
ОБЛАДНАННЯ
для скотарства



Якісне обладнання для тваринництва 
та ветеринарії.

Використання ветеринарного обладнання від ТОВ 

«УКРВЕТ» — це запорука високої ефективності роботи 

та відмінної окупності вкладень. Асортимент товарів 

компанії УКРВЕТ повноцінно забезпечує технологічні 

ланки в усіх галузях тваринництва та ветеринарії.  

Поставки товарів здійснюються всесвітньовідомими 

компаніями, продукція яких добре зарекомендувала 

себе на Світовому ринку. Гарантія на обладнання ста-

новить до 24 місяців. В наявності є сервісний центр з 

обслуговування та ремонту медичного та ветеринар-

ного обладнання.

Клієнти можуть отримати повноцінну консультацію 

фахівця з усіх питань, пов’язаних з товаром і його осо-

бливостями. За необхідності забезпечується і навчання.

Співпраця з ТОВ «УКРВЕТ» - Ваш успіх і прибуток!
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ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ
Еструальний детектор
Паєтовводжувач QuickLock 2000
Паєтовводжувач  ERGO
Універсальні чохли для паєтовводжувача
Санітарні чохли для паєтовводжувача
Різак для паєт, Minitube 
Різак для паєт, Kruuse
Посудина Дьюара
Термочохол  для паєтовводжувачів
Набір для штучного осіменіння корів, КОІТ-2
Термостат для розморожування СІТО
Термостат біологічний
Пінцети анатомічні
Рукавички для ректального дослідження
Рукавички для ректальних дослідженнь із 
захистом плеча
Рукавички для сонографічних досліджень 
KRUTEX SonoSleeve
Рукавички для сонографічних досліджень 
із захистом плеча
Гель для штучного осіменіння. Спермадо-
бротний гель ReproJelly
Підігрівальний столик Пакенаса
Мікроскопи
КОНТРОЛЬ ТІЛЬНОСТІ
Цифровий ультразвуковий сканер КХ 5200
Цифровий ультразвуковий сканер UKR-01
Цифровий ультразвуковий сканер DVU-80
Цифровий ультразвуковий сканер MSU1
Цифровий ультразвуковий сканер MSU2S
Шпикомір UT-01
Гель для ультразвукового дослідження
ПОСЛУГИ
Надання послуг з використанням УЗД приладів
Ремонт УЗД обладнання та датчиків
РОДОДОПОМОГА ТА АКСЕСУАРИ
Пристрій для надання рододопомоги VINK
Пристрій для надання рододопомоги VINK, 
(альтернативна тяга)
Акушерські набори
Підйомний механізм для корів PROFI та 
Standart
Пута для фіксації копит Profi та Classic
Реаніматор для телят
Колострометр KRUUSE
Колострометр
Рефрактометр
ДОГЛЯД ЗА ТЕЛЯТАМИ
Зонд для випоювання телят
Відро для випоювання телят
Запасний клапан до відра для випоювання
Соски для випоювання телят
Пляшка для молока 
Пляшка для випоювання телят Speedy Feeder
 Ковдри для телят та корів. Водяна баня. 
Підігрівач молока для телят з тефлоновим 
покриттям і зручною рукояткою
Молочні шаттли «Milk Buggy»
Індивідуальний будиночок для телят
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Групові будиночки для телят

ДОГЛЯД ТА УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ     
РОГАТОЇ ХУДОБИ

ГІГІЄНА ВИМ’Я ТА СОСКІВ
Папір для очищення вим’я
Серветки гігєнічні для очищення вим’я 
Super (багаторазові)
Серветки для очищення вим’я Uddero CLEAN
Серветки (одноразові) для вим’я Uddero CLEAN
Вологий папір для вим’я
Засіб для обробки сосків після доїння
Оприскувач дезінфекційний зі стаканом для 
соска
Стакан для дезінфікуючого засобу, безпо-
воротній (Non-Return)
Стакан для дезінфікуючого засобу, безпо-
воротній (Non-Return) з щіткою
Стакан для дезінфікуючого засобу, стандартний
ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКУ-
ВАННЯ КЕТОЗУ
Зонд для випоювання корів
Тест-смужки FreeStyle Optium β-Ketone
Кетометр Optium Xceed
Пропіленгліколь (сухий, рідкий)
Експрес-тести (смужки) для визначення 
рівня кетонових тіл
Рукавички нітрилові MilkMaster
Шприц для вливання Drencher

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКУ-
ВАННЯ МАСТИТУ
Детектор маститу
Лопатка для проби Шальма
Чашка для здоювання перших цівок молока
Соскові штифти вовняні з вазеліном
Діагностичний маститний тест 
Одноразові штифти (соскова канюля)
Оригінальний тестер для визна-
чення маститу SHOOF
ВИДАЛЕННЯ РОГІВ
Електропила для видалення рогів TECNALL
Роговипалювач електричний
Запасне сопло до електричного роговипа-
лювача
Роговипалювач  газовий Portasol ІІІ
Роговипалювач акумуляторний  BUDDEX
Паста для видалення рогів Доктора Нейлор
Олівець каустичний для видалення ріжок 
у телят
Ручна дротова пила для спилювання рогів
Ручки для ручної дротової пили
ПОЇННЯ ТА ДОЗУВАННЯ
Поїлка для телят MILK TRAIN подвійна
Поїлка чашкова, чавунна Фарма для корів 
і коней
Поїлка для великої рогатої худоби та коней 
(чавун) 
Незамерзаючі поїлки TERMOLAC
Термопоїлки Uno та Duo
Гідравлічні дозатори марки Dosatron 
Гідравлічні дозатори марки MixRite
ДОГЛЯД ЗА ШЕРСТЯНИМ ПОКРИВОМ
Металевий скрібак

Металевий  скрібак для ВРХ
Металевий  скрібак з гребнем для гриви
Скрібак для корів
Скрібак для чистки
Спіральний скрібак
Механічна щітка чесалка «Euro-Farm»
Щітка  з дозатором «VINK»
TailWell2® потужний тример для хвоста
Мати для корів
Машинка для стрижки корів/коней ZXRH-
933 (акумуляторна, DC)
Машинка для стрижки корів/коней ZXH-
902 (AC)
Машинка для стрижки овець ZXS-306 (АС)
Машинка для стрижки овець ZXS-301 (АС)
Машинка для стрижки ZXP-888
ПЕРЕГІН ТА УТИХОМИРЕННЯ. ЕЛЕКТРО-
ОГОРОЖІ
Електричний погонич Magic Shock PRO, 
MOD 1500
Електричний погонич Magic Shock PRO, 
MOD 2000
Електричний погонич Magic Shock PRO, 
MOD 2500
Електричний погонич Picador
Електричний погонич KAWE
Антибрик, модель ANTI-KICK
Носові кільця для бугаїв Profi та Standart
Щипці носові для фіксації бугаїв HARMS
Щипці з пружиною для фіксації корів та телят
Пластикове кільце проти самовидоювання 
корів (мале, середнє, велике)
Кільце проти самовидоювання MÜLLER (з 
фіксуючою пластиною) 
Палка - поводир для бугаїв
Тісьма, дріт, мотузка
Ізолятори
Стовпчики
Аксесуари
Електризатори

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВА-
РИН. ВАГИ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН

Вушні бірки MS TAG
Кліпсатор для вушних бірок MSTag
Бірка вушна Primaflex
Універсальний біркувач Primaflex
Маркер для вушних бірок Kerbl
Маркер-олівець для маркування тварин, 
MS Schippers
Маркер для вушних бірок, MS Schippers
Маркер-олівець для маркування тварин, 
Kruuse
Маркер-спрей для маркування тварин
Набір для татуювання
РАЙДЕКС - олівці для маркування м’яса
Браслети на бабки (пластик)
Маркувальні браслети на бабки (текстильні)
Номерний цифровий блок
Нашийник для ВРХ
Система Brand-a-Bull для таврування 
холодом
Ваги для зважування корів

ЗМІСТ
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КОРЕКЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА КОПИТАМИ 
ТА РАТИЦЯМИ
ІНСТРУМЕНТИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА КОПИ-
ТАМИ ТА РАТИЦЯМИ
Диски для обробки ратиць (на 3/6 ножів) 
Диск для обробки ратиць 7 ножів Demotec
Диск шліфувальний, двосторонній, Philipsen
Диск шліфувальний, Basic
Ніж для розчистки копит та ратиць Profi
Ніж для розчистки копит та ратиць (вузьке лезо)
Ніж для розчистки копит та ратиць Kruuse
Точильний брусок
Щипці торцеві для обрізки копит
Щипці відривні Knipex
Ножиці для обробки копит та ратиць бокові
Рашпіль для обробки копит
Рашпіль для обробки копит з ручкою
Лінійка для виміру копит та ратиць
Набір Demotec-95,  для обробки копит та 
ратиць, 14 шт/уп.
Набір  Demotec Easy-Bloc  для обробки 
копит та ратиць
Набір TECHNOBASE 8000 для обробки 
копит та ратиць
Дерев’яні колодки для ратиць
Клей для дерев’яних колодок
Набір Technovit 6091  з прискорювачем
Набір Technovit-2-Bond для обробки ратиць
Накінечники для нанесення клею
Дозувальний пристрії (пістолет) для нане-
сення клею
Пов’язка для копит та ратиць Kromberg
Пов’язка для копит та ратиць Silbertape
Марлевий бинт Mulino
Самоклеюча пов’язка для копит та ратиць 
Valueline
Самоклеюча пов’язка для копит та ратиць 
Vetflex
Пов’язка копитна (на копитний ріг)
Копитний гель Kruuse Hoof-Gel
Дезкилимки для копит та ратиць
Копитні ванни  Kombi
Мідний купорос
СТАНКИ ДЛЯ РОЗЧИСТКИ КОПИТ, РА-
ТИЦЬ ТА ФІКСАЦІЇ ТВАРИН
Механічний станок ОРТОВЕТ 026
Станок з одним електроприводом ОРТОВЕТ 026Е
Станок з електроприводами  Ортовет ПРОФІ
Станок для розчистки ратиць з електропри-
водом модель «KVK 650-SP 0»
Станок для розчистки ратиць з гідравлічним 
управлінням, модель «KVK 650-SP 2 ++»
Станок ОРТОПЕД в комплектації “Міні”
Станок ОРТОПЕД в комплектації “Стандарт”
Станок ОРТОПЕД в комплектації “Профі”

ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА 
ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ШПРИЦИ ТА ГОЛКИ
Ветеринарні ін’єктори  ECO-MATIC з трима-
чем флакону 2 мл, 5 мл (LL)
Ветеринарний шприц ECO-MATIC з шлангом 
2 мл, 5 мл (LL)
Ветеринарні ін’єктори MULTI-MATIC

Ветеринарний ін’єктор-автомат SOCOREX 
0,5 мл зі шлангом
Ветеринарний шприц Socorex з тримачем 
флакону  
Ветеринарний ін’єктор-автомат Ferro-matic 3мл
Ветеринарний ін’єктор-автомат Uni-matic
Шприци багаторазового використання Kruuse
Голки одноразового використання Kruuse
Голки багаторазового використання Kruuse
Контейнери для використаних голок
ВЕТЕРИНАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВРХ
Ін’єктор для туберкулінізації безголковий БІ-7М   
Зонд магнітний Коробова
Набір для оперування лівосторонього 
зміщення сечуга.
Магніти. Рукоятка для введення магнітів
Захисні чоботи. Вимірювальна стрічка
Сепаратори кормів та гною. 
Експрес тести на визначення сечовини в 
молоці. 
Хірургічний набір
Стерилізатори (вогневий, електричний)
Ножиці гострокінцеві
Ножиці тупокінцеві
Пінцети (анатомічні, хірургічні)
Лезо до скальпеля
Ручка скальпеля 
Скальпель черевковидний
Скальпель загострений
Ніж черевковидний
Ніж хрящовий, ребровий
Сумка для ветеринара
ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУ-
АЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Дезінфекційні килимки
Бланідас Актив
Бланідас 300 
Лізоформін 3000
Сталосан Ф
Порошковий розпилювач «Дустер VS 1800»
Туманогенератори
Лампа для знищення комах «Economy»
Бахіли одноразові, високі
Бахіли одноразові, короткі
Халат одноразовий
Комбінезон одноразовий з капюшоном
Шапочка  одноразова

РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ 
ТА КОЗАМИ

Відро для випоювання ягнят
Ножиці для догляду за ратицями
Ножі для догляду за ратицями
Стакан для дезінфікуючого засобу Non-Return
Серветки гігєнічні для очищення вим’я 
Super (багаторазові)
Засіб для обробки сосків після доїння
Лопатка для проби Шальма
Каліфорнійський маститний тест (КМТ) 
Вушні бірки PrimaFlex № 0
Кліпсатор для вушних бірок Primaflex
Маркер для вушних бірок Kerbl
Олівець для вушних бірок, Allflex
Блок для маркування RAIDEX

Маркувальні браслети на бабки (текстильні)
Щипці-аплікатор для гумових кілець
Гумові кільця для кастрації
Ножиці для стрижки овець
Паста для видалення рогів Доктора Нейлора
Олівець каустичний для видалення ріжок у 
ягнят та козенят (помадка)
Машинка для стрижки овець ZXS-306 (АС)
Машинка для стрижки овець ZXS-301 (АС)

ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНЕ         
ОБЛАДНАННЯ

АНАЛІЗ МОЛОКА
Аналізатор молока ультразвуковий,      
ЕКОМІЛК Оптима
Аналізатор молока ультразвуковий,      
ЕКОМІЛК Стандарт 
Аналізатор молока ультразвуковий      
ЕКОМІЛК Бонд
Аналізатор молока Milkotester Master Classic
Аналізатор молока Milkotester Master PRO
Аналізатор молока Milkotester Master ECO
Аналізатор соматичних клітин в молоці 
EKOMILK Scan
ЕКОПРІМ (європейський аналог Мастопрім)
Центрифуга з підігрівом Nova Safety
Центрифуга лабораторна «Орбіта»
Експресс-тести (смужки) для аналізу 
молока на ( рівень кетонових тіл; кількість 
соматичних клітин; наявність сечовени)
Аналізатор молока Milk Doctor-50S для 
визначення: сечовини,  кетонів, лактатде-
гідрогенази 
Тест для визначення широкого спектру 
антибіотиків та інгібіторів CowSide® II
Шарм Роза тест визначення антибіотиків у 
молоці (США)
Інкубатор для тестів визначення антибіо-
тиків у молоці Шарм Роза
Безінкубаторний тест для визначення бета 
лактамів і тетрациклінів в молоці Biotech 
100 ppb 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛІВ
Щітка для миття молочних цистерн
Щітки для соскової гуми та доїльних стаканів
Щітки для очищення молочних рукавів
Фартух для доїння та прибирання
Нарукавник з гумовою манжетою
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА ДІАГНОСТИКА 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Мікропланшетний ІФА аналізатор MR-96A
них захворювань
Напівавтоматичний біохімічний
аналізатор ВА-88А
ІФА дослідження для визначення інфекцій-
них захворювань
Вода демінералізована
ПРОМИСЛОВЕ LED ОСВІТЛЕННЯ
LED Лампа NANO T8 24W 4000K
LED Лампа TURBO NEW 10W E27 4000К
Лампа КЛЛ T4 55W 2700K E27
LED SMD Прожектор чорний з радіатором 
200W 6500K
LED Світильник 60*60 (панель) 40W
Світильник лінійний IP65 34W 4000K (1.2m)



· Штучне осіменіння · Контроль тільності · Рододопомога та аксесуари ·
· Догляд за телятами ·

ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ
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Еструальний детектор

Виробництво: Draminski, Польша

• Пристрій контролює характерні зміни 
вагінального слизу під час овуляції за 
допомогою вимірювання її електричного 
опору, що дозволяє твариннику точно 
визначити період овуляції;

• Пристрій визначає оптимальний час 
злучки і запліднення;

• Детектор може використовуватися для 
підтвердження вагітності через 19-23 дні 
після спаровування;

• Елемент живлення: 9 В;
• Матеріал: міцний пластик;
• Вага: 300 г.

Паєтовводжувач QuickLock 2000

Виробництво: Minitube, Німеччина

Паєтовводжувач призначений для вве-
дення сперми ректо – цервікальним ме-
тодом.
• Інструмент  використовується для збіль-

шення ефективності штучного осіменін-
ня великої рогатої худоби; 

• Пройшов випробування на території 
України;

• Нержавіюча сталь;
• Зручний фіксатор-тримач “рибка” 7см;
• Використовується з чохлом;
• Довжина зони введення 43-45 см
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Паєтовводжувач  ERGO

Виробництво: Minitube, Німеччина

• Нержавіюча сталь;
• Зручний тримач-фіксатор;
• Використовується з чохлом;
• Довжина зони введення 48 -49 см.
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Термочохол  для паєтовводжувачів

Виробництво: Minitube, Німеччина

• Для транспортування та зберігання       
інструментів для штучного осіменіння;

• Комплект із зарядним пристроєм і ре-
менем;

• Перезарядна батарея, 8 годин роботи;
• Зарядний пристрій має підключення в 

автомобіль (12 V прямий струм) або в 
розетку (220 V );

• Фіксація та регулювання температури;
• Міцний матеріал, легко очищається.

Різак для паєт, Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

• Характеристика:
• Для швидкого обрізання кінчика паєт 

(принцип гільйотини);
• Легко очищається;
• Пластиковий корпус

Універсальні чохли для паєтовво-
джувача

Виробництво: Minitube, Німеччина

• Для всіх видів соломинок;
• Закруглена форма кінчика полегшує 

процес запліднення, не травмуючи  сли-
зової оболонки;

• Довжина 50 см;
• Упаковка 50 шт.

Санітарні чохли для паєтовводжу-
вача

Виробництво: Minitube, Німеччина

• Призначений для запобігання мікробної 
крос-контамінації;

• Міцний полієтилен, має зону перфорації 
для зручного відривання;

• Довжина 44 см;
• Рулон 80 шт.

Посудина Дьюара

Виробництво: Україна

• Посудина Дьюара серії СК  являє собою 
резервуар типу «посуд в посуді». Для 
підтримки глибокого вакууму, протягом  
тривалого часу, поміщений адсорбент і 
хімічний поглинач водню. 

• Внутрішній посуд виготовлений зі спе-
ціального високоміцного склопластику. 

• Внутрішній і зовнішній шар  сплав алю-
мінію.

Різак для паєт, Minitube 

Виробництво: Minitube, Німеччина

• Ергономічна  форма;
• Точне обрізання паєт 0,25 мл и  0,5 мл;
• Легко та просто  очищається.
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ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ
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Пінцети анатомічні

Виробництво: Пакистан

• Нержавіюча сталь;
• Довжина 25,0 см; 20,0 см; 15,0 см

Набір для штучного осіменіння 
корів, КОІТ-2

Виробництво: Україна

• Інструкція по штучному осіменінню корів, 
записна книжка та ручка.

• Халат з косинкою або шапочкою;
• Мило в мильниці або  пеналі та рушничок; 
• Гігієнічний крем для рук.
• Розчин  фурациліну, «фізіологічний  роз-

чин» або інші необхідні розчини в полі-
мерних судинах;

• Інструменти, підготовлені  для осіменін-
ня тварин (асептичним способом).

