
Tejhasznú ágazati 
különlegességek



HyCare tejhasznú gazdaságok számára
A HyCare módszer bevezetésével maximalizálni tudja a higiéniát és a   
legmagasabb szintű gondoskodást biztosíthatja az állomány számára.  
Meg lehet akadályozni a kórokozók bejutását és minimalizálni lehet a  
keresztszennyeződést. Gyakorlatilag eltűnnek a betegségek a telepről. 
Másképp megfogalmazva: kórokozó nélkül nincs fertőző betegség.

A koncepció hatékonysága bizonyított: a HyCare valóban működik!   
A tejhasznú telepeken a termelő jobban tudja kontrollálni a napi műveleteket 
és javulnak a pénzügyi eredmények. A módszer az egészségügy és az  
állatjóllét javításán alapszik, melynek eredménye a magasabb bevétel és a 
munkával való elégedettség javulása. A higiénia és a tartástechnológia  
integrált megközelítésével megelőzhető a legtöbb fertőzés egy tejhasznú telepen. 
A HyCare módszer lényege az 5 egymást támogató alappillér és bevezethető 
minden meglévő, átlagos istállóban, ha megfelelnek két előfeltételnek.
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Több információra
vagy személyre szabott
tanácsra van szüksége?

Látogasson el a
www.msschippers.com

weboldalra vagy
hívjon minket:

+36 30 386 8589
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Az 5 pillér közös célt támogat: a tejhasznú tehenek 
hasznos élettartamának növelését azáltal, hogy  
megakadályozza az idő előtti selejtezést fertőzések 
miatt. Porózusmentes felületek adják mindennek  
a kiindulópontját, mivel pl. az etetőasztalon lévő  
repedések és pórusok ideális környezetet teremtenének 
a kórokozók megtelepedéséhez. Az etetőasztalon lévő 
rések, repedések lezárásával a takarmány ízletes és 
friss marad, javul a takarmányozási higiénia.
A takarmány mellett optimalizálni kell az itatás 
higiéniáját is. A kórokozók megtelepedhetnek   
kevésbé látható helyeken is: a vízvezetékekben.  
Az ivóvíz közvetlenül hat minden állatra. Ha tiszta a 
vízvezeték, nem telepednek meg bennük a kórokozók 
és ez garantálja, hogy az állatok tiszta ivóvízhez  
jutnak. Ha már sikerült megakadályoznunk, hogy 
a kórokozók megtelepedjenek az állatok közvetlen 
környezetében, meg kell akadályoznunk újabb  
kórokozók behurcolását és állományon belüli   
elterjedését is. Kártevőktől mentes istállókat kell  
létrehozni, itt elsősorban az egerek, patkányok és  

legyek jelentenek kockázatot. A kártevők elleni  
védekezéssel megelőzhető, hogy ezek kórokozókat  
hurcoljanak be és terjesszenek el az állományban.
A „csíramentes környezet” pillért a fejőberen-
dezések/fejőrobot, a válogatókarám, az ellető és a 
betegistálló tisztítása és fertőtlenítése jelenti. Ezeknek a 
területeknek a helyes tisztításával és fertőtlenítésével a   
kórokozóknak nincs esélyük megtelepedni a fertőzés 
átvitele szempontjából legkockázatosabb területen:  
az állatok közvetlen környezetében.
És ezzel elérkeztünk az utolsó pillérhez: az optimális 
gondoskodáshoz. Míg a korábbi pilléreknél a   
fertőzéses nyomás minimalizálása a cél az istállóban  
és környékén, a tejhasznú teheneknél kritikus kérdés  
az optimális gondoskodás is. A gondos ellátás révén 
javul az állatok ellenálló képessége és ezáltal   
könnyebben le tudják küzdeni az esetleg fellépő  
fertőzéseket. Ebből a szempontból kulcsfontosságú a 
tejhasznú tehenek ellátása az ellés körüli időszakban 
és a megfelelő, rendszeres csülökápolás.
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A HyCare 5 alappillére
A gazdasági haszonállatok kiemelkedő termelési teljesítményt nyújtanak, ehhez megfelelő szintű ellátást kell   
biztosítanunk számukra. Ideális esetben az adott célra optimalizált környezetben élnek. A HyCare optimalizálja az 
állatok életkörülményeit, ezáltal támogatja őket a kiemelkedő teljesítmény elérésében. A HyCare 5 pillére adja az 
ideális körülmények alapját.

•  Porózusmentes felületek
•  Tiszta ivóvíz
•  Csíramentes környezet
•  Optimális gondoskodás
•  Kártevőmentes istállók

Csíramentes
környezet

Porózusmentes
felületek

Kártevőmentes
istálló

 Tiszta
ivóvíz 

Optimális
gondoskodás

módszer



Fertőtlenítőszerek
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Biocid termékek használata során járjon el körültekintően. Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!

