеводів була створена для того, щоб
зовнішній вигляд Твоєї собаки у повній мірі
віддзеркалював його здоровий організм
- Використані складники запевняють глянсову
шерсть, міцні зуби і кістки, гострий зір, а
також правильний обмін речовин
- Карма виробляється під стислим
ветеринарним контролем
- Збагачена мінеральними субстанціями і вітамінами

Характеристика (Миска для собак з логотипом Barry 1500мл)
№ Grene

Матеріал

1695-071004

PCV

Barry смачна їжа


Характеристика (Корм для собак Barry Smaczny Posiłek)
Смак

Вміст
[гр]

1694-2007

птиця з яловичиною

1250

1694-2006

яловичина з овочами

1250

№ Grene

- Оптимально збалансована композиція білків,
жирів і вуглеводів. Була створена аби вигляд вашого
пса в точності показував його стан здоров’я
- Завдяки складникам гарантують здорову шерсть,
міцні зуби, гострий зір та правильний обмін речовин
- Корм був виготовлений під суворим
контролем ветеринарів
- Збагачений вітамінами і мінеральними речовинами


Характеристика (Barry смачна їжа)
Смак

Вміст
[кг]

1694-2005

wołowina

15

1694-2010

Яловичина з птицею

15

№ Grene

328

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Вироби для вирощування худоби
Корм для собак
Chappi

- Повна порція карми для дорослих собак
- Живильна, повна і смаковита їжа на кожен день
- З хрумкими кусками, яловичиною і мішанкою овочів
- Містить вітаміни і мінеральні субстанції
- Метаболічна енергія на 1 г продукту 148 кДж (336 ккал)


Характеристика (Chappi)
№ Grene

Смак

Вміст
[кг]
15

CHA-1500S-D

курячий, овочевий

CHA-1500S

яловичина, овощі

15

1694-1501

яловичина, птиця

15
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Зміст продуктів
A

Kліщі для огляду ратиць
307

Kрeйдa для позначення „Raidex”

Aдаптер дозатора для льох

284

Kрeм для догляду „Aloe Vera”

Aдаптер пульсатора

107

Kрeм для догляду за вименем
„Hama Melkfet” „Grene”

Aeрозоль на мухи

Aдаптер пульсатора „Nedlac”
Aкумулятор до машинки „Liscop
„Equi-Clip” „AKKU 1600”
Aплікатор до ліків з каналом
і твердою кінцівкою

239
48

Aплікатор до ліків з твердою кінцівкою
Aрeoзоль „Muchospray”

308

B
Barry смачна їжа

328

C
CalVit енергетично-вітамінномінеральна добавка
Chappi

Eмaскулятор

329

28
176

30

K
Kaрбoвниця типу „U”

186

Kaрбoвниця типу „V”
Keto-stop енергетично-вітамінномінеральна добавка для корів

26

KetoVit енергетично-вітамінномінеральна добавка для корів

25

Koліно клапану автоматичної
поїлки для поросят
Koліно ланцюгового кормопроводу

280
162,239

Koмплект ножів „Liscop”

238

Koнцентрат для миття і дезинфекції

266

Kран ковпачка системи відводу

268

Kран на становищі

112

Kусок отрави для мишей
та щурів „Bros”

319

Kусок отрави для мишей та
щурів „Rat killer perfekt”

318

Kусок отрави для мишей та
щурів „Rat killer” Farma

316

Kільчатка „Prima-flex”

72,189

Kільчатка для агенційних кульчиків

72,188

Kінцівка вакуумного проводу

99

Kінцівка крану на становищі

112

M

13
289

Maтa для логовища в хлівах
з вільним становищем

84
253,262

Maшинка для стрижки „Liscop”
„Equi-Clip Akku 16”

236

Maшинка для стрижки
„Liscop” „Equi-Clip”

237

Maшинка для стрижки
„Liscop” „Power-Clip”

236

Maшинка для стрижки „Super 3000”
Maшинка для стрижки
„Super Profi 3000”

162,237

Maшинка для стрижки овець

163,237

Mega набір від кротів

323

Meмбрана пульсатора „HP 100”

108

Meмбрана пульсатора 60/40

111

Miнeрaльна суміш кормових
добавок „Wigor M”

31

Moлоток для кoрегування ратиць

53

O
Oбруч дo мисочних пoїлок
„PM5” i „PM6”

149

Oрiнг дозатора ліків „Mix-Rite”

233

Oрiнг поїлок „PM” для
бидла i свиней „Farma”

153,213

Koритo з привіскою для корів та коней

165,246
164,245

Oрiнг циліндра дозатора
ліків „Mix-Rite”

233

Koритo нa корм для телят і овець
Koритo нa корм для телят і овець

165,245

Oсь спірального кормопроводу

281

Oсь язика мисочних поїлок
для бидла „PM1” i „PM6”

151

Koрпус мискової поїлки
„Farma” для відкормків

212

Koрпус насоса „Mix-Rite” 2502

229

Kилотний миючий засіб
„Higienic K” „Farma”

77

P

Kліщі для закладення
колець типу „Bizon”

58

PowerVit Drink пійло для
корів після отелення

Kліщі для корекції ратиць вівців

330

213

Koмплект ножів „Liscop”

Koмплект прокладок шприца
„Roux-Revolver”

84

Kран для полімеробетонних корит

Maзь для догляду за вименем
„Hygiena Melksalbe” „Grene”

F
FarmaTox Адсорбент мікотоксинів

75,183

27

E
EnergoVit енергетично-вітамінномінеральна добавка

52

162
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24

Зміст продуктів
T
Taрник до копит
Teрмометр міні
Tесак дo відсікання копит

52
16,271
53

Активний диск муфти

119

Акумуляторний шліфувальний
станок до зубків

178

Алюмінієве кільце

59

Алюмінієвий дист для коректи ратиць

54

Tрaнсформатор дo підігрітих поїлок

144

Анкер для бетонних решіток

Tуш

186

Анкер для пластикових решіток

Є
Єлектронний термометр - гiгрометр
Ємність з завісою синя

17,272
252

І
Іграшка - гризун для
свиней на ланцюжку

194

Іграшка-м’ячик для свиней
Ідентифікаційна пов’язка на липучку

75

Ідентифікаційна пов´язка
Ідентифікаційний обруч для
бидла із пряжкою

73

Ідентифікаційний обруч
для бидла із скобою
Ізольована поїлка „Thermolac 180”

140

Ізольована поїлка „Thermolac 40”

139

Ізольована поїлка „Thermolac 75”
Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”

158

Інвентарське вікно із
сполученим стіклом

277

Індикатор у комплекті Duovac

114

Індукційний датчик рівня корму

284

Інкубатор Covina Super

216

Інсектоакарацидний препарат
Tectonic pour-on

295

Інформаційний щит для бидла

74

Інфрачервоний випромінювач
„Philips HardGlass”

182,221

Антибактерійний препарат для
витирання „P3-dermasoft”

80

Антистресовий м´яч для свиней

195

Апарат годування для підсвинків

198

Аплікатор желудочних
магнітів для бидла

Багаторазовий пластмасовий шприц

11

Багатофункційна щітка до
шприцових резинок

90

Багатофункціональна щітка для
шприцевої гуми, що замінюється

91

Байпас для дозатора ліків
„Mix-Rite” компл.

233

Башмак під силос для
спірального кормопроводу

281

Берегова планка до корита

250

Берегова планка до корита 0720-3258
Берегова планка до корита
кутового 1620-3259
Береговий плінтус для годівлі

249

Береговий плінтус для кутового корита

250

Береговий плінтус для кутової годівлі

249

Блокада клапана колектора

104

Бокові кліщі для кoрeкції ратиць
Брусок дo ножів та тесаків
Букова смола до ратиць

52
55,163
56

Бідон нa молоко

127

Біла свчка „мanifold”

114

Білий захисний фартух „PCV”

Їдкий штифт до дeкoрнізації телят

15

Б

Біла сітка на вікна

Ї

270

315
21,92

51

В

А
Автоматична напувалка
дзвінникова для птиці

218

Автоматична поїлка з
резервуаром для поросят

208

Автоматичний тeрмостат вeнтиляторів

272

Автоматичний шприц „Ecomatic” з проводом
Автоматичний шприц „Eco-matic”
з редуктором на пляшку
Автоматичний шприц „Ferro-matic”

Вeрблік упряжі

9
8
10

Автоматичний шприц „PrimaTech” з редуктором на пляшку

8

Автоматичний шприц „Roux-Revolver”

9

Автоматичний шприц „Uni-matic”

Вaкуометр доїльної
установки „De Laval”

10

121
68

Вакуумний регулятор „VF20 DeLaval”

121

Ванна двухсекційна поїлка
„Prebac 400R”

137

Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”

135

Ванна до дезинфекції ратиць

57

Ванна до мийні

124

Велика прокладка поршня
дозатора „Mix-Rite”

229

Велика прокладка пульсатора „HP 100”

108

Велика цідилка
Вентиляційна витяжка з дефлектором
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88
275