• Вагінальні дзеркала з освітлювачем;
• Одноразові полімерні рукавички.
• Пінцет великий  анатомічний;
• Ножиці, скальпель, і корнцанг.
• Спиртові тампони;
• Запальничка або сірники;
• Вата гігроскопічна біла і сіра;
• Марлеві серветки;
• Розмір контейнера 570x310x190мм.

Рукавички для ректального дослі-
дження

Виробництво:  Kruuse, Данія 

• Довжина 95 см
• Одноразові 100 % поліетиленові (черво-

ні) рукавички ; 
• Товщина матеріалу 25 mμ;
• Ідеально підходять для ветеринарів;
• 50 шт/уп. в картонній коробці з дозато-

ром

Рукавички для ректальних дослі-
дженнь із захистом плеча

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Довжина 120 см (розмір малий та вели-
кий);

• Одноразові 100 % поліетиленові (пома-
ранчеві)  рукавички  з захистом плеча , 
запліччя та грудей;

• Найякісніші, товщина матеріалу 25 mμ та 
висока чутливість;

• Ідеально підходять для ветеринарів;
• 50 шт/уп. в картонній коробці з дозато-

ром.

Термостат біологічний

Виробництво: Україна

• Для нагріву сімені до потрібної темпера-
тури перед застосуванням;

• Діапазон температури +33 - +48° С;
• Об’єм 1 л;
• Потужність 0,75 кВт;
• Розміри: 150х150х300 мм;
• Живлення: 220 В

Термостат для розморожування СІТО

Виробництво: СІТО, США

Термостат  призначений для розморожуван-
ня та відігрівання замороженої сперми до 
необхідної робочої температури перед безпо-
середнім застосуванням її в пунктах штучного 
осіменіння.

• Автоматично нагріває та підтримує точну 
температуру  води 35,6 С°;

• Регулювання температури в межах ±1,5 С°; 
• Для паєт міні та паєт середнього типу;
• Має світлові індикатори нагріву та готов-

ності до роботи;
• Матеріал: міцний АСБ - пластик;
• Термометр для визначення температури в 

бані;
• Кабель живлення;
• Об’єм 0,6 л
• Працює від мережі 220,12 В.
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ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ

Рукавички для сонографічних до-
сліджень KRUTEX SonoSleeve

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Одноразові оглядові рукавички  KRUTEX 
SonoSleeve є революційним рішенням 
для проведення ректальних досліджень

• Наявність 6-го пальця.
• Лінійний ректальний датчик розміщу-

ється всередині 6-го пальця.
• Дозволяють легко маніпулювати ліній-

ним ректальним датчиком і зберігають 
його фізично-чистим після кожного до-
слідження (Гель наносять безпосеред-
ньо на робочу поверхню датчика, а потім 
одягають рукавицю. Це дозволяє усунути 
будь-який повітряний зазор і тим самим 
забезпечити ультразвукове зображення 
з максимально можливою якістю).

• Довжина 90 см;
• Упаковка 100 шт. в картонній коробці з 

дозатором;
•  До плеча;
• 100 % Поліетилен;
•  Товщина матеріалу 25 mμ

Мікроскопи

Виробництво: Micromed, КНР

Біологічні мікроскопи дослідницького 
класу, для морфологічних досліджень в 
прохідному світлі в світлому полі. Засто-
совується в ветеринарних лабораторіях, 
лабораторіях штучного осіменіння і науко-
во-дослідних установах .
Функціональні моделі, що відмінно заре-
комендували себе для щоденного трива-
лого використання.

• Мікроскопи монокулярні Micromed;
• Мікроскопи бінокулярні Micromed;
• Мікроскопи тринокулярні Micromed.

Рукавички для сонографічних до-
сліджень із захистом плеча

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Довжина 120 см;
• Наявність 6-го пальця;
• Упаковка 50 шт. в картонній коробці з 

дозатором;
•  з захистом плеча, запліччя та грудей
• 100 % поліетилен;
•  Товщина матеріалу 25 mμ

Підігрівальний столик Пакенаса

Виробництво: Україна

• Діапазон температури +34…+45 °С;
• Похибка температури: не більше 0,5  °С;
• Час нагрівання до робочої температури: 

не більше 10 хв;
• Час безперервної роботи необмежений;
• Вага столика не більше 2 кг

Гель для штучного осіменіння. 
Спермадобротний гель ReproJelly

Виробництво: Minitube, Німеччина

Для штучного осіменіння, ректального та 
ультразвукового аналізу, штучних вагін;
• У тюбику з кришкою, що закручуєся;
• Об’єми 100 мл, 3 л.
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Цифровий ультразвуковий сканер 
КХ 5200

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер КХ 5200 — при-
лад, що призначений для професійної 
діагностики вагітності, акушерсько-гіне-
кологічних патологій та визначення опти-
мального часу для осіменіння у всіх видів 
сільськогосподарських тварин.

Гарантія: 12 місяців.
Навчання: спеціалізоване навчання пер-
соналу.
• Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною 

здатністю. Висока яскравість і контраст-
ність. Широкий кут огляду;

• Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/ 
М, М;

• Можливість кріплення: на зап’ясті, на 
підставці, в сумці і перед собою;

• Захищений конектор для датчика з ав-
томатичним визначенням типу датчика. 
Можливість роботи з додатковими дат-
чиками;

• Мова меню: Українська, Англійська і Ки-
тайська;

• До 4 годин автономної роботи;
• Маштабування: 8 рівнів;
• Максимальна глибина сканування: 240 мм;
• Посилення: 0-127 dB;
• Динамічний діапазон: 27-90 dB;
• Відтінки сірого: 256;
• TGC регулювання: ближнє поле, далеке 

поле;
• Регулювання фокусу: 1-4;
• Частота кадрів: 30 кадрів/сек;
• Пам’ять: 100 знімків;
• Режим «ZOOM»;
• Постійна пам’ять: 100 зображень;
• Кінопетля: на 256 Зображень;
• 8 псевдокольорів (включаючи B/W);
• USB порт: швидкісний з підтримкою USB 

Flash та принтерів для друку зображень;
• Подвійний TV режим PAL/NTSC;
• Вага: 1,1кг;
• Розмір основного блоку (ДxШxВ): 

155x180x80мм.

Комплектація:
• Основний блок: 1 шт;
• Багаточастотний лінійний ректальний 

датчик 6.5MHz: 1 шт;
• Адаптер живлення: 1 шт;
• Літієві батареї: 2 шт;
• Шкіряний чохол: 1 шт;
• Рукавичка кріплення: 1 шт;
• Зарядний пристрій: 1 шт;
• Пульт дистанційного керування: 1 шт;
• Керівництво по експлуатації: 1 шт.

Додаткова комплектація:
• Ультразвукові датчики;
• Окуляри для перегляду зображень;
• Ректальний подовжувач датчика для 

дистанційного ректального дослідження;
• USB флеш-диск;
• Відеопринтер;
• Батарея (2400 mAh);
• Миша маніпулятор

Цифровий ультразвуковий сканер 
UKR-01

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер UKR-01 - при-
лад, що призначений для професійної 
діагностики вагітності, акушерсько гіне-
кологічних патологій та визначення опти-
мального часу для осіменіння у всіх видів 
сільськогосподарських тварин.

Гарантія: 12 місяців.
Навчання: спеціалізоване навчання пер-
соналу.

• Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною 
здатністю. Висока яскравість і контраст-
ність. Широкий кут огляду; 

• Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/ 
М, М;

• Можливість кріплення: наручне та на-
тільне;

• Захищений конектор для датчика з ав-
томатичним визначенням типу датчика. 
Можливість роботи з додатковими дат-
чиками;

• Волого та пилозахищений корпус;
• USB порт: швидкісний з підтримкою USB 

Flash та принтерів для друку зображень;
• Подвійний TV режим: PAL/NTSC;
• Можливість дистанційного керування;
• Літієва батарея (5200 mAh), час роботи 

4 годин;
• Мова меню: Українська, Англійська і Ки-

тайська;
• Масштабування: 8 рівнів;
• Максимальна глибина сканування: 240 мм;
• Посилення: 0-127 Дб;
• Динамічний діапазон: 27-90 Дб;
• Відтінки сірого: 256;
• 8 псевдокольорів (включаючи B/W);
• ТГК регулювання: ближнє поле / далеке 

поле;

• Режим «ZOOM»;
• Регулювання фокусу: 1-4;
• Постійна пам’ять: 100 зображень;
• Кінопетля: на 256 Зображень;
• Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
• Вага: 1,1кг;
• Розмір основного блоку (ДxШxВ): 

212x154x58 мм.

Комплектація:
• Основний прилад: 1 шт;
• 6.5МГц мультичастотний ректальний лі-

нійний датчик: 1 шт;
• Адаптер мережевого живлення: 1 шт;
• Літієва батарея: 1 шт;
• Зарядний пристрій: 1 шт;
• Ремінь кріплення: 1 шт;
• Силіконовий чохол: 1 шт;
• Насадка на монітор для затемнення: 1 шт;
• Чемодан для зберігання та перенесення;
• Керівництво по експлуатації.

Додаткова комплектація:
• Окуляри для перегляду зображень;
• Батарея (5200mAH);
• Ректальний подовжувач датчика для 

дистанційного ректального дослідження.
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Вигляд Датчик Дослідження Тварини

Лінійний ректальний датчик (з 
ручкою) - 6,5 МГц.

Внутрішні органи, плід Вівця, коза

Конвексний датчик ― 3.5 МГц
Внутрішні органи, поверхневі органи, 

плід, кардіо.
Свиня, собака, кішка, миша, кролик, лисиця, 

дрібні і великі тварини

Конвексний ректальний датчик - 4,0 
МГц

Внутрішні органи, поверхневі органи,  
плід, кардіо.