2509936  MS Topfoam LC ACID, 12 kg
Erős, savas habtisztító egyedülálló tapadással a szokásos   
istállói szennyeződések eltávolításához. Erőteljes tapadásának  
köszönhetően különösen hatékony masszív szennyeződések esetén.

2509773  MS Topfoam LC Fresh, 22 kg
Erős, lúgos habtisztító egyedülálló tapadással a felületek   
tisztításához bármely típusú fejőházban.
• Kifejezetten hosszú kontaktidő: 60 perc
• Optimális zsíroldás
• Víztakarékos
• Munkaidőt takarít meg

2505222 MS T&T Cleaner 2.0, 22 kg
Erőteljes, biztonságos tisztítószer járművek (pl. személyautók, tehe-
rautók, trélerek, traktorok) és fényezett felületek (pl. mezőgazdasá-
gi eszközök és fejőrobotok) tisztítására.
• Alacsony koncentráció
• Erős tapadás
• Csillogó fényt ad
• Használata biztonságos
• Sokoldalú

Fókuszban a higiénia - A külső a belső tükre

Csíramentes környezet

Akár
95%-kal 

alacsonyabb 
csíraszám

Tisztítószerek

2509921 MS Robot Cleaner, 22 kg
Az MS Robot Cleaner egészen egyedülálló, lúgos tisztítószer  
fejőrobotok és fényezett felületek tisztításához.
• Tökéletesen eltávolítja a szennyeződést
• Jól tapad függőleges felületen
• A nehezen eltávolítható szennyeződések, pl. legyek is könnyen 

eltávolíthatóak rövid áztatást követően
• Biztonságosan alkalmazható fényezett felületeken
• Kijuttatható permetezéssel vagy nagynyomású berendezéssel
• Tökéletes, foltmentes tisztaság
• Biológiailag lebomló

M2509897 
MS Megades Novo
Az MS Megades Novo univer-
zális fertőtlenítőszer istállók és 
állatszállító járművek fertőtlení-
tésére.
• Nem korrodál
• Biológiailag lebomló
• Hideg felületeken is haté-

kony
• Magas koncentrációban 

tartalmaz felületaktív  
      anyagokat a makacs  
      szennyeződések ellen
• Hatékonyan használható 

állatszállító járműveken is!

2509870

MS Kiemkill, 10 kg
Az MS Kiemkill por alakú 
fertőtlenítőszer baktériumok, 
élesztők, gombák és vírusok 
ellen állattartó épületekben és 
azok melléképületeiben. Az  
MS Kiemkill indikátort tartal-
maz, ami mutatja a készítmény 
hatékonyságát vizes oldatban.

M2505200 
MS Megades Para
Fertőtlenítőszer baktériumok (kivéve 
mycobacteriumok és spórák), élesztők 
és gombák ellen, alkalmazható az  
állattartó épületek felületein,
anyagain és eszközein illetve a 
melléképületekben, valamint  
Ascaris suum peték elpusztítására 
kiürített sertésistállókban és azok   
melléképületeiben.

Rácsok
lefújása

MS Kiemkill-lel
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HAMAROSAN!

HAMAROSAN!



Az MS Greenline istállók tisztítására és fertőtlenítésére 
szolgáló eszköz. A habképzés és a fertőtlenítés 
egyszerre megvalósítható, ha nagynyomású rendszerhez 
csatlakoztatja.
• Mindig pontos hatóanyag koncentráció
• Használata biztonságos: nincs érintkezés a 

készítményekkel
• Csatlakoztatható meglévő nagynyomású 

rendszerekhez
• Egy mozdulattal válthat öblítés, habosítás és 

fertőtlenítés között
• Higiénikus rozsdamentes acélból készült
• 2 db ± 30 kg-os tartály csatlakoztatható

MS Greenline foam unit (habosító egység)

Habosítás, öblítés, 
fertőtlenítés...
Soha nem volt

még ennyire egyszerű
és hatékony

AKÁR 

50%-KAL
KEVESEBB 

KÉSZÍTMÉNYT HASZNÁL!

0809889 MS Greenline mobile 1.3 (mobil)
0809893 MS Greenline wall mounting 1.5 (falra szerelhető)

Higiénia biztosítása -
Fertőtlenítési terv
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Biocid termékek használata során járjon el körültekintően. Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!

Cryptosporidiosis fertőzési forrás Cryptosporidiosis megelőzése

1. Megfelelő előkészítés: el 
kell távolítani minden anyagot 
(trágya, alomanyag, etető, 
itató, stb.), ami nem a  
borjúketrec része.

5.Borjúketrec (és kiegészítők) 
leöblítése. Az MS Megades 
Para rendkívül hatékony   
készítmény, kifejezetten  
oocysták eltávolítására  
fejlesztették ki. 2 óra hatóidőt 
követően le kell öblíteni. 

2. Borjúketrec (és kiegészítők) 
bevonása MS Topfoam LC 
Fresh habbal
(2%-os koncentráció,  
hatóidő: akár 2 óra).

6. Fertőtlenítés szélesebb 
spektrumú készítménnyel, pl. 
MS Megades Novo-val, 
a fennmaradó mikro- 
organizmusok elpusztítása  
érdekében.