331

Зміст продуктів
В
Вертикальний ланцюг
стойлових перегородок

257

Вертикальний ланцюг
стойлових перегородок

260

50

Газовий прилад для відтину хвостів

177

Гайка клапану напувалки Forstal

157

Гайка корпусу дозатора MixRite

230
152
260

Верхня кришка дозатора MixRite

228

Гайка мисочної поїлки для бидла

Верхня прокладка крану Combi

113

Гак прив´зі перегородок на
станоивщах типу „B”

Верхня резина для підтримувача хвоста

61

Верхній корпус доїльного колектора

103

Верхній корпус доїльного колектора

104

Верхній корпус доїльного колектора

120

Ветеринарний зелений
захисний фартух

20

Ветеринарний трокер

15

Ветеринарний цифровий тeрмометр

17

Вибирач під силос цепного
кормопроводу
Витяжний поршень дозатора
MixRite 0,3 - 2 %
Вклад водного фільтра
Вклад фільтра

279
231
150,227
86

Гараж

181,220

Герметизуючий кран для
поїлок „Thermolac”

157

Глазний гак

175

Гнучка труба з утримувачами 1/2”

206

Гніздо клапану мискочних поїлок

151

Годівниця для домашньої птиці

218

Годівниця для домашньої птиці

219

Годівниця для коней

246

Годівниця для корів i телят з підвіскою

245

Годівниця для телят
Годівниця з брикетом від мишей
та щурів „Rat killer perfect”

45
317

Годівниця з пастою від мишей
і щурів „Rat killer perfect”

Вклад фільтра „Farma”
Вклад фільтра „Grene”

Годівниця оцинкована вогнем

251

Годівниця пряма

265

Внутрішня прокладка дo aдaптера
до доїльної банки пульсатора

111

Внутрішні прути до годівниці

250

Голка для накладення швів

Водний поршень для
дозатора ліків „Mix-Rite”

228

Голка металевої бірки „Prima-flex”

73,189

Голка металевої бірки для
кульчиків „Allflex” i „Ardes”

72,189

Водний поршень дозатора
MixRite комплект
Водний фільтр
Водонепроникливий пластир дo ратиць

150,227
57

Волоконна прокладка мисочних
поїлок „PM1” i „PM6”

151

Волоконна підкладка кінцівки
та маслянки насоса

121

Впускне кольцо вентиляційної витяжки
Врхня кришка до дозаторів
ліків „Mix-Rite”

13

Голка металевої бірки для
кульчиків „Daploma”
Голки багаторазового використання

11

Голки для накладення швів

14

Головний вакуумний провід

98

Гранульований кaрбід кальція

324

276

Гранулят на гризуни „Normix”

319

228

Гранулят на миші i щури „Bros”

320

Втулка стойлового крана

112

Гранулят на миші i щури
„Rat killer forte”

316

Втулка ущільнююча
молочного крану H310

114

Гранулят на миші i щури
„Rat killer perfekt”

318

70,187

Гранулят на миші i щури
„Rat killer” Farma

316

Гранулят на мурав´ї „Mrówkofon”

307

Грибоковий клапан кoлeктора „ISO”

104

Грілка поїлки

155

Вушна бирка в комплекті жовта ST 1
Вушна бирка в комплекті жовта ST 2
Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL
Вушна бирка в комплекті жовта ST 4
Відерце дo поїння телят соскою

46
164

Грілка поїлки, що
підігрівається „Isobac”

Відстрашувач кротів

324

Губки

87

Відсікаючий клапан
вакуумного агрегата

122-123

Губки для миття Farma

86

Відерце дo поїння ягнят

Вінілово-нітрилові
антибактериальні рукавички

18,91,172

Г
Гaз для відтину хвостів

332

Газовий дeкoрнізатор „Portasol III”

Губки для миття Farma
Гусеничний бульдозер CAT

181,220

Д
51,178

Дeзинфекційна мата для взуття
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289

Зміст продуктів
Д

Електричний погонич „Torrero”

Дeзинфекційна мата для
взуття та ратиць
Дeкoрнізатор aкумуляторів „Buddex”
Дeрaзитаційна годівниця нa щурі „KBK”

290
50
322

Дiєтетична добавка для
бидла „Biorumen”

29

Датчик температури до
контролера клімату

271

Дахова плита дo каміна діаметром

276

Дверна опора

270

63,192

Електричний ручний
погонич „Magic Shock”
Електричний шліфувальний
станок „Premium” до зубків

178

Електродвигун спірального
кормопроводу

281

Електродвигун спірального
кормопроводу
Енергоощадний випромінювач
„Farma PAR”

181,220

Енергоощадний випромінювач
„Philips PAR”

182,221

Дверна ручка
Дворядний ланцюг з
пружинним крюком

67

Двохсекційна поїлка „Biglac 55”

135

Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”

134

Двохсекційна поїлка „LAC 55”

132

Дезинфекуючий препарат
„Dezynfekant” „DeLaval”

78

Ж
Желудочний магніт для бидла

З
З’єднуюча рейка для
килимків для корів

255

З´єднувальний затиск
ланцюга кормопроводу

279
280

Дезинфекуючий препарат „Virpol”

288

Дератизаційна станція на миші

321

Дератизаційна станція на щурі

322

З´єднувальний затиск труби
ланцюгового кормопроводy

Дератизаційна станція на щурі „Box”

321

Загальний підтримувач у бидла

Дерев’яна колодка для ратиць

56

15

60

Зажим на трубі

207

Дерев’яна мишоловка

322

Зажимна пружина до дощовика
та соскової поїлки

210

Димова шашка від кротів
та полівок Kretox

324

Зажимна пружина до
коритних зрошувачів

211

Димова шашка для боротьби з
шкідниками на складах Coopex

296

Зажимна пружина до соскової поїлки

210

Димохідний вентилятор Farma

275

Зажимна резина для кастрації

176

Дозатор корму для кормопроводу

284

Зажимний колпачок клапану
мисочної поїлки

153

Дозатор ліків

16,29

Дозатор ліків „Mix-Rite”

224

Дозатор ліків „Mix-Rite”

225

Дозатор ліків „Mix-Rite”

226

Дозатор ліків „Mix-Rite”

227

Допоміжний інструмент
для отелення Vink

40

Дощатий профіль

269

Доїльний бідон

125

Доїльний колектор

102

Дуга спірального кормопроводу

282

Дужка продовжена

258,261

Е
Експлораційний гель
Електричний декорнізатор
Електричний погонич „Kawe 21”

43,174
50
62,191

Електричний погонич „Kawe”
Електричний погонич „Magic Shock”

63,192

Електричний погонич „Magic Shock”

64,193

Електричний погонич „Picador”

62,191

Заквашуючий препарат та
кoнсерват до кормів „BarAcid”

31

Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”

109

Замінна щітка дo розчіски для бидла

240

Запасне лезо до відтину хвостів

177

Запасні ножі до передніх
кліщів для коректи ратиць

52

Засипник резевуара дo „Tube-o-mat”

201

Засмоктуюча прокладка
дозатора MixRite 4 %,поз.22

232

Засувка дозатора корму
та кормового спуску

283

Засіб

310

Засіб для ручного миття та
дезинфекції „Steril”

79

Затичка соскової резини з пластмаси

101

Захисний шплінт верхній

230

Захисний шплінт нижній
Захисні жалюзі настінного
вентилятора „Multifan”

274

Зачіпка прив´язі дo перегородок
в стойлах типу A

257

Звичайний соляний лизунець „Lisal”

34

Звільнювач прив´язі стойлових
перегородок типу „B”

260

Зелена годівниця для жеребців

165,246
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Зміст продуктів
З
Зелена годівниця для коней

165,247,264

Зелена годівниця для коней

246

Зелена годівниця для коней

247,264

Зерно для мишей та щурів „Bros”

320

Змішувач повітря „Multifan”

273

Зонд для бидла

15

230

Колпачок системи відведення гноївки

268

Кольцо висипної труби дo „Tube-o-mat”

202

Кольцо доїльного бідона та
пульсатора „HP100/101/102”

108,126

Комплект гараж

181,220

Комплект до лікування ратиць

56

Зоометрична міра

17

Комплект накладок для
соскових склянок Eco-Matic

Зрошувая дo дезинфекції шприців

94

Комплект ножів корекійного
диску алюмінієвої ратиці

54

Комплектна маслянка насоса

120

Комплектна муфта вакуумних агрегатів

119

Комплектний клапан дo
мисочної поїлки „PM5”

152

Комплектний клапан дo
поїлок „Prebac”

156

Комплектний корпус мискових
поїлок „PM1” i „PM6”

150

Конвейер дo „Tube-o-mat”

203

Контейнер з гачками

252

К
Каганець для льох
Камфорний бальзам для вимені
„Ensebona blau” „Grene”

195
83

Камфорний гель дo догляду за
вименем „Eutergel” „Grene”
Карабін безпеки

69

Карабін застібка з перстнем обертовим
Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”

255

Кислотний миючий засіб
„Dezynfekant A” „Фарма”

76

Кислотний препарат для миття
та дезинфекції „Cidmax”

78

9

Контейнер з гачками та дугою
Контролер клімату „Speed
Control” „Servo”
Конусна щцітка до шприцових резинок

271
90

Кислотний препарат для миття
та дезинфекції „P3-mlex K”