Корова, кінь, лама, великі тварини

Мікроконвексний датчик - 5,0 МГц
Внутрішні органи, поверхневі органи, 

плід, кардіо.
Кінь, свиня, собака, кішка, кролик, лисиця, 

дрібні та великі тварини, птахи

Лінійний датчик - 7,5 МГц Поверхневі органи і судини.
Кінь, корова, лама, свиня, вівця, коза, собака, 
кішка, кролик, лисиця, миша, дрібні та великі 

тварини, птахи: курка, качка, гусак.

Лінійний датчик - 3,5 МГц. (L150B2 
\ 180мм)

Для дослідження процентного 
вмісту внутрішньом'язового жиру і 

підшкірної клітковини (шпигу).
Свині, коні, ВРХ

Цифровий ультразвуковий сканер 
DVU-80

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер DVU 80 призна-
чений для діагностики великої рогатої 
худоби на тільність, визначення акушер-
сько-гінекологічних патологій. Апарат 
прийнятний найбільше для фермерських 
господарств з поголів’ям 300-500 голів ді-
йного стада, а також для використання в 
освітніх цілях. УЗД апарат DVU 80 ергоно-
мічний і його зручно носити. Можливість 
кріплення апарату на тулуб забезпечує 
більш безпечну роботу в умовах ферми, а 

також звільняє руку оператора від додат-
кових навантажень.
Тривала робота апарату забезпечується 
завдяки літієвій батареї великої ємності 
і дозволяє працювати більш ніж 6 годин.

Гарантія: 12 місяців.
Навчання: спеціалізоване навчання пер-
соналу.
• Посилення: 0-120 Дб;
• Динамічний діапазон: 30-90 Дб;
• Відтінки сірого: 256;
• Частота кадрів: 30 к / сек;
• TGC регулювання: ближнє поле / далеке 

поле;
• USB-порт;
• Відео-вихід PAL-NTSC (можливість під-

ключення принтера і робочих станцій);
• Можливість дистанційного керування;
• Літієва батарея (4400 mAh), час роботи 

6 годин;
• Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
• Вага: 1,5 кг;
• Розмір основного блоку (ДxШxВ): 

190x150x53 мм.

Комплектація:
• Основний прилад: 1шт;

• 6.5 МГц лінійний ректальний датчик 
(або 4,0 МГц конвексний ректальний 
датчик): 1шт;

• Блок живлення: 1шт;
• Акумулятор: 1шт;
• Шнур живлення / зарядний пристрій: 1шт;
• Гумовий чохол: 1шт;
• Силіконовий чохол: 1шт;
• Тримач датчика: 1шт;
• Ремінь кріплення на пояс: 1шт;
• Кейс: 1шт.

Доступні датчики:
• 3.5 МГц конвексний датчик;
• 6.5 МГц лінійний ректальний датчик;
• 4 МГц ректальний конвексний датчик.

Додаткова комплектація:
• Додаткова літієва батарея;
• Відео-окуляри I-Scan;
• Зовнішній наручний монітор 3,5’’;
• Мультичастотний конвексний ректаль-

ний датчик 4,0 МГц;
• Флеш-карта «Kaixin»;
• Ректальний подовжувач датчика для 

дистанційного ректального дослідження;
• Сумка.
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Цифровий ультразвуковий сканер 
MSU1

Виробництво: Kaixin, КНР

Цифровий ультразвуковий діагностичний 
апарат з механічним секторним датчиком 
MSU1 - легкий, переносний та маленький 
апарат, що призначений для діагностики 
супоросності, визначення оптимального 
часу для осіменіння та акушерсько-гіне-
кологічних захворюваннь у свиноматок. 
Можливі андрологічні дослідження та 
проведення досліджень і розрахунків по 

Цифровий ультразвуковий сканер 
MSU2S

Виробництво: Kaixin, КНР

Цифровий ультразвуковий діагностич-
ний апарат з механічним секторним дат-
чиком MSU2S - легкий, переносний та 
маленький апарат, що призначений для 
діагностики супоросності, визначення 
оптимального часу для осіменіння та аку-
шерсько-гінекологічних захворюваннь у 
свиноматок. Можливі андрологічні дослі-
дження та проведення досліджень і роз-

визначенню товщини жирової та м’язової 
тканин.
Гарантія: 12 місяців.
Навчання: спеціалізоване навчання пер-
соналу.
• 5,7 «дюймів РК-дисплей з високою роз-

дільною здатністю (висока яскравість 
і контрастність, широкий кут огляду, 
зручний перегляд);

• Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/ 
М, М;

• USB-порт з можливістю підключення 
принтера;

• Відео-вихід PAL-NTSC (можливість при-
єднання термопринтера і відео-окулярів);

• Літієва батарея (2400 mAh), час роботи 
2 години;

• Мова меню: українська, китайська та ан-
глійська;

• Масштабування: 5 рівнів;
• Максимальна глибина сканування: 200 мм;
• Посилення: 0-127 Дб;
• Динамічний діапазон: 27-90 Дб;
• Відтінки сірого: 256;
• Частота кадрів: 30 кадрів/сек;
• 8 псевдокольорів (включаючи B/W);
• Локальний масштаб і забарвлення зо-

браження;

рахунків по визначенню товщини жирової 
та м’язової тканин.

Гарантія: 12 місяців.
Навчання: спеціалізоване навчання пер-
соналу.
• Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною 

здатністю. Висока яскравість і контраст-
ність. Широкий кут огляду;

• Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/ 
М, М;

• Можливість кріплення: наручне та на-
тільне;

• Захищений конектор для датчика з ав-
томатичним визначенням типу датчика; 

• Волого та пилозахищений корпус;
• USB порт: швидкісний з підтримкою USB 

Flash та принтерів для друку зображень;
• Подвійний TV режим; 
• Можливість дистанційного керування;
• Літієва батарея (5200 mAh), час роботи 

4 години;
• Мова меню: Українська, Англійська і Ки-

тайська;
• Масштабування: 8 рівнів;
• Максимальна глибина сканування: 240 мм;
• Посилення: 0-127 Дб;
• Динамічний діапазон: 27-90 Дб;

• Постійна пам’ять: 100 зображень;
• Кінопетля: на 256 Зображень;
• Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
• Вага: 1,0 кг;
• Розмір основного блоку (ДxШxВ): 

155x180x80 мм.

Комплектація:
• Основний прилад: 1 шт;
• Механічний секторний вологозахище-

ний датчик - 3,5 МГц: 1 шт;
• Адаптер електроживлення на 12 В: 1 шт;
• Літієва батарея: 1 шт;
• Зарядний пристрій: 1 шт;
• Кронштейн: 1 шт;
• Ремінь:1 шт;
• Пульт дистанційного керування: 1 шт;
• Сумка для перенесення: 1 шт;
• Керівництво по експлуатації (російською 

мовою): 1 шт.

Додаткова комплектація:
• Окуляри для перегляду зображення;
• Літієві батареї (2400 мАг);
• Миша;
• Чорний кейс.

• Відтінки сірого: 256;
• 8 псевдокольорів (включаючи B/W);
• ТГК регулювання: ближнє поле / далеке 

поле;
• Режим «ZOOM»;
• Регулювання фокусу: 1-4;
• Постійна пам’ять: 100 зображень;
• Кінопетля: на 256 Зображень;
• Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
• Вага: 1,1кг;
• Розмір основного блоку (ДxШxВ): 

212x154x58мм.

Комплектація:
• Основний прилад: 1 шт;
• 3.5MHz вологозахищений механічний 

секторний датчик: 1 шт;
• Адатер живлення: 1 шт;
• Батарея: 1 шт;
• Зарядний пристрій: 1 шт;

Додаткова комплектація:
• Батарея (5200 mAh)



13тел.: +38 (044) 502-55-45     +38 (050) 412-10-10     +38 (096) 426-45-45     +38 (050) 426-45-45ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКОТАРСТВА - UKRVET.UA    ТОВ “УКРВЕТ” 03127, м. Київ, вул. Сєченова 7А

КОНТРОЛЬ ТІЛЬНОСТІ. ПОСЛУГИ

ВИ
РО

Щ
УВ

АН
НЯ

 Т
ЕЛ

ЯТ

Надання послуг з використанням 
УЗД приладів

Наша компанія надає наступні послуги з 
використанням УЗД приладів:

• УЗД діагностика тільності;
• УЗД діагностика гінекологічних захво-

рювань корів;
• Експертна оцінка відтворення телиць і 

нетелей перед продажем;
• Схеми лікування гінекологічних захво-

рювань;
• Методи підвищення заплідненості корів 

і телиць;
• Поліпшення відтворення стада;
• Забезпечуємо виїзд в господарство, 

індивідуальний підхід, розширена кон-
сультація з питань відтворення.

Ремонт УЗД обладнання та дат-
чиків

Компанія УКРВЕТ проводить гарантійний 
та після гарантійний ремонт портативних 
ультразвукових сканерів для тваринни-
цтва. Ми піклуємося про те, щоб забез-
печити нашим клієнтам якісний ремонт 
апаратів ультразвукової діагностики з 
гарантією.

Проводяться наступні роботи по ремонту 
та діагностиці:
• Діагностика та ремонт основних блоків 

УЗД апаратів;
• Діагностика та ремонт електронних дат-

чиків;
• Діагностика та ремонт механічних сек-

торних датчиків

Шпикомір UT-01

Виробництво: Kaixin, КНР

Гарантія: 12 місяців.