3. Borjúketrec (és kiegészítők) 
tisztára mosása nagy nyomású 
mosóval, majd rövid öblítés 
tiszta vízzel.

7. Szárítás MS DryCare Plus-
szal, így a borjúketrec száraz 
marad a borjú benntartóz-
kodása alatt. 

4. Borjúketrec (és kiegészítők) 
szárítása, majd kezelése  
MS Megades Para-val (4%-os 
koncentráció, hatóidő: 1 óra).

8. 100% csíramentes.
A borjúketrec használatra 
kész. 

Borjú elszállítása Borjú elszállításaNem megfelelő
higiéniai eljárások

Fertőtlenítési terv
szerinti higiéniai 

eljárások

Új borjú
beköltöztetése

Új borjú
beköltöztetése



MS Equalisation bevonat
Növelje a takarmányfelvételt!

Gyors megtérülés!
•  Akár plusz 2 kg tej/tehén/nap
•  Jobb immunitás, jobb egészség
•  Kevésbé szaporodnak el a kórokozók
•  Kevesebb takarmány marad meg
•  Magasabb tejtermelés
•  Könnyen tisztítható
•  Nincs korrózió a felületén

Hasznosítsa teljeskörűen
a takarmányt!

Őrizze meg az etetőasztalon lévő takarmány MINŐSÉGÉT!

Több információra
vagy személyre szabott
tanácsra van szüksége?

Látogasson el a
www.msschippers.com

weboldalra vagy hívjon minket: 
+36 30 386 8589
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Porózusmentes felületek2



Gyorsan és könnyen felvihető, 9 egyszerű lépésben

4. Távolítsa el a port a padozatról    
    (söpréssel vagy porszívózással)

5. Ragasztószalaggal jelölje ki a területet,
    amit be kell vonni

6. Keverje össze az A komponenst a B-vel

7. Öntse a keveréket a kezelendő felületre 8. Hengerrel terítse el 9. Hagyja kötni 24 óráig

1. Tisztítsa meg a padozatot,
fújja le MS Cementex-szel!

2. Ha szükséges, csiszolja fel a padozatot 3. A felcsiszolt padozat

Ha csinálja, akkor csinálja jól!
Az MS Equalisation bevonat évekig tart!

10 évvel a készítmény alkalmazása után 10 évvel a készítmény alkalmazása után
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Legyek!
Rengeteg egészségügyi     
problémát okoznak!

Biocid termékek használata során járjon el körültekintően. Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!

Kártevőmentes istálló
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2 légyből 

1,000,000
légy lesz 4 hét alatt

Trágyaaknában lévő
hígtrágyában

Száraz területeken Szalmában 

Csak a láb
legvégén lehet
akár 250 baktérium 
is (Salmonella)

1 baktérium

A legyek sokféle egészségügyi probléma 
okozói lehetnek az állományokban. 
Betegségek vektorai és nagyon gyorsan 
szaporodnak az optimális istállói 
környezetben. Ráadásul nem csak 
telepen belül terjeszthetnek fertőzéseket, 
hanem telepek között is.
Előzze meg a problémákat, kezdje 
időben a védekezést!

Rotációs kezelés = Rezisztencia megelőzése

Használjon más hatóanyagot hathetente és előzze meg
a rezisztencia problémákat a kifejlett legyekben

2309880   
MS Aza-fly P 10%, 2 kg
Az MS Aza-Fly P egy azametifoszt tartalmazó, 
vízoldható inszekticid legyek ellen, állattartó  
épületekben való alkalmazásra.

3



Tiszta, egészséges ivóvízzel jobb a tejtermelés!

Egy tehén több 
vizet iszik meg egy 
nap, mint amennyi 
takarmányt eszik

Vízminőség

A tejhasznú tehenészetek 
30-50%-ában az ivóvíz rossz 

minőségű.

Takarmány

Víz

87%

13%

20%

50%
30%

Te
j

Nem
megfelelő

Közepes

Jó

Takarmány

Víz

87%

13%

20%

50%
30%

Te
j

Nem
megfelelő

Közepes

Jó

Takarmány

Víz

87%

13%

20%

50%
30%

Te
j

Nem
megfelelő

Közepes

Jó

A rossz vízminőség miatt
csökkenhet a takarmányfelvétel

és 10-15%-kal alacsonyabb
lehet a tejtermelés.

A termelés a jó alapokkal kezdődik!
Elsőrangú ivóvíz-ellátás

Di-o-Clean®: a készítmény két komponensből áll, amelyek összekeverés 
után lépnek reakcióba. A bekevert oldat 3 óra elteltével lesz 
használatra kész. Az oldat a bekeverést követően 30 napig tartható el. 
A Di-O-Clean egyedülálló módon állít elő 99,9%-os tisztaságú, 0,3%-os 
klór-dioxidot, melléktermékek keletkezése nélkül.