Коритковий зрошувач

204

Кислотостійка труба з різьбою

206

Коритковий зрошувач
з внутрішньою різьбою

205

Клапан

122

Клапан автоматичної
поїлки для поросят

212

Клапан відкриваючий кран Combi

113

Клапан дo відерця дo поїння

47

Клапан дo поїлки

157

Клапан дo поїлки 22500

154

Клапан дo підігрітої поїлки

156

Клапан колектора 150 мл

105

Клапан мисочних поїлок

Коритковий зрошувач з
довгим стержнем
Коритковий щілинний зрошувач

Клапан колектора старого типу
212

Клапан мисочної поїлки
„PM-1” i „PM-3”
Клапан мисочної поїлки „PM-2”

334

Колпачок регуляції для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Клапан одного напрямку до
дозаторів ліків „Mix-Rite”

231

Клапан поворотний
молочного насосу FC

118

Клапан регуляції протока
води поїлки „Forstal”

157

Клейка стрічка проти мух
двостороння Farma

311

Клейка стрічка у котушці з
монтажною ручкою

313

Клітка родильна ECO, з
кріпленням до копит

265

Корито для коней

166,247

Корито для коней

249

Корито для лошат зелене
Корито кутове зелене

248

Корито прямокутне зелене
Корито із зливною пробкою

247

Корито-годівниця для корів

244

Корм для собак Barry Smaczny Posiłek

328

Кормова труба коралового
кормопроводу

280

Кормова труба спірального
кормопроводу

282

Кормовий автомат для відкормків

197

Кормовий автомат для відкормків

198

Кормовий автомат для поросят
Кормовий автомат для поросят

199

Кормовий автомат для
поросят „Transit”
Кормовий автомат для підсвинків

198

Кормовий автомат для телят

244

Кормовий автомат кашковидний

197

Колпачок кришки доільної банки

126

Колпачок мисочної поїлки

152

Кормовий спуск спірального
копрмопроводу

283

Колпачок насоса „Mix-Rite”

231

Кормовий спуск цепного
кормопроводу

280
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Зміст продуктів
К
Коробка на жир для
ударного татуювання
Короткий провід пульсатора

185
98

Липучка на мухи „Muchomox”

312

Лопатки мішалки Multifan 130

273

Люмінесцентна лампа до лампи

315

Літера 20 мм для ударного татуювання

184

Короткий провід пульсатора „DeLaval”
Корпус випромінювача без перемикача

182,221

Корпус випромінювача з перемикачем

М

Корпус клапана до кришки
доїльної банки

126

Мала прокладка для поршня
дозатора MixRite новий тип

229

Корпус поплавкового клапану
до напувалок Thermolac

158

Мала прокладка клапана
мисочної поїлки

154

Корпус циліндру дозатора MixRite

230

Мала прокладка поршня до
дозаторів ліків „Mix-Rite”

229

Корпус чашкової напувалки з
нержавіючої сталі Farma

211

Мала прокладка пульсатора „HP 100”

108

Корпус індикатора

116

Косе полімеробетонне корито
для родової клітки

266

Кран Combi набір

113

Крильце до насосу FC

118

Кришка атоматичної поїлки

213

Кришка для відра для напування телят

47

Кришка до доїльного бідона

125

Кришка индикатора Duovac

115

Кришка индикатора
вертикальний випуск
Кришка индикатора
горизонтальний випуск

Мале сито густий вклад
Масло до змащування лез
машинок „Liscop”
Масло до насоса „DeLaval”

88
163,239
118

Масло до насоса „Farma”
Масло до пульсатора „DeLaval”

108

Масляний резервуар масляниці насоса

120

Матраци для корів „Mayo Mattress”

254

Мембрана головна Duovac

117

Мембрана гумова індикатора Duovac

115

Металева годівниця для
родильної клітки

263

Металева кінцівка пульсатора „HP 100”

110

Кришка мембрани індикатора

114

Металева мишоловка

322

Кришка молочного насосу FC

117

Металева мишоловка на щурі

323

Кришка резервуара
вакуумного агрегата

122

Металевий скрібак

240

Кришка сепаратору молока 12 л

95

Кришка сепаратору молока 8 л

Металевий скрібак „Super”
Механічний датчик рівня корму

284

Миска для собак з логотипом
Barry 1500мл

328

Мискова поїлка з обоймою
для худоби Farma

128
132

Кронштейн решітки з стікловолокна

268

Кругла липучка на мухи

312

Кругла липучка на мухи „Farma”

311

Кругла липучка на мухи „Muchomox”

312

Мисочна пластмасова поїлка
з язичком „Forstal”

Кінцева одиниця спірального
кормопроводу

281

Мисочна поїлка „F30”

Кінцівка молочного крану H310

114

Л
Лaмпa на комахи „Economy”

314

Лaмпa на комахи „Halley”

Мисочна поїлка для бидла „Farma”

128

Мисочна поїлка для бидла
і коней „Farma”

129

Мисочна поїлка для відкормків
із нержавіючої сталі „Farma”

207

Мисочна поїлка для кабанчиків
із нержавіючої сталі „Farma”

Лiтeрa 7 мм для зажимного татуювання

186

Мисочна поїлка для поросят із
нержавіючої сталі „Farma”

Лoпатки вакуумного насоса

119
279

Мисочна поїлка з
поплавковим клапаном

129

Ланцюг кормопроводу
Латунна кінцівка масляниці
насосу „VP 170”

121

Мисочна поїлка з поплавковим
клапаном DBL

136

Мисочна чугунна поїлка для
відкормків „Farma”

208

Лезо скальпеля

15

Мисочна чугунна поїлка для
кабанчиків „Farma”

Лезо скальпеля „Dr Morton”
Лизунець гімалайський для коней

35

Липучка на мухи

311

Липучка на мухи

313

Мисочна чугунна поїлка
для поросят „Farma”
Мисочна чугунна поїлка з
язичком із нержавіючої сталі
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130

335

Зміст продуктів
М
Молокопровід „PCV DeLaval”

Ножниці для стрижки вовни
99

Носове кільцe „Hauptner”

Молокопровід ПВХ
Молочна труба для сепаратора

95

Монтажні підошви для Tube-o-matu

201

Мотажний резиновий провід

150

Мотильковий клапан
вентиляційної витяжки

276

Мотильковий колпачок поїлки
„Isobac” i „Thermolac”

158

Мікробіологічна добавка для
силосування „Farma Sil”
Міні-інкубатор

32
217

71,188
58

Носове кільце „Bizon”
Носові кліщі для бидла
Носові кліщі для бидла з пружиною
Носові кліщі для бидла з тросом
Ніж для коректи ратиць

162

Ніж для коректи ратиць

55

Ніж для коректи ратиць „Profi”
Нітрилові рукавички

18,91,172

О

Н

Обруч для бидла без кільця та ланцюга

65

Нaклейка на дeрaтизаційну станцію

321

Нaклейка на стіну:
„дерaтизаційна годівниця”

320

Набір пластикових пружин MixRite

229

Обруч колпачка в стойлі

112

Навіс витяжної труби

276

Обруч поїлки на трубу

149

Нагрівальний кабель з термостатом

148

Одиничний впуск повітря

277

Нагрівна лампа eHeat Plus

180

Одноразові бахили на взуття

20

Нагрівна плита стоянки

263

Одноразові вінілові рукавиці

19,173

Наклейка для становища типу A

257

Одноразові латексні рукавиці

Наконечник молочного
крану Combi стандарт

113

Однорядний ланцюг з
пружинним крюком

Направляюча пружини мийні „WA3”

123

Односекційна поїлка „LAC5”

Напувалка для птиці з ручкою
для перенесення

218

Основа соляного лизунця

Напувалка-ванна для двох тварин DT40

136

Напувалка-ванна для
двох тварин EU100
Напівкруглий згортач гноївки

97

Обруч для бидла з кільцем
Обруч для бидла з ланцюгом

67
131
35,251

П
Пaстa нa миші та щурі „Bros”

319
318
316

Насос циркуляційний „Aqualine”

147

Пaстa нa миші та щурі
„Rat killer perfekt”

Настінне кoритко на корм для поросят

200

Пaстa нa миші та щурі „Rat killer” Farma

Настінне кріплення
пластикове MixRite 2502

233

Палка для ведення бика

59

Палка заспокоєння

60

Настінний вентилятор Farma

274

Паперовий рушник для гігієни вимені

81

Настінний кутовий стовп

269

Нашийна ручка для корів

68,257,261

Нашийна ручка для телят

67,257,260

Нашийний ланцюговий обруч

68,258,261

Паперові рушники до миття вимені
Пасивний диск муфти

119

Пастка для комах

313

Патрубок спірального кормопроводу

282

Нашийник для худоби з
кільцем без ланцюга

65

Переганяюча плита

193

Недоуздок для бугаїв

64

Перегородка стойла типу „IA”

256

66

Перегородка стойла типу „IB”

259

150

Перегородка стойла типу „IIA”

256

Перегородка стойла типу „IIB”

259
267

Нейлоновий обруч для телят
Некомплектний корпус мискових
поїлок „POI-101” i „POI-106”
Нижня резина для підтримувача хвоста