• Компактний і зручний дизайн;
• Інтегрований USB порт і датчик виміру;

Гель для ультразвукового до-
слідження

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Доступна ємність: 260, 1000 пляшки та       
5 кг каністра;

• В’язкість: 80 000 ± 10 000 СПЗ;
• Властивості: антикорозійний, термо-

стійкий гель. Не шкодить технічному 
стану датчиків та є водорозчинним;

• Термін придатності: 5 років.

• USB порт для підзарядки приладу;
• Прилад легко використовувати однією 

рукою;
• Датчик приладу має високий клас за-

хисту від пилу і вологи;
• Результати дослідження добре візуалі-

зуються на панелі приладу;
• Вбудована батарея дозволяє працювати 

приладу 10 годин без підзарядки;
• Функція енергозбереження: авто-ви-

ключення після 2-x хвилин простою;
• Простота дослідження: однією кнопкою 

можна провести вимірювання 3-x рівнів 
товщини шпику;

• Діапазон вимірювання складає 4 ~ 35 
мм з похибкою в ± 1 мм;

• Пам’ять на 99 вимірювань з можливістю 
привласнити номер кожному виміру;

• Дані зберігаються навіть при виключен-
ні приладу;

• Можливість експорту даних
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РОДОДОПОМОГА ТА АКСЕСУАРИ

Пристрій для надання рододопо-
моги VINK

Виробництво: Vink, Нідерланди

• За допомогою цих акушерських при-
строїв важкі пологи (наприклад, у ви-
падку неправильного розташування 
плоду) може приймати одна людина. 

• Із нержавіючої сталі
• Механізм на штанзі може рухатися вниз, 

вгору і назад
• Рівномірна тракція плоду
• Міцна і надійна конструкція
• При ускладненнях натяг можна відразу 

послабити
• Розмір штанги 180 та 200 см

Набір акушерських інструментів 
МАЛИЙ 

1. Гак акушерський: 1 шт.
2. Штовхач до гаку: 1шт.
3. Гачок гострий до гака акушерського: 

1шт.
4. Гачок тупий до гака акушерського: 

1шт.
5. Гачок акушерський подвійний: 1шт.
6. Наплічник металевий до петлі аку-

шерської: 1шт.
7. Петля акушерська: 2шт.
8. Гачок акушерський тупий: 2 шт.
9. Ніж акушерський схований прямий: 

1шт.
10. Ніж акушерський схований зігнутий: 

1шт.
11. Фетотом двоствольний розкладний: 

1шт.
12. Подовжувач до фетотома: 2шт.
13. Провідник до фетотома розкладний: 

1шт.
14. Ручка до пили дротової: 2шт.
15. Пилка дротова: 1 шт.
16. Рукавичка акушерська права:1 шт.
17. Кейс для інструментів (металевий): 

1 шт

Набір акушерських інструментів 
великий з МІНІ-ЛЕБІДКОЮ

1. Гак акушерський: 1 шт.
2. Штовхач до гаку: 1шт.
3. Гачок гострий до гака акушерського: 

1 шт.
4. Гачок тупий до гака акушерського: 

1 шт.
5. Гачок акушерський подвійний: 1 шт.
6. Петля акушерська: 2 шт.
7. Гачок акушерський тупий: 2 шт.
8. Ніж акушерський прихований пря-

мий: 1 шт.
9. Ніж акушерський прихований ви-

гнутий: 1 шт.
10. Рукавичка акушерська права: 1 шт.
11. Міні-лебідка: 1 шт.
12. Ручка одинарна до міні-лебідки: 1 шт.
13. Ручка подвійна до міні-лебідки: 1 шт.
14. Трос сталевий: 2 шт.
15. Подовжувач: 1 шт.
16. Фіксатор для міні-лебідки: 1 шт.
17. Кейс для інструментів (металевий): 

1 шт.

Пристрій для надання рододопо-
моги  VINK, (альтернативна тяга)

Виробництво: Vink, Нідерланди

• підходить для отелення в лежачому і 
стоячому положеннях;

• механізм на штанзі може рухатися вниз, 
вгору і назад

• 180 та 200 см;
• для м’ясних порід;
• поперемінний (крабовий) витяг;
• довговічна конструкція із нержавіючої 

сталі

Акушерські набори

Основну роботу при наданні рододопомо-
ги акушер виконує мануально і акушер-
ськими мотузками. У разі необхідності 
лікар використовує спеціальні інструмен-
ти. Залежно від призначення розрізняють 
інструменти допоміжні, для відштовху-
вання,  вилучення плоду та для фетотоміі.

Виробництво: Україна, Росія

• матеріал: нержавіюча сталь
• комплектність 23 або 17 інструментів 

(малий та великий)
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Колострометр KRUUSE

• визначення рівня іммуноглобулінів у 
молозиві;

• зменшення втрати поголів’я;
• зміцнення імунітету поголів’я, що виго-

довується;

Виробництво: Данія, Kruuse

• Матеріал - скло;
• Довжина - 20 см:
• В комплекті пластиковий циліндр  250 мл;
• Рекомендована температура молозива 

22 oС;

Підйомний механізм для корів 
PROFI та Standart

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Посилена (Profi) та стандартна моде-
лі призначені для корів, які не можуть 
піднятися власними силами внаслідок 
ускладнень (тяжкі пологи, парез, захво-
рювання кінцівок);

• металева конструкція;
• якісна гумова обшивка захоплюючих 

хомутів;
• регулювальний гвинт з дерев’яною/

пластиковою ручкою;
• види по вантажопідйомності Profi:  до 

900 кг; до 1500 кг.
• види по вантажопідйомності Standart:  

до 800 кг; до 1300 кг.

Колострометр

Виробництво: Україна

• Матеріал - скло;
• Довжина - 25 см:
• В комплекті без циліндра;
• Рекомендована температура молозива 

37* С;

Реаніматор для телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Пристрій для новонароджених тварин 
із захворюваннями дихальних шляхів, 
може забезпечити штучне дихання. 

• Для відкачування слизу з ротової та но-
сової порожнини;

• Для відновлення кровотоку при усклад-
неннях.

Рефрактометр 
• Пристрій призначений для визначення 

вмісту білка (іммуноглобулінів) в сиро-
ватці крові. 

• Для визначення загального вмісту білка 
в сечі.

Виробництво: Китай

• Cироватковий білок:
• Діапазон: 0-12 г/dl
• Роздільна здатність: 0.2г/dl
• Точність: ± 0,20 г/dl
• Показник заломлення:
• Діапазон: 1.3330 - 1.3600 RI
• Роздільна здатність: 0,00025 RI
• Точність: ± 0,00025 RI

Пута для фіксації копит Profi та 
Classic

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• підвищена міцність до розтягування         
і розриву;

• матеріал Classic: нейлон; 
• матеріал Profi: посилений нейлон (спе-

ціальний спосіб плетіння);
• витримує високі навантаження;
• полегшення вставання корів після оте-

лення;
• можлива модифікація з регулюванням;

Рекомендовані професійними асоціаціями 
Німеччини!
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Зонд для випоювання телят

Виробник:  Kruuse, Данія

• Простий та безпечний спосіб для випо-
ювання телят молозивом в перші години 
життя;

• Гнучкий зонд з твердим накінечником;
• Довжина зонду 105 см;
• Матеріал - харчовий пластик;
• Перемикач швидкості подачі молозива;
• Об’єми бачка  2 л, 4 л.

Відро для випоювання телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: міцний пластик, стійкий до 
молочної кислоти та хімічних речовин;

• Не містить кадмію;
• Колір сірий, синій;
• В комплекті з соскою та клапаном;
• Металева ручка;
• Об’єм 8 л.

Соски для випоювання телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• З хрестовим розрізом;
• Використовуються з пляшками та від-

ром для випоювання телят;
• Допущено до контакту з харчовими про-

дуктами;
• Стійкі до хімічних речовин;
• Легко чистити та мити;
• Матеріал: гума (червона соска);
• Матеріал: еластична гума (біла соска);
• Довжина 100 мм

Запасний клапан до відра для 
випоювання

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: пластик
• В комплекті з ущільнюючим кільцем.

Пляшка для молока 

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для індивідуального випоювання;
• Матеріал: харчовий пластик;
• Має шкалу заповнення;
• В комплекті з червоною соскою;
• Об’єм 2 л;

Пляшка для випоювання телят 
Speedy Feeder

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Поїльна чаша з 3-х ходовим дозуючим 
краном;

• Ергономічна, двостороння ручка;
• Широка шийка пляшки діаметром 70 мм;
• Матеріал: харчовий пластик;
• В комплекті соска “насосного” типу;
• Широке дно гарантує хорошу стійкість;
• Об’єм 2,5 л;
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Водяна баня для розморожування 
молозива

Виробник: Росія, ОАО «Бердський елек-
тромеханічний завод»

• Внутрішній корпус бані виготовлений з 
полірованої нержавіючої сталі. Застосу-
вання цього матеріалу гарантує довго-
вічність, хімічну стійкість і чудовий зо-
внішній вигляд;

• Цифрове управління забезпечує одно-
часну індикацію заданої і поточної тем-
ператури з точністю до 0,1

• Бані комплектуються кришками з набо-
ром концентричних кілець, що дозволя-
ють розміщувати різні плоскодонні кол-
би, склянки, чашки для випарювання і 
т. д.

• Для зручності заміни робочої рідини пе-
редбачена зливна пробка.

Модель ВБ-4 ВБ-10 ВБ-20 ВБ-8К
Дискретність встановлення температури, °С 0,1 0,1 0,1 0,1

Похибка підтримання температуры, °С ±1 ±1 ±1 ±1

Кількість гнізд, шт 1 2 4 2

Розмір робочого отв. мм 24-120

Штатив ні ні ні
на 78 пробірок
39 гнізд, д=0,9см
39 гнізд, д=1,6см

Живлення, частота 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Потужність, Вт 400 500 1000 1000

Розміри робочої камери, мм 168×168×80 325×168×80 325×325×80 325×325×80

Габаритні розміри, мм 340×235×190 490×235×190 490х370х190 490х370х190

Маса, кг, не більше 3,3 4,5 6 7

Ковдра для телят Ripstop

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Ковдри для телят підтримують імунну сис-
тему в перші дні життя і запобігають появі 
проблем з кишечником та інших розладів.