• Vízvezetékek és ivóvíz fertőtlenítése: 
 baktériumokat, gombákat és vírusokat egyaránt
• Eltávolítja a biofilmet, a vezetékek belsejében    
 megtapadó szerves anyagot
• Csökkenti a vas- és a mangán-lerakódásokat
• pH semleges
• Íztelen és szagtalan

A Di-O-Clean két komponensből áll (A+B), ezek külön vannak 
csomagolva. A két komponenst vízzel kell összekeverni egy tartályban.
A bekeverést követően klór-dioxid keletkezik. A készítményt adagolja 
folyamatosan a vízvezetékhez adagoló pumpa segítségével.

Adagolás: 
•  Tisztítási fázis: 330 ml/1000 L
•  Fenntartó fázis: 50 ml/1000 L

Víz, az „elfeledett” tápanyag!
Di-o-Clean
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Szilárd biofilm réteg

Lágy biofilm réteg

Vízvezeték biofilmmel

Vízvezeték Di-O-Clean használatával

Tiszta ivóvíz 4



Optimális gondoskodás

0604561

MS Hydraulic körmöző kaloda
Az MS Hydraulic körmöző kaloda olyan telepek és 
szakemberek számára ideális, melyek legfeljebb évi  
20 000 tehenet látnak el. A kaloda ergonomikus 
kialakítása ideális a tehén és a felhasználó számára is.
A hidraulikus motor gyorsabb mozgatást biztosít,   
mint az elektromos.

Az MS Hydraulic körmöző kaloda részei:
• Teljesen hidraulikus, elektromos vezérlés
• 4 funkció távirányítással:
• Elülső ajtók
• Rúgásgátló
• Mellkasheveder emelője
• Hátulsó lábtámasz emelője
• LED világítás körben
• Teljesen galvanizált
• Terelőkapus modell
• Megemelhető, így a munka ergonomikus magasságban 

végezhető
• Vezetéktartó
• Dupla keret a hátulsó lábvég   
 rögzítéséhez
• Dupla rögzítőkeret
• 4x emelési pont
• Vészleállító kapcsoló

A kaloda igény szerint tovább
bővíthető, a lehetőségekkel    
kapcsolatban és szaktanácsért    
keressen minket!

0604525

MS Premium Plus körmöző kaloda
Az MS Premium Plus egy teljesen elektronikus mozgatású 
szarvasmarha körmöző kaloda, amely megfelel a DLG és 
a BG biztonsági előírásainak.

Az MS Plus körmöző kaloda részei:
• Elülső lábtámasz elektromos emelővel
• Mellkasheveder elektromos emelővel
• Hátulsó lábtámasz elektromos emelővel
• Dupla hátsó rúgásfékező keret, gázrugós
• Gumipadozat
• Elektromos csatlakozó
• Terelőkapu (2 x 2)
• Terelőkapu csatlakoztatási pont

Opcionális kiegészítők:
• Rögzítőhurok szett elülső lábvéghez (8804619)
• Hátulsó világítás (8804622)
• Kifordítható eszköztartó (8804606)
• Terelőkapu plusz elem jobbos vagy    

balos (8804634-L vagy R)
• Kerék szett (8804605)

A választható extrákat külön  
szállítjuk. Ezeket a helyszínen kell 
felszerelni. A kaloda általában van 
készleten.

Legyen könnyű feladat a csülökápolás!
A megfelelő csülökápolás alapvetően fontos a szarvasmarhák számára. A sántaság 
negatívan befolyásolja a tejtermelést és a tehenek élettartamát. Az MS Schippers 
termékei között a gazda és a csülökápoló szakember egyaránt talál számára 
megfelelő terméket. Körmöző kalodáink híresek arról, hogy megbízhatóak, 
masszívak és könnyű őket kezelni. Ezen felül a csülökápoláshoz szükséges  
valamennyi eszköz és segédanyag megtalálható kínálatunkban.
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Termékvideó: Termékvideó:
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További
információra

vagy személyre szabott 
tanácsra van szüksége?

Látogasson el a
www.msschippers.com

weboldalra
vagy hívjon minket:
+36 30 386 8589



0601227 

Blokk, fa

0601245 
XL Blokk, fa 

0609961     

MS GluePro, 160 ml
• Gyorsan kötő poliuretán ragasztó
• Kötési idő: 30 másodpercen belül.
• Kétkomponensű
• 7 - 9 kezelés egy patronnal
• Egyedülálló, könnyen lepattintható 

záróelem, így nincs szükség eszközre 
a patron kinyitásához

0609978-10 
Keverőcső kétkompo-
nensű ragasztóhoz, 10 db
Kifejezetten az MS GluePro,  
250 ml készítményhez való

Tippek a blokk megfelelő rögzítéséhez:
•  A tubust az előírt módon nyissa ki és győződjön meg arról,    
 hogy mindkét nyílás nyitva van
•  Tartsa függőlegesen a patront és nyomjon ki egy kis ragasztót,    
 mindkét komponensnek egyszerre kell megjelennie
•  Tisztítsa meg a csülökszarut és szárítsa meg meleg levegővel -    
 a felületnek teljesen száraznak kell lennie
•  A legjobb eredmény eléréséhez tegyen 3 mm vastag ragasztóréteget   
 a szaru és a blokk közé
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Blokkok & ragasztók