336

Номерна вушна бирка жовта ST 2

163,237

61

Нижнє ущільнення клапана Combi

113

Перегородка індивідуального
стойла „ECO”

Нижній корпус доїльного колектора

103

Передні кліщі для кoрeкції ратиць

Нижній корпус колектора MC3

Передплечовий обруч для дояра

Нижній корпус масляниці насоса

120

Перекидаюче плече
пульсатора „HP 100”

Нижній пластик резервуару
„Tube-o-mat”

202
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52
92
109

Зміст продуктів
П

Ползун управління
пyльсатором „HP 100”

109

Перекидаючий ползун
пульсатора „HP 100”

110

Попереджуюча наклейка
„увага! отрава”

320

Пересувний елемент для „Tube-o-mat”

203

Поплавковий клапан дo
поїлки „POI-103”

159

Поплавковий клапан дo
поїлки „POI-104”

157

Поплавковий клапан дo поїлок „Isobac”

156

Перехідник до молочних труб
для сепаратору молока

95

Перстень для зв’язування

69

Перстень ущільнюючий
насосу молочного FC

117

Петля для родів „Аntonius”

175

Петля заспокоєння „Kort”

195

Поплавковий клапан дo
поїлок „Prebac 70”
Поплавковий наповнювач
резервуарів „Lacbac”

138

Петля заспокоєння „Super”

Поплавковий індикатор Duovac

116

Петля заспокоєння „Trops”

Поплавок клапана поїлок „Isobac”

158

Поплавок клапана поїлок
„Lakcho” i „Caldolac”

155

Порошок на мурахи

307

Поршень з прокладкою
насоса „Mix-Rite” 2502

231

Поршень з прокладкою
насоса „Mix-Rite” 4%

232

Поїлка для птиці

217

Петля заспокоєння 600 мм
Петля заспокоєння з
резиновими нaкладками

196

Пластикова пастка для мишей

322

Пластиковий важіль дозатора
MixRite з обвідним каналом

231

Пластинка на комахи

308

Пластмасова кришка
пульсатора „HP 100”

108

Поїлка для птиці

218

Пластмасова поїлка „Aquamat”

133

Поїлка мискова з штучного матеріалу

130

Пластмасова поїлка „Prebac” 600 л

137
231

Препарат дo вигріба та
oчистки стоків „Microbec”

294

Пластмасова рукоятка для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

Препарат дo сухої дезинфекції
приміщення „Dezosan Wigor”

292

Пластмасова цідилка

88

Пластмасове кільце

59

Пластмасовий голковий скрібак

241

Пластмасовий масштаб
дo „Tube-o-mat”

202

Пластмасовий совок для корму

252

Плоска липучка на мухи

312

Плоска липучка на мухи Farma

311

Пляшка для поїння телят

44

Пляшка для поїння телят „Peach Teat”

Препарат дo сухої дезинфекції
приміщення „Nova Sani”
Препарат дo сухої купелі
поросят „Wigor Junior”

174,294

Препарат для відлякування
кротів Kretox Bariera

323

Препарат для відлякування
кротів Zielona Łąka

324

Препарат для гігієни сосків
перед доїнням „Oxy Foam”

80

Препарат для гігієни сосків після
доїння „Dipal” концентрат

81

Пляшка для поїння телят
„Speedy Feeder”

45

Препарат для гігієни сосків
після доїння „Io Shield”

80

Пляшка для поїння ягнят

166

Препарат для гігієни сосків
після доїння „Io Veloucid”

82

Пневматичний пулсатор Nedlac

106

Препарат для миття
„Mило” - кoнцентрат

79

Препарат для миття
вимені „Euterwash”

80

Пневматичний пульсатор 60/40
Повна решітка свиноматки
Повна ручка скальпеля
Повне зміцнення HP-100

268
14
109,117

Поворотний клапан кришки
доїльної банки

126

Повітряний клапан дo
aдaптера нa доїльну банку

111

Повітряний клапан колектора

105

Повітряний клапан мийні „WA3”

124

Погонич бидла типу брязкальця

193

Подвійний провід пульсатора

98

Подвійний провід пульсатора „DeLaval”
Ползун пульсатора „HP 100”

110

Препарат для миття та
дезинфекції „Steridial W”

289

Препарат для покращення умов
оточуючого середовища

291

Препарат для поліпшення
навколишніх умов „Biosan KZ 2000”

293

Препарат для прискорення
компостування гноївки Bio - Mix
Препарат для підкислення Baracid P

32

Препарат до заквашування „LactoMix”

33

Препарат до закриття сосків
„Blu-Gard N Dip D”

82

Препарат до знищення лічинок
та яєць комах „Baycidal 25 WP”

300

Препарат до знищення лічинок
та яєць комах „Traconil 400SC”

306
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337

Зміст продуктів
П
Препарат до тестування
„California Mastitis”

85

Препарат на знищення
комах „Agita 10WG”

295

Препарат на знищення
комах „Ascyp 10WP”

301

Препарат на знищення комах
„Ascyp Kombi Plus”

303

Препарат на знищення комах
„Ascyp Kombi Plus”

211

Прокладка Duovac

116

Прокладка до бідона

127

Прокладка до відра для поїння телят

304

48

Прокладка до зрошувача із
внутрішньою різьбою

211

Прокладка до молочного насосу FC

117

Прокладка до поїлок і зрошувачів

211

Прокладка до соскової
поїлки для поросят

Препарат на знищення комах „Ascyp”
Препарат на знищення
комах „Cyflok 50 EW”

302

Препарат на знищення
комах „Deltacaps”

301

Препарат на знищення комах
„Dwuskładnik Forte”

305

Препарат на знищення
комах „Dwuskładnik”

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”

232

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”

233

Прокладка клапана колектора

104

Прокладка клапана колектора
старого типу із втопом
Прокладка клапана мисочної поїлки

154

Прокладка клапана поїлки
„Lakcho” i „Caldolac”

155

Прокладка клапана поїлок „Thermolac”

158

Прокладка клапана стойлового крана

112

Препарат на знищення комах
„K-Othrine 2,5 Flow”

298

Препарат на знищення комах
„Muchomox Turbo plus”

303

Препарат на знищення
комах „Muchostop”

296

Прокладка крану підтиснення

Препарат на знищення
комах „Penta 250 FS”

303

Прокладка кришки доїльної банки

125

Прокладка кришки індикатора

115

Препарат на знищення комах
„Quick Bayt Spray”

297

Прокладка мийні „WA3”

124

Препарат на знищення
комах „Quick Bayt”

296

Прокладка прикриття клапану
кришки доїльної банки

126

Препарат на знищення
комах „Rotalin 25SC”

306

Прокладка під кришкою
резервуара вакуумного агрегата

122

Препарат на знищення
комах „Solfac 10WP”

299

Прокладка під стойловий кран

112

Препарат на знищення
комах „Supercyp 6WP”

305

Прокладка індикатора

115

Препарат на мурав´ї „Formicid”

306

Прості зажимні кліщі для артерій

Препарат проти комарів Komaropen

309

177

Препарат проти попелиць

310

Проти інфекційний спрей
„O-infection” „Grene”
Противоповітряна тканина

278

Пружина

109

Пружина дo мисочної поїлки „PM5”

153

Прив’язь для корів з набором
ланцюгів тип trevira

67

Прив’язь для молодих бичків
з набором ланцюгів
Прив´язь для корів з комплектом
ремнів типу „trevira”

66

Приводна одиниця ланцюгового
кормопроводу
Прикріплення скісних корит
дo родових кліток
Прилад для підйому бидла

Прилад для родів „Vink”
Пристрій для розчісування бидла

Простий згортач гноївки

Пружина дo палки заспокоєння

97
14

60

Пружина дo чугунних поїлок „Farma”

213

279

Пружина клапана поїлки
„Forstal” i „Stalcho”

157

266

Пружина мембрани мийні „WA3”

123

Пружина мискових поїлок
„PM1” i „PM6”

151

Пружина мискових поїлок з
язиком із нержавіючої сталі

153

Пружина насоса „Mix-Rite” 2502

233
124

41

Прилад для родів „HK 2020”
40
240

Провід

124

Пружина повітряного
клапана мийні „WA3”

Провід маслянки насоса „VP-70”

121

Пружинка дo універсальної

189

Продовжувач вентиляційної витяжки

275

Пружинний скрібак

241

Пульсатор „HP101 DeLaval”

107

Продовжувач до пoгонича „Kawe”

62,191

Продовжувач до пoгонича „Picador”

338

Прокладка розбризкувача
з внутрішньою різьбою

Підвісна часова вага

Прозора кришка вакуумного агрегата

122

Прозора полоска для проїзних занавісів

278

Підкладка резервуара
масляниці насоса
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16
120

Зміст продуктів
П
Підкормлювач для поросят

200

Родові кліщі

175
93

Розширювач для сосків з маззю
199

Підкормлювач для поросят з пластмаси

Розігріваючий крем з перцевою
м’ятою дo вимені „Mint”
Рукавиці одноразові латексні

Піднос до тестування молока

93

Підігрівач для молока

44

Підігріта поїлка „Bigcho 2”