Комплектність: 
• Тканина з поліестера 600 Denier 

Polyester-Ripstop 
• Не пропускає воду при водяному стовпі 

до 3000 мм
• Можливе машинне прання при 30 ° C
• Дозволяє уникнути стресу для новонаро-

джених телят в результаті впливу холоду
• Довжина: 70 см, 80 см

Ковдра для телят Premium

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Комплектність: 
• Утримує тепло завдяки шару пінополіу-

ретану
• Водонепроникний (до 3000 мм водяного 

стовпа) і пропускає повітря чотирьохша-
ровий матеріал

• Можливе машинне прання при 30 ° C
• Дуже м’яка і зносостійка
• Довжина: 70 см, 80 см 

Ковдра для корів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Тепле покривало для хворих та нерухомих 
корів

Комплектність: 
• Верхній матеріал являє собою міцну та-

канину з поліестеру 600 Denier Polyester-
Ribstopp

• Не пропускає воду при водяному стовпі 
до 3000 мм

• «Дихаючі» властивості перешкоджають 
надмірному виділенню поту (3000 г / м² 
/ 24 год.);

•   Можливе машинне прання при 30 ° C
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Підігрівач молока для телят з теф-
лоновим покриттям і зручною ру-
кояткою
Виробництво: Kerbl, Німеччина

• З практичною ручкою для обслуговуван-
ня однієї або двома руками;

• Термостат з плавним регулюванням;
• Стійка конструкція;
• Хв. рівень заповнення 15 см
• Нагрів 8 літрів від  18 ° C до 42 ° C при-

близно за 16 хвилин

Переваги тефлонового покриття (по-
літетрафторетилен):
• Простота очищення завдяки брудовід-

штовхуючим властивостям;
• Абсолютна кислотостійкість;
• Неможливість займання нагрівального 

кільця завдяки високому рівню термо-
стійкості покриття.

Технічні дані:
• Напруга: 230 В
• Потужність: 2300 Вт
• Клас захисту: IPX7
• Вага: 4,7 кг
• Висота: 815 мм
• Діаметр нагрівального елементу: 160 мм
• Мін. глибина занурення: 150 мм
• Макс. глибина занурення: 690 мм
• Макс. температура: 80 ° C

Індивідуальний будиночок для 
телят
Виробництво: Україна

• Спеціальний матеріал - склопластик 
(пластик, збагачений скловолокном)

• Висока стабільність і міцність будиночка 
при його невеликій масі. 

• Гладкі стінки сприяють гігієні
• Білий колір запобігає зайвому нагріван-

ню будиночка
• Ідеальна форма будиночка перешко-

джає скупченню конденсату, а також 
сприяє оптимальній циркуляції повітря. 

• Окантовка гарантує стабільність і довго-
вічність будиночка, 

• Легке перекидання будиночка для про-
ведення робіт з очищення та дізінфекціі.

• Проста, за своєю конструкцією, огорожа 
з кріпленнями для сосок і відер 

За бажанням до огорожі прикріплюється 
годівниця для сіна або годівниця для ком-
бікорму і сіна, а також будиночок комп-
лектується тентованою шторкою з високою 
зносостійкістю, на випадок сильних опадів 
та вітру. 

Групові будиночки для телят

Виробництво: Україна

• Матеріал: скло-фібра;
• Корисна площа близько 15 м2, на якій 

розміщуються до 20 телят;
• Довговічність;
• Гарантія зручності та здоров’я телят;
• Висока термічна ізоляція;
• Стійкість до високих температур, холоду 

та УФ-випромінювання;
• Конструкція з трьох однакових частин, 

які легко і швидко перевозяться і мон-
туються.

Додаткове обладнання: оцинкований 
паркан 4 м х 4.3 м

Молочний шаттл «Milk Buggy» 165 л.

Виробництво: Велика Британія

Молочний шаттл автоматизує процес приго-
тування та транспортування молочної суміші 
до телят. 

• Моторизований візок (живлення від акуму-
ляторної батареї 24В). Індикатор стану ака-
муляторної батареї.

• Мішалка-змішувач з інтервальнимтайме-
ром (живлення 220В).

• Вбудована система промивання (розпри-
скувач-промивач з роз’ємом швидкого 
з’єднання)  для повної очистки апарату.

• Нагрівач (потужність 4500 Вт)  з попереднім 
прогрівом (живлення 220В), 7-денна про-
грама таймера з подвійною подачею.

• Насос для подачі з точним цифровим ви-
тратоміром і насадкою-автостопом. (жив-
лення від акумуляторної батареї 12В)

• Легке рульове управління з приводом на 3 
колеса при низькому розташуванні центру 
тяжіння для відмінного зчеплен-   ня з дис-
ковими гальмами.

• Вбудована переносна рейка з сосковою по-
їлкою.

• 40мм клапан для ретельного промивання.
• Світлодіодні індекатори насоса та батареї;
• Мішалка потужністю 55 Кв.

Молочний шаттл «Milk Buy» 220 л.

Виробництво: Велика Британія



· Гігієна вим’я та сосків · Засоби для профілактики та лікування кетозу ·
· Засоби для профілактики та лікування маститу · Видалення рогів · 

· Поїння та дозування · Догляд за шерстяним покривом · Перегін та фіксація · Електроогорожі ·

ДОГЛЯД ТА УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
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Папір для очищення вим’я

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Відмінна абсорбуюча здатність;
• Проклеєний;
• Чудово  підходить для вим’я;
• Упаковка: 2 рулони по 1000 шт;
• Розміри (ДхШ): 38 х 22 см.

Матеріал, сумісний з продуктами харчування.

Серветки гігєнічні для очищення 
вим’я Super (багаторазові)

Виробництво: Avita, Польша 

• 50 серветок в пакеті;
• Серветка багаторазового використання 

для очищення вим’я і зменшення кіль-
кості мікробів;

• Піддається машинному пранню і є стій-
кою до кип’ятіння (до 95 ° C);

• Може використовуватися понад 300 разів;
• Матеріал: 80% віскоза, 20% поліпропілен.
• Розмір: 34х37 см

Серветки для очищення вим’я 
Uddero CLEAN

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Гарна гідрофільна здатність;
• Одноразова, що не дозволяє перене-

сення різних захворювань від тварини 
до тварини; 

• Не містить формальдегідів;
• Швидко розкладається;
• Упаковка: 6 рулонів по 800 шт;
• Розміри (ДхШ): 24х22 см
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ГІГІЄНА ВИМ’Я ТА СОСКІВ

Серветки (одноразові) для вим’я 
Uddero CLEAN

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Одноразові 
• Призначені для сухого та вологого чи-

щення вим’я і сосків корів та інших тва-
рин.

• Висока вологопоглинальна здатність
• Міцні до розриву;
• Не містять формальдегіду;
• Упаковка: 2 рулона по 200 шт;
• Розміри (ДхШ): 24х22 см.

Вологий папір для вим’я

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Використовується як папір для очищен-
ня вим’я, надає стимулюючу дію завдя-
ки креповій структурі;

• Виготовлено з первинної целюлози;
• Висока міцність на розрив;
• Біологічна здатність до розщеплення
• Упаковка 1000 шт; 800 шт;
• Розмір аркуша: 20x20 см.

Засіб для обробки сосків після до-
їння

Виробництво: Австрія, Німеччина

LuxDip 25 — цей продукт, на основі 
йоду, розроблений не тільки для гарної 
дезінфекції сосків, а й надійного запобі-
гання агресивного впливу мікроорганіз-
мів навколишнього середовища. До його 
складу входять високоякісні компоненти.

Перевага продукту:
• Інноваційна дезінфекція;
• Вміст йоду в обсязі 2.500 ppm гарантує 

надійну протидію збудникам маститу. 
Спеціальна формула довго підтримує 
високий рівень активності компонентів;

• Не утворює крапель;
• Спеціальна рецептура не дозволяє про-

дукту стікати з сосків, робить LuxDip 25 
рентабельним і вигідним у використанні;

• В результаті занурення продукт чітко ви-
дно, завдяки темно жовтому забарвлен-
ню соска після обробки;

• Відмінна рецептура дозволяє належним 
чином доглядати за шкірою;

• Активні речовини роблять шкіру сосків 
гладкою і м’якою, тим самим зменшу-
ють ймовірність поселення мікроорга-
нізмів і забруднення; 

• Здорове вим’я і шкіра сосків дозволя-
ють підвищити надої і якість молока;

• Рідина в тарі 20 л, 200 л.

SensoDip 50 — це готовий до викорис-
тання продукт на основі хлоргексидину

Перевага продукту:
• Продукт готовий до застосування, не ви-

магає перемішування або розведення;
• Продукт SensoDip 50 містить 5.000 ppm 

хлоргекседину, тим самим гарантує 
ефективний захист проти хворобот-
ворних мікроорганізмів вимені, про що 
свідчить тест EN-1656;

• Дуже хороша ефективність;

• Високий вміст ланоліну і гліцерину по-
кращують стан шкірного покриву, а так 
само зміцнюють природну опірність ви-
мені до агресивного впливу навколиш-
нього середовища;

• Ефективна дезінфекція, хороший захист 
проти маститу;

• Чудова видимість на сосках вимені 
SensoDip 50 - дозволяє зробити легкий 
контроль ефективності обробки сосків 
вимені.