0609966     

MS GluePro, 250 ml
• Gyorsan kötő poliuretán ragasztó
• Kötési idő: 30 másodpercen belül.
• Kétkomponensű
• 10 - 12 alkalmazás egy patronnal

0609992 
Bovi-Bond  
kétkomponensű 
ragasztó, 160 ml

0601140 
Technovit kezdőkészlet  
+ gyorsító
Teljes készlet blokkok 
felragasztásához Technovit 
gyorskötésű műanyagragasztóval

0609715    

Kinyomópisztoly epoxi 
ragasztóhoz, 250 ml
Kinyomópisztoly 2 komponensű 
epoxi ragasztó patronhoz, a 
ragasztó felviteléhez.

0609894    

Deluxe kinyomópisztoly 
ragasztóhoz,
160/180 ml
Deluxe kinyomópisztoly 
kétkomponensű ragasztóhoz, 
blokkok felhelyezéséhez

0609995-25     
Keverőcső kétkomponensű 
ragasztóhoz, 25 db
Műanyag keverőcső a ragasztók két 
komponensének megfelelő arányú 
összekeveréséhez.

0609970     

MS melegítő ragasztóhoz
Melegítő készülék a ragasztó 
felmelegítéséhez és melegen tartásához  
a jobb kötés érdekében.
Egyszerűen felhelyezhető a körmöző 
kalodára és mindig a megfelelő 
hőmérsékleten tartja a ragasztót.

0608100

Demotec 95   
csülökápoló szett
Teljes készlet fa vagy 
műanyag blokkok 
felragasztásához.

0609871     

MS melegítő ragasztóhoz, 
állítható
• Mindig megfelelő hőmérséklet
• A lehető legjobb kötésért
• Gyorsan felmelegszik
• Masszív felépítés
• Plusz rekesz egy külön 

ragasztópatronnak



0606698 
MS öntapadó  
bandázs,   
4,5 cm x 10 cm, zöld
Az MS öntapadó bandázs 
erős, latexmentes, univerzális 
rugalmas pólya.

0606692 
MS öntapadó  
bandázs,
4,5 cm x 10 cm, kék
Az MS öntapadó bandázs 
univerzális rugalmas pólya. 
Kifejezetten téli kezelésekhez 
ajánlott.

4504376-100 

Gézlap
Ideális a csülök kötözéséhez 
MS csülökápoló pasztával 
való kezelés esetén.

0602040 
M-Han csülökápoló 
paszta, 400 g
Az M-Han csülökápoló   
paszta kifejezetten a  
csülökszaru ápolására   
kifejlesztett készítmény.
• Védő hatás
• Nyugtat
• Kellően ellenáll a   
 szennyeződéseknek

Az MS csülökápoló paszta használata 

Tisztítsa és szárítsa meg 
a csülökszarut 

Vonja be a sérült
területet az MS csülökápoló 

pasztával 

Fedje le a sérülést
gézlappal 

Bandázzsal kösse
be a csülköt 

3-4 nap elteltével
távolítsa el a kötést és kezelje

le újra a csülköt

0602010 MS Csülökápoló paszta, 300 ml
Az MS csülökápoló paszta kifejezetten a lábvég 
kezelésére kifejlesztett készítmény. Az MS csülökápoló 
paszta kelátképző ásványi anyagokat tartalmaz:
• Az eredmény: tökéletesen ápolt csülök
• Véd a szennyeződésektől
• Nagyon jól tapad a lábvégen
• Az MS csülökápoló pasztát ecsettel kell felvinni 
 (0602021).

Optimális csülökápolás
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0605512 Dick patafaragó kés   
 Bison, balos, keskeny (A)

0605513 Dick patafaragó kés   
 Bison, jobbos, keskeny (A) 

0605514 Dick patafaragó kés   
 Expert, balos, keskeny (B)

0605515 Dick patafaragó kés   
 Expert, jobbos, keskeny (B)

• Edzett penge, tovább marad éles
• Szénacélból készült, ezért kemény   
 szaruhoz is alkalmas
• Körmöző szakemberekkel    
 együttműködve fejlesztettük ki

0605110

MS patafaragó korong,   
5 késes, alumínium
Az MS patafaragó korong 
sarokcsiszolóval használható a 
csülökszaru vágására.
• 5 db 3 mm-es cserélhető kést   
 tartalmaz. Ideális a csülökápolásban  
 jártas gazda számára.

0605112

Trim-Tec korong Titan alum., 
zárt, 6 késes
Ideális patafaragó korong körmöző 
szakemberek számára. A Trim-tec 
korongot kések nélkül szállítjuk.  
Kevésbé agresszív, mint a nyitott  
változat.