263

Розширювач для сосків

Підкормлювач для поросят
з пoлiмeрoбeтoну
Підкормлювач для поросят
з перегородками

Родильна клітка „ECO”

143

Підігріта поїлка „Bigstal 2”
Підігріта поїлка „Isobac”

141

Підігріта поїлка „Lakcho”

142

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів з захистом

19,42,173

20,43,174

Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat”

203
313

Підігріта поїлка „Multi 220 ES”

141

Підігріта поїлка „Stalcho”

142

Ручка для відра для напування телят

Пійло мискове пластикове з
клапаном трубчатим „Forstal”

133

Ручка до голок „Mathieu”
Ручка настінна кутова
Ручка ползуна пульсатора „HP 100”
Ручка прив´язі перегородок в стойлах

Р

19,173

Рукавички дo рактальновагінальних аналізів „Polysem”

Рулон зі стрічкою для
котушкових липучок

Пійло мискове пластикове з
язиком для коней „Forstal”

85

47
14
206
110
257,260

Ручка пружини пульсатора „HP 100”

110

Рeгулятор висоти соскового поїння

205

Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat”

202

Рeгулятор рівня води в
коритах „Master Flow”

209

Ручка індикатора течії Duovac

116

Рeгулятор рівня води в
коритах „Water Level”
Редукційна передача
спірального кормопроводу

281

Резервуар автоматичної
поїлки для поросят

213

Резервуар на газ дo газового
відтину хвостів

177

Резина простого скрібка

97

Ручки тросу до дeкoрнiзaції

51

Ручний рeгулятор oборотів
вентиляторів

272

Рідина до миття молочного
обладнання „Avita”

79

Рідина до тестування молока „Grene”

85

С

Резинова армована труба

122

Сiтка на вимя

96

Резинова вкладка муфти

119

Сепаратор молокa

94

Резинова кришка до бідона

125

Сепаратор молока

95

Резинова мембрана мийні „WA3”

123

Сигналізаційна одиниця
контролерів вентиляції

271

Резинова прокладка для поїлок

158

Сило-адаптер цепного кормопроводу

279

Сильфон індикатора Duovac

116

Резинова соска с отвором дo
автоматичних поїлок
Резиновий буфер колектора „TF”
Резиновий колпачок до
палки заспокоєння

48
104
60

Синтетичні рушники до миття вимені
Система монтажу до стіни поїлок
„Cleano-bac” i „Isobac”

Резиновий кран мийні „WA3”

123

Складена ручка скальпеля

Ремонтний комплект дозатора
MixRite новий тип

229

Скрібак для бидла

Ремонтний набір дo дозування
ліків „Mix-Rite”

228

Соляний лизунець з
мiкрoeлeментами „Lisal-M”

Ремонтний набір до поїлки „H200/6”

152

Соляний лизунець з сeлeном
„Multi-Lisal SE”

Ремонтний набір до собачки
шприца „Roux-Revolver”

13

Ремонтний набір до
шприца „Ferro-Matic”

12

Ремонтний набір до
шприца „Prima-Tech”
267

Решітка свиноматки

268

14
240
34

Соска для годівлі телят

46

Соска для напування телят

48

Соска для поїння телят
Соскова поїлка

Решітка підсвинків

81
149

204

Соскова поїлка „Monoflo”
Соскова резина
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100

339

Зміст продуктів
С
Соскова резина „HCC” (короткий
стаканчик) „DeLaval”

101

Соскова резина „Harmony” „DeLaval”

100

Соскова резина „MC11”

101

Соскова резина „MC31 22” „DeLaval”

100

Сосковий клапан „Tube-o-mat”

203

Спрей від комах Mgła

308

Спрей від ос
Спрей від тлі

309

Спрей для викриття руї у
льох „Запах кнура”

194

Спрей до позначення

75,183

Трос для дeкoрнізації та eмбротомії

51

Трос для родів

41

Троси для родів

40

Трубка всмоктуюча лубрикатора VP-70

121

Трубка маслянки насоса „VP-70”

120

Трубка індикатора 200/30 мл

116

У
Углова зелена годівниця

248

Углова зелена годівниця

248,266

Ударний татуювальний станок

65

194

Уздечка для телят

64

Спускна телескопна труба
для кормопроводу

284

Уздечка нейлонової
стрічки з ланцюжком

65

Спускна труба кормового
атомату „Tube-o-mat”

202

Спіраль корморповоду

282

Спіральний скрібак

241

Стабілізатор з підошвою

269

Спрей проти канібалізму
„O-bite” „Grene”

Стаканчик для дiппiнгу

Стальна вибивачка

94

44

Стенда для кастрації поросят

176

Стержень клапана мисочних
поїлок „PM1” i „PM6”

151
90

Стержень щітки до миття
танку „De Laval”

89

Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм
Стікляний циліндр шприца
„Ferro-Matic”

42
280,283
12

72,188
21,92

Упорний круг мискових поїлок
для бидла „PM1” i „PM6”

151

Ущільнююча підкладка
пульсатора „HP 100”

109

Ущільнююче кольцо

212

Ущільнююче кольцо колектора

105

Ущільнююче кольцо колектора MC3

Ф
Фартух дояра

Стержень щітки до миття танку

Стрічка для блокування ніг

Універсальна металева кільчатка
Універсальний захисний фартух дояра

Стаканчик для застосування
препарату „Oxy Foam”

21,92

Фартух дояра з рукавами
Фланцева щітка до виходу
шприцових резинок
Фломастер до кульчиків

90
74,190

Фломастер до кульчиків „Ardes”
Фільтр з колпачком для
зрошувачів та соскових поїлок

210

Стікляний циліндр шприца
„Roux-Revolver”

Фільтр цідилки „Farma”

Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic”

Фільтра з трубкою для
дозаторів ліків „Mix-Rite”

232

Фіртка для перегородки
індивідуального стойла „EKO”

267

Сідло дояра „Texas”

96

Сіліконова прокладка дo
бідона на молоко

127

Сіліконова прокладка прикриття
клапану кришки доїльної банки

125

Х

Сіліконова смазка дo „Mix-Rite”

233

Хлопушка на мухи

Сіліконова соскова резина

101

Хлорні таблетки
Хрестовий обруч з двома нaкладками

Т
Темблаковий дoмкрат для бидла
Термостат до напувалок з підігрівом

Хірургічні нитки

144

315
79
260
13

Ц
Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”

230
184
185

Торцевий стовпчик з
підошвою і блокуванням

269

Цифра 20 мм для ударної
установки для татуювання

Трактор Claas Xerion 5000

181,220

Цифра 7 мм для зажимної
установки для татуювання

Трос для виводу худоби

87

42

Термоізоляційна труба
для підігрітих поїлок

340

185

Уздечка для корів i молодих биків

69

Цифра для ідентифікаційного
ошийника
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73

Зміст продуктів
Ч
Чавунний клапан дo мисочної поїлки
Частина миюча замінна до
багатофункціональної щітки

153
91

Чашкова напувалка з підігрівом H10

145

Чашкова напувалка пластикова LAC 10

131

Червона соска для годування ягнят

166

Чорна соскова резина

100

Чорна соскова резина з коротким
стаканчиком Ø 10 мм
Чугунний язик для мисочної
поїлки „PM5” для бидла і коней

152

Ш
Шаровий пласмасовий продовжувач

93

Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval

119

Шкаф управління кормопроводу

284

Шланг дo соскової резини з
коротким стаканчиком

100

Шліфувальний диск для
коректи ратиць

53

Шліфувальний камінь для
шліфування зубків

179

Шплінт пульсатора

110

Шприц „HENKE-JECT” „TBC”
Шуфля до нейлонового корму

11
252

Шуфля до стікловолокна

Щ
Щілочний препарат для
миття „Kaustyk”

79

Щілочний препарат для миття
та дезинфекції „P3-mlex A”

78

Щілочний препарат для миття
та дезинфекції „Super”

77

Щіпці дo відсікання зубків
малих поросят

179

Щіпці дo закладення
резинок „Elastrator”

176

Щітка до кінцівок шприцових резинок

90

Щітка до миття танку

89

Щітка до молокопроводу

90

Щітка до пляшки та доїльного бідона
Щітка до танку

89

Я
Язик автоматичної поїлки для поросят

213

Язик до поїлки мискової 22500

154

Язик мисочних поїлок для
бидла „PM1” i „PM6”

150

Язик із кислотної сталі

153

Ярмо „C33” для харчової перегородки

267

Ярмо прив’язі

68,257,261
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Зміст кодів
0715
0715-015500

281

0715-015501

281

0715-015502

281

0715-015503
0715-015503/8
0715-015504
0715-015504-1
0715-015505
0715-015506
0715-015507
0715-015508
0715-015508/1
0715-015509
0715-015510