Властивості продукту
• Основний склад: 0,5% (5.000 ppm) - хлор-

гекседин, гліцерин, ланолін. Щільність 
1,025 - 1,035 при 20С. рН середовища: 
5,0 - 7,0 при 25С. 

Застосування:
• Продукт поставляється в готовому до за-

стосування рідкому вигляді;
• Після доїння занурити соски вимені в 

продукт min на 2/3;
• Температура зберігання від +2 до + 30С;
• Уникати потрапляння прямих сонячних 

променів;
• При правильному зберіганні продукт 

зберігається 12 міс;
• При використанні стаканчика для зану-

рення сосків необхідно щодня промивати 
його і наповнювати свіжим продуктом.
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Стакан для дезінфікуючого засобу,
безповоротній (Non-Return) з 
щіткою

Виробництво: Avita, Польша 

• Додатковий фільтр-щітка, який дозво-
ляє зібрати зайвий консервант на со-
сках;

• Зворотний клапан всередині стаканчика;
• Пляшка. 300 мл,  вставка 30 мл;
• Захисна кромка від проливання зі сто-

ком в зливну камеру попереджає ви-
хлюпування і марну трату дезінфікуючого 
засобу;

• Широкий шланг дозволяє використову-
вати також з в’язкими дезінфікуючими 
засобами;

• Зі шкалою заповнення;
• З практичним гачком для кріплення на 

поясі;

Оприскувач дезінфекційний зі 
стаканом для соска

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Об’єм 500 мл;
• Цілеспрямована чистка сосків і ретельна 

дезінфекція завдяки соплу, спеціально 
зігнутому під кутом, і спрямованому вгору 
стакану для соска;

• Сопло плавно регулюється від розбриз-
кування до прямого струменя;

• Використовувати тільки  дезінфікуючі 
засоби.

Стакан для дезінфікуючого засобу, 
безповоротній (Non-Return)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Зворотний клапан всередині стаканчика 
запобігає стіканню дезінфікуючого засо-
бу назад в пляшку — гігієнічно, прак-
тично, надійно!

• Дезінфікуючий засіб після використання 
виливається, і стаканчик знову можна 
наповнити дезінфікуючим засобом за 
допомогою натискання на пляшку.

• Пляшка 300 мл,  вставка 30 мл
• Захисна кромка від переливання зі сто-

ком в зливну камеру попереджає ви-
хлюпування і марну трату дезінфікуючого 
засобу

• Широкий шланг дозволяє використову-
вати також з в’язкими дезінфікуючими 
засобами

• Зі шкалою заповнення;
• З практичним гачком для кріплення на 

пояс.

Стакан для дезінфікуючого засобу, 
стандартний

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Об’єм: пляшка 300 мл, вставка 30 мл;
• Захисна кромка від проливання зі сто-

ком в зливну камеру попереджає ви-
хлюпування і марну трату дезінфікуючого 
засобу;

• Широкий шланг дозволяє використову-
вати також з в’язкими дезінфікуючими 
засобами;

• Зі шкалою заповнення;
• З практичним гачком для кріплення на 

поясі;
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ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКУВАННЯ КЕТОЗУ

Тест-смужки FreeStyle Optium 
β-Ketone

Виробник: Abbott Laboratories,США 

• Додатковий електрод у тест-смужці до-
зволяє виключити запуск процесу ви-
мірювань, якщо нанесено недостатньо 
крові;

• Можна протягом 30 сек. збільшити кіль-
кість зразка крові, якщо спочатку крові 
було недостатньо;

• Камера для забору крові має прозоре 
покриття і можна побачити рівень крові 
в тест-смужці;

• Всі тест-смужки індивідуально упако-
вані в зручні для розкриття пакувальні 
плівки з фольги, яка захищає від воло-
ги, бруду і фізичного пошкодження;

• Малий розмір вибірки (всього 1,5 мкл);
• В упаковці 10 тест-смужок.

Зонд для випоювання корів
За допомогою промивної системи (зонд 
для випоювання ВРХ) легко ввести велику 
кількість теплої води в рубець корови. Цей 
захід особливо необхідний для підтримки 
слабких корів після отелення, у зв’язку з 
великою втратою води.

Виробник: Hauptner, Німеччина

• Зонд для випоювання ВРХ;
• Загальна довжина 190 см;
• Ебонітивий нетравматичний наконечник;
• Спеціальний з’єднувальний патрубок;
• Просте регулювання;
• Працює з електричним  дренажним на-

сосом  KARCHER SDP 5000;
• В комплектації тільки ручний насос без 

електронасоса ;
• Зручна ручка для перенесення;
• Матеріал : нержавіюча сталь.

Пропіленгліколь (сухий, рідкий)

Пропіленгліколь — основний засіб для 
індивідуального лікування тварин після 
отелу за результатами діагностики. 

Призначення:
• Підвищення рівня глюкози у крові, осо-

бливо у дійних корів, протягом всього 
післяотельного періоду

• Профілактика та лікування кетозу у корів;
• Скорочення сервіс-періоду на 15-18 днів
• Підвищення рівня енергії в раціоні
• Активації процесів метаболізму,
• Підвищення надоїв, 
• Підвищення вмісту жиру у молоці,
• Має гепатопротекторну дію, відновлює 

структуру гепатоцитів 

Пропіленгліколь рідкий (C3H8O2)

Виробництво: Німеччина

• Фасування: 215 кг, 50 кг, 10 кг; 
• Масова частка основної речовини: 

99,97%;
• Обмінна Енергія: 27,9 МДж 

Пропіленгліколь сухий

Виробництво:Україна

• Фасування: 15 кг у мішку;
• Консистенція:порошок білого кольору з 

гарною сипучістю;
• Вміст пропіленгліколю і гліцерину не 

більше 70.0 %.

Кетометр Optium Xceed

Новий рівень ефективного контролю рівня 
глюкози в крові!
Унікальна можливість визначення кон-
центрації Кетонів в крові

Виробництво: США, Abbott Laboratories

• Унікальна біосенсорна технологія True 
Measure ™

• Великий екран з додатковим освітлен-
ням

• Пам’ять - 450 результатів із зазначенням 
дати, часу і середніх показників за 7, 14 
і 30 днів

• Кожна тест-смужка упакована в фольгу 
для забезпечення її збереження і якості 
вимірювань

• Можливість передачі даних на 
комп’ютер

• Маса приладу 42 г
Діапазон вимірювань:
• Рівень глюкози в крові 1.1-27.8 ммоль/л
• Рівень кетонів в крові 0.0-8.0 ммоль/л
• Обсяг зразка крові
• Всього 0.6 мкл для глюкози
• Всього 1.5 мкл для кетонів
• Точний результат:
• Всього за 5 секунд для глюкози;
• Всього за 10 секунд по кетонам.



23тел.: +38 (044) 502-55-45     +38 (050) 412-10-10     +38 (096) 426-45-45     +38 (050) 426-45-45ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКОТАРСТВА - UKRVET.UA    ТОВ “УКРВЕТ” 03127, м. Київ, вул. Сєченова 7А

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КЕТОЗУ

Д
ОГ

ЛЯ
Д

 Т
А 

УТ
РИ

М
АН

НЯ
 В

ЕЛ
ИК

ОЇ
 Р

ОГ
АТ

ОЇ
 Х

УД
ОБ

ИРукавички нітрилові MilkMaster

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Особливо підходять для доїння;
• Довжина 30 см;
• Товщина хв. 0,2 мм;
• Нестерильні;
• 1.5 AQL (стандарт якості);
• Застосовні як для лівої, так і для правої 

руки;
• Не містять латекс і присипку;
• Не містить алергенних тіурамів, тіазолів і 

латексних протеїнів;
• Матеріал: нітрил;
• 50 шт. в картонній коробці з дозатором;
• Розміри: M, L, XL

Детектор маститу

Виробництво: Draminski, Польша

Детектори маститу вимірюють електрич-
ний опір молока окремих 
часток вим’я. В ході дослідницьких робіт 
було доведено, що під час 
розвитку маститу в молоці значно підви-
щується вміст солей. 

Пристрій  фіксує ці зміни задовго до по-
яви інших клінічних симптомів і ознак у 
тварини.
• Водонепроникний корпус детектора до-

зволяє проводити вимірювання навіть в 
важких умовах;

Експрес-тести для визначення рівня 
кетонових тіл (смужки)

Виробництво: Корея

• Пакування: 25 або 50 штук.
• Призначені для кількісного, напівкількісно-

го і якісного визначення в молоці кетоно-
вих тіл (BHB - β-Hydroxybutyrate).

• Кількісний аналіз можливий з використан-
ням з аналізатора Milk Doctor-50S (cт.67)  
якісний аналіз проводиться візуально. 

• Час дослідження: 2 хвилини
• Термін зберігання: при 2~25ºС/ максималь-

но 18 місяців

Шприц для вливання Drencher

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Використовується для ручного застосу-
вання;

• Безступінчасте регулювання дозування 
за допомогою коліщатка-регулятора;

• Легка і міцна конструкція;
• Легко розбирається і чиститься;
• Об’єм: 300 мл, 500 мл.

Експресс-тести (смужки) для 
визначення кількості соматичних 
клітин в молоці.