0605972

Patacsiszoló korong Super, 
nagyszemcsés, 115 mm
A korong csiszoló hatásának   
köszönhetően a szaru pormentesen 
távolítható el.
• Keményfém
• A szaru nem melegszik fel a   
 csiszolás során
• A wolfram szemcsék révén a korong  
 élettartama hosszabb 

0605100 

MS Fenőkés

0605550 MS Patacsípő 12”
0605551 MS Patacsípő 14”
Az MS Patacsípő kiválóan alkalmas 
a csülökszaru rövidítésére és a 
fűkörmökhöz

0607502

Hőlégfúvó pisztoly
Mannesmann
• Erős, 2000 W motor
• Folyamatosan használható a beépített  
 túlmelegedés elleni védelemnek köszönhetően  
 (állandó értéken tartja a hőmérsékletet)
• 3 hőmérséklet állítható be, így sokféle irányú
 felhasználás lehetséges
• Az elülső gyűrű eltávolítható, így könnyebben
 használható szűk helyen
• Stabilan letámasztható (biztonságosan  
 használható anélkül, hogy a kezében tartaná)

0607615 

Metabo Compact   
sarokcsiszoló
• A legjobb készülék a kategóriájában
• Jobb- és balkezes markolat
• Kiváló hatékonyság, hosszú
 élettartam és tartós szénkefék
• Ergonomikus forma a legjobb stabilitás  
 érdekében minden markolati   
 helyzetben
• Közvetlen hűtés a jobb terhelhetőség  
 és a hosszú élettartam érdekében

0605500 MS patafaragó kés,
 balos, keskeny  
0605501 MS patafaragó kés,
 jobbos, keskeny
0605502 MS patafaragó kés,
 dupla, keskeny
Német minőség

A csülökápolási termékek teljes skálája!

A

B
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0605530 

MS Klauenklinge, patafaragó kés betét
Az MS Klauenklinge patafaragó kés betétet kifejezetten 
a multifunkciós szerszámgépekhez fejlesztették ki. Az 
MS Kaluenklinge ergonomikus használatot tesz lehetővé, 
kevésbé terheli a csuklót.

0604825

Dick csülökterpesztő fogó
• Vizsgáló eszköz a csülök fájdalmas részeinek felderítésére
• Teljesen láthatóvá tehető az ujjak közötti terület
• Segítségével könnyen észrevehetők az elváltozások
• Megkönnyíti az ápolószerek felvitelét

ÚJ!



Jobb termelési eredmények 
a következetes lábvégápolás révén!
 
A kéthetente végzett lábvég-fürösztéssel elkerülhető a:

•  Tejtermelés csökkenése
•  Plusz munka 
•  Fertilitási problémák
•  Korai selejtezés
•  Állatorvosi költségek

Rendszeres kezelés Masszív fertőzöttség esetén

MS Megades 1% 2%

MS Dermades 4% 8%

Biocid termékek használata során járjon el körültekintően. Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!

0601120    

MS Dermades Plus, 25 kg
2509899    

MS Megades Novo, 20 kg
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0604002    

Lábfürösztő tálca   
200 x 85 x 15 cm.
A lábvégfürösztéssel megelőzhetőek 
a lábvég-betegségek, ha az állatok 
rendszeresen átsétálnak a tálcán.
• A széles, magas, lekerekített perem 

nem jelent sérülésveszélyt az 
állatok számára

• Csúszásgátló mintázat
• Szarvasmarha kezelésére
• Könnyű
• Alkalmazása egyszerű
• Űrtartalom: 180 L

0604009    

Lábfürösztő tálca,
305 x 91,5 x 15 cm
A lábvégfürösztéssel megelőzhetőek  
a lábvég-betegségek, ha az állatok 
rendszeresen átsétálnak a tálcán.
• A széles, magas, lekerekített perem 

nem jelent sérülésveszélyt az állatok 
számára

• Csúszásgátló mintázat
• Szarvasmarha kezelésére
• Könnyű
• Alkalmazása egyszerű
• Űrtartalom: 300 L

0609950-GREEN 

MS lábfürösztő tálca, zöld, 
szarvasmarha
• A tálcák szorosan összekapcsolhatók
• Csúszásgátlóval
• Fogantyúval
• Csak 14 kg / elem
• Polipropilén
Külső méretek / tálca:    
124,5 x 80 x 16 cm.



Az optimális
laktáció tervezése

MS KétoProtect
Prestige

MS KétoProtect 
Plus MS Cow Start Plus

Dermatitis digitalis (Mortellaro-
betegség) Interdigitalis phlegmone

Bendőacidózis

Ketózis

Oltógyomor-helyzetváltozás

Fertilitás

Ellenállóképesség

2701071/2        

MS KetoProtect Prestige
Az MS KetoProtect Prestige egy cinket és kolint is tartalmazó    
kiegészítő takarmány.