281
281
283
283
282
282
282
281
281
282
281

0715-015520

284

0715-017500

281

0715-017501

282

0715-017502

282

0715-017503
0715-017503-1

283
280,283

0715-017504

284

0715-017505

282

0715-017506

282

0715-017510

281

276

0718-011250

268

0716-011563

276

0716-011640

276

0720

0716-011650

276

0720-040402-3

252

0716-011663

276

0720-140/30

247

0716-011780

276

0720-22202

154

0716-0117808

276

0720-22331

147

0716-020006S

271

0720-22500

130

0716-021112

271

0720-22503

154

0716-021161

271

0720-32460

249

0716-02223A

272

0720-32465

249

0716-02245A

272

0720-3258

248

0716-032005

273

0720-32581

250

0716-032013

273

0720-3259

248

0716-0320131

273

0720-32591

250

0716-032050

273

0720-3270

251

0716-041115

277

0720-3271

251

0716-041130

277

0720-3285

252

0716-05700/2

271

0720-3286

252

0716-0610080

277

0720-3287

252

0716-0612090

277

0716-068060

277

0716-069070

277

0716-071140

274

0716-071150

274

0716-071163

274

0722
0722-299844

313

0723

0715-026001

279

0715-026002

279

0715-026003

279

0715-026004

280

0717-0228532

268

0715-026005

279

0717-031275

270

0715-026006

279

0717-031C100

269

0715-026007

280

0717-031D100

270

0715-026008

280

0717-031D100P

270

0715-026009

284

0717-031N100

269

0715-026011

280

0717-031S100

269

0715-026012

284

0717-04025035

269

0715-026012/1

284

0717-04120035

269

0715-026017

284

0717-050000

263

1562-221008

258,261

0715-026018

284

0717-051000

263

1562-221010

258,261

0717-07000

270

0717-07002

270

0716
0716-011440

275

0716-0114406

275

0717

0723-32163

69

1076
1076-102001FA

118

1076-102002FA

118

1554
1554-082225

69

1554-082420

69

1562

1575
1575-020212

11

0718

1575-020214

11
11

0716-011450

275

0718-010001

150,227

1575-020216

0716-0114506

275

0718-010002

150,227

1575-020612

9
9

0716-011463

275

0718-010200

268

1575-020614

0716-0114636

275

0718-010250

268

1575-020616

9

268

1575-020702

12

1575-020704

12

0716-011540

342

0716-011550

276

0718-011200
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Зміст кодів
1575
1575-020706

12

1575-020732

13

1575-020738

13

1575-020804

9

1575-020806

9

1577-042002

15

1580-011011S

127

1577-102206124

15

1580-011020

127

1580-011021S

127

1578

1580-020030

108,126

1578-040202

1580-020040

106

1580-020040-1

111

1580-020040-2

111

1580-020040M1

106

1580-020041

107

1580-020041-1

111

1580-020041-2

111

1580-020042

107

1580-020043

107

1580-020050

110

1580-020060

109

1580-020070

110

1580-020080

108

1580-020090

108

1580-020100

110

1580-020110

109

1580-020120

110

1580-020130

109

1580-020140

108

1580-020150

110

1580-020160

110

1580-020170

109

1580-020180

109

1580-0202005

108

1580-020201

125

1580-020202

125

1580-020210

126

1580-020220

126

1580-020230

126

1580-020240

126

1580-020250

125

1580-020250S

125

1580-020270

103

1580-020280

105

1580-020290

104

1580-020310

105

1580-020330

98

1580-020370

99

1580-020380

98

1580-020386

98

1580-020390

99

1575-020808

8

1579

1575-020810

8

1579-060416

1575-020830

9

1575-021006

10

1579-060418

176

96
96

1575-021008

10

1580

1575-021102

12

1580-000030

124

1575-021105

12

1580-000040

109,117

1575-025005

8

1580-000110

112

1575-025020

8

1580-000130

112

1575-025050

8

1580-000140

112

1575-025305

12

1580-000150

112

1575-025320

12

1580-000150-1

112

1575-025350

12

1580-000160

112

16,29

1580-000170

112

8

1580-000280

90

1575-051020
1575-23126
1575-2332

12

1580-001002

114

1575-2377

11

1580-010090

122

1575-23821

12

1580-010100

122

1575-2390

10

1580-010110

122

1580-010180

122

1580-010181

122

1576
1576-021765

11

1580-010271

119

1576-021768

11

1580-010272

119

1576-021772

11

1580-010380

121

1576-021776

11

1580-010400

120

1576-021788

11

1580-010410

120

1576-2264

13

1580-010420

120

1576-2265

13

1580-010431

120

1576-2270

13

1580-010441M1

120

1576-2271

13

1580-010470

121

1576-2272

13

1580-010490

121

1576-2273

13

1580-010500

120

1576-2275

13

1580-010501

121

1576-2276

13

1580-010580

122-123

1576-2278

14

1580-010601

114

1576-2280

14

1580-010700

113

1576-2281

14

1580-010701

113

1576-31363

11

1580-010900

119

1580-010901

119

1580-010902

119

14

1580-010903

119

14

1580-011010

127

1577
1577-040802
1577-041002

1580-020400

98

1580-020501

116

1580-020601

105

1580-020602

104
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Зміст кодів
1580
1580-0206021
1580-02060250

104

1580-020603

104

1580-020604

105

1580-020610

104

1580-020620

103

1580-020630

105

1580-020711

103

1580-020712

103

1580-020713

105

1580-020800

114

1580-020801

115

1580-020802

116

1580-020803

115

1580-020804

115

1580-020805

116

1580-024000

102

1580-025000

102

1580-025000M1

102

1580-026000

102

1580-027001

90

1580-0270012

91

1580-027002-1

91

1580-027030

90

1580-027101

90

1580-027130

90

1580-02713030

90

1580-027201

90

1580-0277030
1580-030030
1580-030060
1580-030070
1580-030080

90
124
123
123
124

1580-030090

123

1580-030100

124

1580-030110

124

1580-030120

123

1580-040101

79

1580-050103FA

77

1580-050106FA
1580-050124FA
1580-050203FA
1580-050206FA
1580-050224FA
1580-070001
1580-070020
1580-070025

344

104

77
77
76
76
76
29
98
99

1580-070125

99

1580-101546FA

86

1580-071125

84

1580-101557FA

86

1580-071150

84

1580-101602

59

1580-072125

83

1580-101701

59

1580-072150

83

1580-101702

59

1580-073125

83

1580-101703

59

1580-073150

83

1580-105050

88

1580-074150

84

1580-105100-T

88

1580-076100

80

1580-124000

90

1580-076500

80

1580-124003

89

1580-080050

84

1580-201523

93

1580-080750

85

1580-201537

93

1580-082102

94

1580-210063

88

1580-083010

93

1580-210100-T

1580-083010C

93

1580-830503

1580-083100

85

1580-956900-25

98

1580-083125

85

1580-956900-25C

98

1580-083150

85

1580-9600101

100

1580-083200

81

1580-9600102

100

1580-083208

81

1580-9600103

100

1580-087225

79

1580-9600104

100

1580-087301

289

1580-9600104-1

100

88
103

1580-08801825

98

1580-9600201

101

1580-090050

93

1580-9600202

101

1580-090060

95

1580-9600203

101

1580-090062

95

1580-9600204

101

1580-090070

94

1580-963216

122

1580-090080

94

1580-090081

95

1581

1580-090082

95

1581-11260

63,192

1580-090083

95

1581-11261

63,192

1580-100100

101

1581-11262

64,193

1580-101002

96

1581-120202

60

1580-101400FA

87

1581-120302

60

1580-101401FA

87

1581-120304

60

1580-101402FA

87

1581-120604

42

1580-101406FA

87

1581-120802

60

1580-101407FA

87

1581-120803

61

1580-101412

88

1581-120804

61

1580-101416

88

1581-121000

59

1580-101428

86

1581-121004

58

1580-101428FA

86

1581-121404

58

1580-101434

86

1581-121602

58

1580-101434FA

86

1581-123002

58

1580-101436

86

1581-123202

58

1580-101436FA

86

1581-123402

58

1580-101438

86

1581-124002

195

1580-101446

86

1581-124114

195

1580-101545FA

86
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Зміст кодів
1581
1581-124202

195

1581-124204

196

1581-124402

195

1581-125101

63,192

1581-125202

62,191

1581-125215

63,192

1581-125241

62,191

1581-125502

62,191

1581-125602

62,191

1581-125605

62,191

1581-126018

193

1581-126020

193

1581-126025

193

1581-141218

185

1586-240810

53

1581-141219

185

1586-241002

55,163

1581-14122L

186

1586-241202

52

1581-14122P

186

1586-241325

54

1581-141420

72,188

1586-241328

54

1581-141421

72,189

1586-241340

53

1581-141422

73,189

1586-241344

53

1581-141426

72,189

1586-241402

52

1581-141428

189

1586-241801

56

1581-141430

72,189

1586-241805

56

1581-22520

175

1586-2418501M1

56

1581-22660

178

1586-2418502M1

56

1581-22914

179

1586-242002

52

1581-22991

178

1586-242004

52

1581-D1370

175

1586-242202

52

1586-242210

162

1581-126027

193

1581-135010

195

1581-140204

179

1581-140402

176

1582-101210

41

1587

1581-140451

177

1582-160165

40

1587-1716

50

1581-140455

177

1582-160168

40

1587-260202

50

1581-140460

177

1582-160178

40

1587-261217

50

1581-140465

51,178

1582-160302

41

1587-261312

51

1581-140602

176

1582-160304

40

1587-261315

51

1581-140810

176

1582-162110

43,174

1587-261713

51

1581-141002

186

1582-22310

1581-141004

186

1582

175

1588

1581-141107

185

1583

1581-141108

185

1583-180202

15

1581-141110

184

1583-181002

15

1581-141111

184

1583-200235

15

1590

1581-141112

184

1583-201035

15

1590-030102

237

1581-141113

184

1583-202002

48

1590-040102

236

1581-141114

184

1583-202004

48

1590-060107

236

1581-141115

184

238

1581-141116

184

1585

1590-080102
1590-080106

238

1581-141117

184

1585-222005

1590-080107

238

1581-141118

184

1590-080122

238

1581-141119

184

1590-121107

236

1581-14111L

184

289

1590-121505

162,237

1581-14111P

184

1586-16104

56

1590-133405

163,239

1581-141210

185

1586-240202

55

1590-135720

239

1581-141211

185

1586-240203

55

1590-140102

238

1581-141212

185

1586-240204

55

1590-140107

238

1581-141213

185

1586-240205

55

1590-140505

162,239

1581-141214

185

1586-240206

55

1590-320202

241

1581-141215

185

1586-240207

55

1590-320208

240

1581-141216

185

1586-240210

162

1590-320210

240

1581-141217

185

53

1590-320212

241

57

1586
1586-016399

1586-240602

1588-282004

17

1588-283004

17
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Зміст кодів
1590
1590-320320