• A biotin (B7-vitamin) fontos szerepet játszik az energiaháztartásban
• A kolin jótékony hatással van a májra
• Az E-vitamin és a cink támogatják a sejtek (természetes)    
 védekezőképességét
• A cink pozitívan hat a fertilitásra
• A cink pozitívan befolyásolja az immunrendszert
• A cink hozzájárul a sejtek és a szövetek megújulásához

2701055/6/7      

MS KetoProtect Plus
Az MS KetoProtect Plus egy niacint és kolint is tartalmazó  
kiegészítő takarmány. Az MS KetoProtect Plus 100%-ban  
növényi eredetű glicerint tartalmaz tisztított formában.

• Ízletes alternatívája a propilén-glikolnak
• A niacin hozzájárul az energiaháztartás normális működéséhez
• A niacin támogatja az energia felszabadulását a takarmányból
• A kolin előnyös hatással van a homocisztein metabolizmusára

További információra
vagy személyre szabott 
tanácsra van szüksége? 

Látogasson el a
www.msschippers.com

weboldalra
vagy hívjon minket:
+36 30 386 8589 

A laktáció optimalizálásával csökkennek a laktáció alatti problémák. Ennek előnyei:
• Több laktáció / tehén
• Alacsonyabb állatorvosi költségek
• Jobb termelési eredmények
• Jobb fertilitás
• Élvezhetőbb munkakörnyezet
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TIPP! 
Használja az 

MS mobil
drencselő

készüléket!
(1508251)

3709995

MS Cow-Start plus, 10 kg
Az MS Cow-Start plus egy itatható kiegészítő takarmány tejhasznú 
tehenek számára, támogatás az ellés körüli időszakban
• A kalcium szükséges az emésztőrendszer normális működéséhez
• Az A-, C- és D-vitaminok pozitívan hatnak az immunrendszerre
• A C-vitamin támogatja az ellenállóképességet hideg időben
• E-vitamin a sejtek és szövetek védelméért

1508251

MS Mobil drencselő készülék, manuális, 45 L
Az MS manuális mobil drencselő segítségével folyadékokat
(pl. MS Cowstart plus) lehet beadni kérődzőknek.
• Felhasználóbarát kocsi
• Tartály tárolókapacitása 45 L
• Kézipumpa a tartály tetején
• 330 cm hosszú csővel felszerelve
• Orrkarika a csövön a drencs bevezetésének megkönnyítésére
• A levehető tartály révén könnyen tisztán tartható
Méretek:
• 460 x 480 x 1000 mm (h x sz x m)
Anyag:
• Tartály: műanyag
• Váz: fém
Műszaki specifikációk:
• Tartalom: 45 L



MS DryCare
Csökkentse a tőgygyulladások számát!

2509887 MS DryCare, 25 kg 

Az MS DryCare a legjobb higiénés hatású alomkezelő por
• Magas nedvességmegkötő képesség (200%)
• Nem irritálja a lábvég vagy a tőgybimbó bőrét
• Nem csomósodik
• Minimális a porképződés
• Ammóniakötő hatás
• Semleges pH 
 
 
Az MS DryCare higiénés hatású alomkezelő por kiválóan 
alkalmas pihenőbokszok és elletőkarámok kezelésére.

2504350 
MS alomszóró 
Az MS alomszóró készülékkel egyszerűen és 
gyorsan juttathatja ki az alomkezelő szert a 
bokszokba. Az MS alomszóró akkumulátoros 
fúróval üzemeltethető és egyenletes kiszórást 
biztosít. Az MS alomszóróval száz bokszot 
kezelhet 5 perc alatt. Az MS alomszóró 
hordozható (vállpánttal), súlya 4 kg és egyszerűen 
használható, még akkor is, ha a tehenek bent 
állnak az istállóban. A 40 liter űrtartalmú készülék 
egyszerűen megtölthető.

Biocid termékek használata során járjon el körültekintően. Használat előtt olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!

Nedvesség-
megkötés
> 200%
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1707989 MS Pulmoblock, 5 kg 
Légúti nyálkaoldó- és ellenállóképesség fokozó hatású nyalótömb

Az MS Pulmoblock nyalótömb 0-6 hónapos borjak számára.
Az élet első 6 hónapjában a borjaknak sokféle kihívással (elválasztás, huzat, 
hőmérsékletingadozás, szilárd takarmányra áttérés, stb.) kell megküzdeniük, ami 
légzőszervi problémákhoz és coccidiosishoz vezethet.
Az MS Pulmoblock támogatja a borjakat ebben a nehéz időszakban.

Az MS Pulmoblock előnyei: 
• Kalciumot tartalmaz a csontképződés támogatására
• Szelént és C-vitamint tartalmaz az ellenállóképesség     
támogatására
• Illóolajokkal támogatja a légzőszervek és az     
immunrendszer működését

Adagolás: 50 g / borjú 2 hónapon át vagy 3 kg / állat

3705010  MS Colostro Balls
A készlet 6 hengert (2 piros, 1 narancssárga és 3 zöld) tartalmaz a 
kolosztrum minőségének ellenőrzéséhez. A kolosztrum minőségét a 
felszínre emelkedő hengerek száma mutatja.

1 piros henger = gyenge minőségű kolosztrum; 2 piros henger = 
mérsékelt minőségű kolosztrum; 2 piros és 1 narancssárga henger = 
megfelelő minőségű kolosztrum; 2 piros, 1 narancssárga, 1 zöld henger 
= jó minőségű kolosztrum; 2 piros, 1 narancssárga, 2 vagy 3 zöld 
henger = nagyon jó minőségű kolosztrum

3109660  
Hydro-Tab, 24 x 2 pieces
A Hydro-Tab egy tápláló sókat tartalmazó 
pezsgőtabletta magas energiatartalmú vivőanyaggal. 
Vízben oldva izotóniás oldatot képez. A készítmény 
ízletes, így biztosan megisszák a borjak.

Biztosítsa a 
borjaknak a

JÓ 
KEZDETET!

Erős
kombináció
a hasmenés

ellen

A megfelelő kombináció a borjúnevelés biztonságáért

3105533  
MS Calf Luck, 5 kg
Az MS Calf Luck kifejezetten borjaknak szánt készítmény.
• Kezdésként a megszületett borjaknak
• A kálium fontos a megfelelő izomműködéshez
• A kálium kell a megfelelő vérnyomáshoz
• A magnézium segít megőrizni a szervezet víz- és 

ásványianyag-háztartásának egyensúlyát
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Borjúnevelés

1509870 
Premium plus   
borjúház, egyedi   
tartáshoz + ketrec
A Basic borjúház kiváló 
tulajdonságai mellett masszív 
ketreccel, kihajtható ketrec ajtóval 
és vödörtartóval rendelkezik.

1509847 
Basic complete borjúketrec,    
egyedi tartáshoz
Az üvegszállal megerősített műanyag garantálja az 
egyenletes falvastagságot és stabilitást ad. Innovatív dizájn 
szellőzőnyílásokkal, ami egész évben biztosítja az optimális 
klímát. Sima belső felszíne könnyen tisztítható, jobb higiéniai 
körülményeket biztosít. A levehető ketrec ajtó könnyű 
hozzáférést biztosít és segítségével a borjú bezárható a házba.

1509845 
Basic borjúház,  
egyedi tartáshoz
Ketrec nélkül is 
megvásárolható
Méretek:
Ház belső alapterülete: 
170 x 100 cm
Teljes alapterület: 3,35 m²



Vegye kézbe 
a vemhesség 
diagnosztikát!

1609970 
MS Linoscan digital
Az MS Linoscan digital könnyű, hordozható, lineáris fejjel rendelkező 
készülék állatgyógyászati alkalmazásra, pl. vemhesség diagnosztikára vagy 
egyéb diagnosztikai vizsgálatokhoz teheneknél és lovaknál. A fej különböző 
frekvenciákra állítható.

Az MS Linoscan jellemzői:
• Kiváló képminőség a 6,4” TFT LCD színes kijelzővel
• Több frekvenciás fej
• Teljeskörű állatgyógyászati szoftver
 60 mm-es, 6,5 Mhz rektális fejjel
• A készüléket zárható hordtáskában szállítjuk akkumulátorral és töltővel.

35. (30.) nap    42. nap          60. nap     60. és 70. nap között    277. nap    +21 nap

Linoscan (MS) 100% 100% Karunkulák Ivar 100% Általános vizsgálat

Multiscan (LS)     100% 100% Karunkulák 100%

Manuális vizsgálat 40/60% 40/60% 100%

• A 35. naptól felismerhető az ikervemhesség
• A 42 napos vemhes tehenek 15%-ában fordul elő  
 embrionális mortalitás
• Az ellés után 21 nappal az LS használható:
 • Petefészkek vizsgálatára
 • Sárgatest vizsgálatára
 • Ciszták diagnosztizálására
 • Fertőzések diagnosztizálására Méhszarvak Sárgatest 35. nap
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A KÜLSŐ JÁRVÁNYVÉDELEM 10 ARANYSZABÁLYA

Egyszer használatos 
overáll

a látogatóknak

Etetőállomások, 
méreg és csapdák az 
egerek és patkányok 
elleni védekezéshez

Lábfertőtlenítő 
szőnyeg

Fertőtlenítőkapu és 
MS Megades Novo 
a helyszínre érkező 

szaktanácsadók 
számára

Csizma fertőtlenítő 
MS Kiemkill-lel

Járművek tisztítása 
MS T & T Cleaner és 
MS Megades Novo 

készítményekkel

Személyi higiénia 
biztosítása 

MS takaróelem 
állati tetemekhez

Overállok, csizmák, 
fertőtlenítő- 

és tisztítószerek 
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Rácspadozatok
lefújása

MS Kiemkill-lel
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Magyarországi képviselet:
Vitamed Pharma Kft. |
iroda@vitamed.hu | T: +36 30 386 8589
www.msschippers.com | www.vitamed.hu