240

1590-320402

241

1590-327802

163,237

1590-327805

163,237

1592
1592-340202

177

1592-340602

194

1592-341004

194

1592-341006

194

1592-360202

75,183

1592-360204

75,183

1592-360206

75,183

1592-360208

75,183

1592-360210

75,183

1592-360212

75,183

1592-361060

186

1592-361402

75,183

1592-361404

75,183

1592-361406

75,183

1592-361600

186

1592-361602

75,183

1592-361604

75,183

1592-361606

75,183

1592-362060

186

1592-362600

186

1593
1593-080001

74

1593-080001Z

74

1593-176100

73

1593-176101

73

1593-176102

73

1593-176103

73

1593-176104

73

1593-176105

73

1593-176106

73

1593-176107

73

1593-176108

73

1593-176109

73

1593-20143

346

74,190

1593-421000

75

1593-421005

75

1593-421010

75

1593-421020

75

1593-422200

75

1593-422205

75

1593-422210

75

1594-299811

315

1593-527000

72,188

1594-299817

315

1593-528000

74,190

1594-299863

310

1593-530125

70,187

1594-600402

308

1593-530202

71,188

1594-600600

305

1593-530204

71,188

1594-600800

308

1593-530206

71,188

1594-601060

307

1593-530208

71,188

1594-601100

307

1593-530210

71,188

1594-602101

298

1593-530220

71,188

1594-602103

298

1593-530225

70,187

1594-602110

298

1593-530325

70,187

1594-602150

298

1593-530425

70,187

1594-602201

299

1594-602204

299

1594-602305

295

320

1594-602310

295

1594-001030

320

1594-602402

313

1594-001300

320

1594-602405

313

1594-010250

320

1594-602502

300

1594-011050

301

1594-602510

300

1594-011125

303

1594-602601

296

1594-011500

303

1594-602701

295

1594-012025

301

1594-602704

295

1594-012050

304

1594-603012

306

1594-012125

303

1594-603025

306

1594-012500

303

1594-603050

306

1594-013050

303

1594-604000FA

311

1594-014401

307

1594-604001FA

311

1594-014404

308

1594-604002FA

311

1594-014405

308

1594-604004

312

1594-020010

319

1594-604006-1

313

1594-030010

319

1594-604020

315

1594-040005

296

1594-604021

315

1594-040035

296

1594-605001FA

311

1594-041012

297

1594-605002

312

1594-042020

302

1594-605003

312

1594-042150

296

1594-605004

312

1594-050025

309

1594-607000

324

1594-051100

310

1594-607001

324

1594-051300

310

1594-607008

324

1594-060050

309

1594-607050

323

1594-060250

309

1594-607700

323

1594-070000

305

1594-607750

324

1594-070125

304

1594-608025

305

1594-070500

304

1594-608200

305

1594-100100

315

1594-609050

306

1594-2998

314

1594-609100

306

1594-299801

314

1594-655030

314

1594-655040

314

1594
1594-000250
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Зміст кодів
1596
1596-700602

81

1597
1597-15385
1597-800111
1597-800208
1597-800220
1597-800350
1597-802060

92
21,92
21,92
21,92
21,92
20

1597-802202

20

1597-802402

19,42,173

1597-802404

20,43,174

1597-802406

19,42,173

1597-802500

19,173

1597-802505

19,173

1597-802510

19,173

1597-802515

19,173

1597-802600
1597-802605
1597-802610
1597-802615

19,173
19,173
19,173
19,173

1597-802800

18,91,172

1597-802805

18,91,172

1597-802810

18,91,172

1597-802815

18,91,172

1597-802900

18,91,172

1597-802905

18,91,172

1597-802910

18,91,172

1597-802915

18,91,172

1600
1600-020101

131

1600-020102

131

1600-020103

132

1600-020154

132

1600-020261

132

1600-020262

133

1600-020264

133

1600-020310

149

1600-020401

142

1600-020405

142

1600-020406

143

1600-020408

143

1600-020451

141

1600-020500

144

1600-020510

144

1600-020532

144

1600-020601

139

1604-020320FA

207

1600-020603

139

1604-020330FA

207

1600-020605

140

1600-020649

141

1606

1600-020690

134

1606-024806

153

1600-020691

149

1606-024808

154

1600-020801

135

1606-024809

154

1600-020804

137

1606-024810

153

1600-020806

137

1606-024816

153

1600-020820

135

1606-024820

153

1600-500201

138

1600-500301

209

1600-500401

209

1600-520201

133

1600-540202

57

1601

1607
1607-020101

136

1607-020201

136

1607-020202

136

1607-101FA

128

1607-104FA

129

1601-1090720

157

1607-105FA

129

1601-1090721

157

1607-106FA

128

1601-1090728

155

1607-2108FA

208

1601-1090729

158

1607-2208FA

208

1601-1090734

157

1607-2308FA

208

1601-1090742

157

1601-1090796

158

1601-1090804

157

1601-1190408

157

1601-183014

206

1601-183015

206

1601-183016

206

1601-4021401

158

1601-4021403

158

1601-4110342

156

1601-4110343

156

1601-4110363

156

1601-4120103

158

1601-4210102

155

1601-4210108

158

1601-4240108

155

1601-4240127

155

1601-4276201

158

1601-522015

156

1602
1602-101015

130

1602-102000

145

1604
1604-020310FA

207

1608
1608-028002

208

1608-028003

212

1608-028004

213

1608-028006

213

1608-028007

213

1608-028009

213

1610
1610-020331FA

211

1610-0210100FA

212

1610-0260100FA

152

1610-0260102FA

153

1610-0260200FA

152

1610-0270100ZFA

150

1610-0270102FA

151

1610-0270103FA

151

1610-0270104FA

151

1610-0270105FA

151

1610-0270106FA

151

1610-0270107FA

151

1610-0270108FA

150

1610-02800FA

149

1610-035231

204

1610-035231M1

204
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Зміст кодів
1610
1610-035235

204

1610-035235M1

204

1610-035236

204

1610-035236M1

204

1610-035243

204

1610-035244

205

1610-035254

205

1614-063630

206

1618-043110

228

1614-063635

206

1618-043111

228

1614-065245

150

1618-043112

231

1614-065265

150

1618-043114

232

1614-065290

150

1618-043116

229

1618-043118

233

1618-043120

233

275

1618-043122

233
231

1616
1616-0111140

1610-035922

204

1616-0111150

275

1618-043126

1610-035972

205

1616-0111163

275

1618-043127

229
230

1610-035986

204

1616-012110

276

1618-043132

1610-036906

210

1616-012120

276

1618-043134

231
231

1610-06500FA

213

1616-012121

276

1618-043136

1610-06600FA

153,213

1616-012210

276

1618-043138

231
232

1610-07900FA

212

1616-012220

276

1618-043140

1610-100901

211

1616-033140

274

1618-043142

233
230

1610-1009013

211

1616-033150

274

1618-043144

1610-1009016

211

1616-033163

274

1618-043146

229

1610-100902

211

1616-033240

275

1618-043148

229
233

1610-1009025

211

1616-033250

275

1618-043150

1610-100903

210

1616-033263

275

1618-043151

232

1618-043152

233

1618-043154

233

1618-043156

233

1618-043158

233

1618-043164

233

1618-043170

228

1618-043180

233

1618-043190

233

1618-043204

229

1618-043248

229

1618-043305

230

1618-043532

230

1618-171180

268

1618-17383

268

1618-173940

200

1618-182000

197

1618-18270710

201

1618-18272367

203

1618-18272371

203

1618-18289470

202

1618-1872362

202

1618-280550

201

1618-280600

201

1618-36000034022

232

1618-534100

267

1618-534101

268

1618-72108

202

1618-72316

202

1610-100904

210

1610-100905

210

1612

1617
1617-010010

34

1617-030010

34

1612-031002

148

1617-030105

32

1612-031004

148

1617-061010

32

1612-031008

148

1617-061050

32

1612-031012

148

1617-080110FA

24

1612-031014

148

1617-080260FA

25

1612-031018

148

1617-080306FA

28

1612-031024

148

1617-080360FA

28

1612-031037

148

1617-080406FA

27

1612-031049

148

1617-080460FA

27

1612-060120

144

1617-080506FA

26

1612-060210

144

1617-080610FA

30

1612-060300

144

1617-321554

35

1612-060600

144

1618
1614

348

1618-042500

224

1614-060820

207

1618-042550

227

1614-063102

206

1618-042600

225

1614-063106

206

1618-042700

226

1614-063110

206

1618-043100

228

1614-063112

206

1618-043102

230

1614-063617

205

1618-043104

230

1614-063622

205

1618-043106

228

1614-063623

206

1618-043108

231

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Зміст кодів
1618
1618-72395

203

1618-89427

202

1618-93245

203

1620
1620-100020

164,245

1620-100030

244

1620-100142

166,247

1620-100202

165,247,264

1620-100204

246

1620-122000

45

1628-204046

65

1620-122002

46

1628-204048

65

1620-122003

46

1628-204050

65

1620-1600-01

245

1628-20889

73

1620-251045

44

1628-301232

69

1628-301650

69

1621
1621-102008

44

1630

1621-122040

44

1630-220202

64

1630-220802

65

1622

1630-220852

65

1630-220872

64

1620-100206

247,264

1622-113002

252

1620-100208

165,245

1622-120102

252

1620-100209

200

1622-120106

252

1635

1620-100210

199

1622-120302

252

1635-280202

195

1620-100214

248,266

1635-280204

194

1624

1635-280206

194

1635-280301

194

1620-100215

248

1620-100216

246

1624-140204

16

1620-100217

165,246

1624-140208

16

1620-100218

165,246

1624-140210

16

1636

1620-100220

35,251

1624-140212

16

1636-102000

180

1620-100220Z

35,251

1624-140216

16

1636-300202

182,221

1636-300206

182,221

1620-100301

250

1620-100310

250

1628

1620-100311

249

1628-12463

66

1640

1620-100313

249

1628-12467

66

1640-101525

278

1620-100317

250

1628-125000

66

1640-102025

278

1620-100491

244

1628-125104

67

1640-302050

278

1620-100602

199

1628-125110

67

1640-451020

289

1620-100620

199

1628-200204

65

1640-451040

290

1620-100622

199

1628-200602

65

1640-5180000

255

1620-101012

200

1628-200604

65

1640-5180120

255

1620-101148

48

1628-200606

65

1640-5181115

254

1620-101802

46

1628-200607

65

1640-5185115

253,262

1620-101805

164

1628-200802

65

1620-101806

164

1628-200803

65

1641

1620-101904

47

1628-200804

65

1641-020201

41

1620-101905

47

1628-200806

65

1641-020202

41

1620-101906

47

1628-200808

65

1641-020204

42

1620-101910

48

1628-201004

68

1641-022002

240

1620-101911

48

1628-201127

67,257,260

1641-060102

240

1620-101912

166

1628-201128

68,257,261

1620-101915

48

1628-201202

67

1620-101922

48

1628-201204

67

1620-121025

45

1628-204042

65

1620-121110

44

1628-204043

65

1620-121130

44

1628-204044

65

1620-121210

166

1628-204045

73

1646
1646-700012

216

1646-700024

216

1646-700025

217

1646-700049

216

1646-700202

218
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Зміст кодів
1646
1646-700203
1646-700204

218
218

1646-700210

218

1646-700230

217

1646-700240

218

1646-700305

218

1646-700310

218

1646-702005

218

1646-702018

218

1646-704002

219

1646-704004

219

1646-704006

219

1646-704100

219

1646-71116

219

1646-71118

219

1694
1694-1501

329

1694-2005

328

1694-2006

328

1694-2007

328

1694-2010

328

1695
1695-071004

328

1700
1700-990301

97

1700-990311

97

1700-990502

97

1700-990504

97

1700-990602

97

1704

350

1704-010009

318

1704-010025

318

1704-010030FA

316

1704-010300

318

1704-010400FA

316

1704-011000

318

1704-020001

317

1704-020020

318

1704-020020FA

316

1704-020250

318

1704-020300FA

316

1704-030001

317

1704-030020FA

316

1704-030200

318

1704-030250

318

1704-030300FA

316

1704-030500

318

1704-040050

319

1704-040250

319

1704-041100

316

1704-081001

320

1704-081002

320

1704-081003

321

1704-082006

321

1704-082010

322

1704-082015

321

1704-181206

322

1704-181402

322

1704-181404

322

1704-182003

323

1704-182010

322

1705

ALFALF-209

89

ALF-210

89

ALF-254

87

ALF-256

87

ALF-257

87

ALF-3002

77

ALF-3005

77

ALF-302

78

ALF-3020

77

ALF-303

78

ALF-305

78

ALF-3102

78

ALF-3105

78

ALF-3120

78

ALF-319

81

ALF-320

81

ALF-322

79

ALF-323

79

ALF-352

79

1705-010025

291

ALF-382

85

1705-011025

292

ALF-401

108

1705-021015

293

ALF-402

118

1705-051001

288

ALF-403

118

1705-051005

288

ALF-531

127

ALF-532

127

1740

ALF-600

99

1740-581002

16,271

ALF-603

98

1740-581010

17,272

ALF-609

98

ALF-700

107

1756

ALF-703

121

1756-060315FA

181,220

ALF-704

121

1756-060325FA

181,220

ALF-800

100

1756-060415FA

181,220

ALF-801

100

1756-060425FA

181,220

ALF-863

103

1756-060510FA

181,220

ALF-906385-03

119

1756-060517FA

181,220

ALF-919375-80

100

1756-060610FA

181,220

ALF-928152-80

101

1756-060617FA

181,220

ALF-92832880

101

1756-080315

182,221

ALF-931

125

1756-080325

182,221

ALF-952370-07

115

1756-080415

182,221

ALF-95675801

114

1756-080425

182,221

ALF-957859-01

118

1756-080510

182,221

ALF-958048-01

118

1756-080517

182,221

ALF-958294-01

117

1756-080610

182,221

ALF-958688-80

116

182,221

ALF-958689-01

117

ALF-960560-01

117

1756-080617

МАЄШ ПИТАННЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС - +48 63 240 91 00

Зміст кодів
ALFALF-964507-01

115

ALF-965423-01

113

ALF-965488-01

116

ALF-968501-01

113

ALF-968900-01

113

ALF-987023-80

117

ALF-987158-80

116

ALF-987703-01

115

ALF-988305-01

114

ALF-997519-01

113

ALF-997520-01

113

BIO-010025

293

BIO-020025

294

BIO-020100

294

BIO-030010

292

BIO-031005

31

BIO-032102

31

BIO-032104

31

BIO-032120

31

BIO-033005

174,294

BIO-060005

33
33

STA-2104L

259

KAR-011023

198

STA-2104P

259

KAR-011023/2

198

STA-222222

257

KAR-011024

198

STA-3102

68,258,261

KAR-011024/2

198

STA-3103

257,260

KAR-011032

198

STA-3105

260

KAR-011033

198

STA-3106

68,257,261

KAR-011034

198

STA-4000

260

KAR-011035

198

STA-4001

260

KAR-011121

197

STA-4101

257

KAR-011122

197

STA-500001

260

KAR-011123

197

KOJ-012120

266

KOJ-1001-1

267

KOJ-1101

267

KOJ-1101/00

267

KOJ-1301

263

KOJ-1600

266

KOJ-1601

266

KOJ-1602

266

KOJ-1603

265

KOJ-2201

265

KOJ-2211

263

POI-

CHACHA-1500S

329

CHA-1500S-D

329

HENHEN-1005

198

KOJ-

BIO-

BIO-060025

KAR-011022/2

78

HEN-1024

78

HEN-2005

78

POI-9103

159

POI-9104

157

POI-92101

212

POI-92301

212

POI-92308

212

POI-9900

152

POI-9904

150

POI-9915

152

POI-9916

152

HEN-2024

78

HEN-3005

82

HEN-3021

82

HEN-4010

80

HEN-5010

82

HEN-6010

80

HEN-7025

79

HEN-8010

80

STA-2101

256

94

STA-210101

257

STA-2102

259

STA-2103

256

STA-2103L

256

STA-2103P

256

STA-2104

259

HEN-9002

KARKAR-011011

198

KAR-011021

198

KAR-011022

198

SOLSOL-0101

34

STA-
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351

Каталоги окремих галузей

Запчастини для
комбайнів

Запчастини до машин
для оброблення

Пальці і ножі

Фільтри для машин
і тракторів

Універсальні товари

Електричні
огородження пасовищ

Одяг для безпеки
та охорони праці

Іграшки

Центральний склад Grene Dystrybucja Sp. z o.o.
Модла Крулевска біля Коніна
62-571 Старе Място, вул. Скандинавська 1
тел.: +48 63 240 91 00, факс: +48 63 240 91 01
e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl
www.grenedystrybucja.com.ua
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