Виробництво: Корея

• Пакування: 25 або 50 штук.
• Вимірювана величина: лактатдегідроге-

наза  (LDH - Lactate Dehydrogenase)
• Кількість молока для зразку: ~ 5мл. сві-

жого коров’ячого молока
• Метод дослідження: індикаторний/на-

півкількісний/колориметричний
• Час дослідження: 2 хвилини
• Термін зберігання: при 2~25ºС/ макси-

мально 18 місяців

• Пристрій є портативним і може без проблем ви-
користовуватися як в стійлі, так і на вигоні;

• Перевірено кількома науковими інститутами.
• Електроживлення: батарея 9 В
• Споживання енергії: 14 мА
• Індикатор стану батареї: на дисплеї
• Індикація: ЖК-дисплей, 4 x 3 цифри (15703), 3 

цифри (15704)
• Найменша одиниця виміру: 10 одиниць
• Діапазон вимірювань: від 10 до 990 одиниць
• Вага: 300 г
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Чашка для здоювання перших 
цівок молока

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для контролю перших цівок молока          
з кожного соска;

• З чорним диском в комплекті;
• Легко очищається та миється;
• Матеріал: пластик.

Одноразові штифти (соскова 
канюля)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• З пластмаси;
• 10 шт в коробці з вазеліном;
• Канюлі зберігають соскові канали роз-

критими;
• При пошкодженнях соска або верхівки 

соска, оперативне розширення сосково-
го каналу.

Лопатка для проби Шальма

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для проведення проби Шальма;
• В кожне тестове поле вливається проба 

молока (бл. 2 мл) з кожної частки вим’я;
• Матеріал: пластик. 

Діагностичний маститний тест  

Застосовують для швидкої оцінки кількості 
соматичних клітин в молоці.
Також може бути використаний для пе-
ревірки соматичних клітин у молоці після 
лікування маститу. 

Виробник: Польша, Avita

• Водянистий розчин фіолетового кольору.
• Працює з лопаткою для проби Шальма;
• Об’єм: 250 мл, 1000 мл.

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ

Оригінальний тестер для визна-
чення маститу SHOOF

Виробник: Shoof, Нова Зеландія

• Завдяки тестеру X-Spurt визначення 
маститу стає легким і ефективним;

• За допомогою короткого натискання на 
ручку X-Spurt, яка також служить кон-
тейнером для рідини для тестування, 
одночасно в кожне з тестових полів по-
трапляє однакова кількість рідини; за 
допомогою обертальних рухів тестера 
проби з рідиною для тестування пере-
мішуються;

• 300 мл рідини в ручці вистачає для тес-
тування близько. 15 корів
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Роговипалювач акумуляторний  
BUDDEX

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Портативний, з акумулятором;
• Час нагрівання 7-10 секунд;
• Нагрів починається лише після натис-

кання випалювача на бугорок ріжка
• Робоча температура 700 градусів;
• В комплекті адаптер 220 В та адаптер  12 В;
• Повна зарядка акумулятора – 15 голів.
• Термостійка, зручна ручка

Запасне сопло до електричного 
роговипалювача

Виробництво: Kerbl, Німеччина

•  Нержавіюча сталь діаметр 18 мм,  
•  Нержавіюча сталь діаметр 15 мм,  

Роговипалювач електричний

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Високоякісна сталь;
• Час нагрівання близько 11 хв;   
• Робоча температура 620 оС;
• В комплекті сопло 18 мм;
• Термостійка ручка: 15 см;
• Живлення від 220 В;
• Довжина кабелю 4 м.

Роговипалювач  газовий Portasol ІІІ

Виробництво: Portasol, Ірландія

• Швидке та ефективне видалення рогів;
• Корпус із нержавіючої сталі;
• Газовий патрон;
• Робоча температура 600 оС;
• Час нагрівання до 5 хв;
• Час роботи з одним патроном 45 хв.
• Розмір сопла 18,5 мм.

Паста для видалення рогів Доктора 
Нейлора
Виробництво: США

• Каустичний пастоподібний засіб;
• Для телят віком від 1 до 8 тижнів;
• Розрахований на 40 голів;
• Ємність 114 г.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Тільки для зовнішнього застосування в 
ветеринарії. Даний продукт є каустичним 
засобом! Наносити тільки дерев’ яним 
аплікатором. Не допускати контакту зі шкі-
рою та очима.

Електропила для видалення рогів 
TECNALL

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для видалення рогів дорослих тварин;
• Шліфувальна машинка в комплекті з по-

лотном;
• Зубці на полотні мають шахматне розпо-

ложення;
• Живлення від 220 В;
• Потужність 2200 Вт:

ВИДАЛЕННЯ РОГІВ
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ВИДАЛЕННЯ РОГІВ

Ручки для ручної дротової пили

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для фіксації ручної дротової пили
• Нержавіюча сталь;
• В комплекті 2 шт.

Ручна дротова пила для спилюван-
ня рогів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Металевий дріт в пластиковій коробці;
•  Виключно для спилювання рогів;
•  Легка та проста в використанні;
•  Ручки до дротової пили замовляються 

окремо.

• Касета 3,6 м ,
• Касета 12 м, 

Олівець каустичний для видален-
ня ріжок у телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для телят віком від 1 до 4 тижнів;
• Розрахований на 4-6 голів;
• Олівець (помадка) 30 г;
• Каустичний засіб

УВАГА!
Даний продукт є каустичним засобом! 
Тільки для зовнішнього застосування в 
ветеринарії. Не допускати контакту зі шкі-
рою та очима.
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ПОЇННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Незамерзаючі поїлки THERMOLAC
Ізольовані морозостійкі поїлки THERMOLAC 
40 та ТHERMOLAC 75 (подвійна)
Виробництво: La Buvette, Франція

• Завдяки подвійним стінкам, ізольова-
ним спеціальною поліурітановою піною, 
вода в цій поїлці зберігає постійну тем-
пературу від 3 до 5°С зимою, і від 10 до 
12°С літом

• Повністю виготовлена з витривалого по-
ліуретану

• Стійка при температурі до -30°С, її можна 

Термопоїлки Uno та Duo
Виробництво: Китай

• Для постачання води до 15 тварин (Uno) 
та 25 тварин (Duo) подвійна;

• Об’єм: 40 л; 
• В т.ч. поплавковий клапан пропускною 

спроможністю до 35 л / хв;
• Підключення до джерела живлення не 

потрібно;
• Хороші ізолюючі властивості завдяки 

подвійним стінкам з прошарком тепло-
ізоляційної піни;

• Вільна прохідність в мороз завдяки про-
точній воді;

монтувати як в середині, так і назовні бу-
динків

• Великий зливний отвір діаметром 100 
мм дозволяє опорожнити поїлку протя-
гом кількох секунд, завдяки цьому, очи-
щення поїлки є дуже швидке і просте

• Запатентована система відкриття верх-
ньої кришки

В комплекті з поїлкою:
• З’єднувальний армований  кабель 1/2“ 

довжиною 60 см 
• Ізоляційна трубка для підключення води 

довжиною 1 м
• Ізоляційна прокладка під поїлку

• Постійна і приємна для тварин в будь-
який час року температура води (прим. 
3-5 ° C взимку, прим. 10-12 ° C влітку);

• Швидке випорожнення і промивання 
завдяки великим зливним отворам діа-
метром 100 мм (1 шт.);

• Патрубок ½ дюйма;
• Закритий корпус перешкоджає забруд-

ненню і забезпечує оптимальну гігієну 
води;

• В т. ч. ущільнення дна, запасні ущіль-
нення для поплавкового клапана і злив-
ного отвору, гнучкий шланг з високоя-
кісної сталі, ізоляція труби.

Поїлка для телят MILK TRAIN по-
двійна

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Нова революційна поїлка для телят
• Розширюється до чотирьох подвійних 

поїлок шляхом простого з’єднання за-
тискачів

• Подвійна поїлка зі встановленою по-
середині ручкою для полегшення тран-
спортування

• Об’єм 10 літрів.
• З поліпропілену, захищеного від ультра-

фіолету, підвищена міцність

Поїлка для великої рогатої худоби 
та коней (чавун) 

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Мисочна поїлка для великої рогатої ху-
доби і коней

• Велика чаша з сірого чавуну
• Високоякісне порошкове покриття
• Підключення води 1/2 «знизу або зверху
• Притискний язик з нержавіючої сталі
• Надійна і довговічна конструкція
• Підходять для кріплення на стіну і на трубу
• Об’єм резервуара: 1,45 л.
• Вага 3,7 кг.
• Потік: 5-20 л/хв.

Поїлка чашкова, чавунна Фарма 
для корів і коней

Виробництво: Farma, Польша

• Призначена для великої рогатої худоби, 
коней. 

• Виготовлена з сірого чавуну, покрита 
високоякісним порошковим покриттям 
гарячим способом. 

• Підходить для настінного монтажу.
• З’єднання: 1/2 дюйма.
• Об’єм резервуара: 2,5 л.
• Вага 5,7 кг.
• Потік: 5-20 л / хв
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Дозатори для ліків та вітамінів 
(медікатори).

Принцип роботи: підключений в мережу 
води, дозатор використовує тиск води в 
якості єдиної рухаючої сили. Будучи в дії 
таким чином, він втягує концентрований 
продукт, дозує з необхідним процентним 
вмістом, а потім перемішує з водою в сис-
темі. Отриманий розчин рухається вниз 
по системі. Доза впорскуваного продукту 
завжди пропорційна об’єму води, що 
проходить через дозатор, незалежно від 
коливаннь витрати або тиску в мережі.
Пропорційне дозування з зовнішнім регу-
люванням

Гідравлічні дозатори марки 
MixRite
Виробник: Ізраіль

Принцип роботи
Пристрій починає працювати автоматич-
но, коли вода починає текти по трубопро-
воду і поступово вимикається, поки потік 
повністю не зупиниться, також можна 
контролювати операцію всмоктування 
(впуску) з використанням моделей з сис-
темою вмикання/вимикання (включення / 
вимикання).
Переваги:
• Точне змішування води і добавок;

Регулювання дозування проводиться 
зміщенням верху кільця з бажаною від-
міткою на градуйованій лінійці. Кількість 
впорскуваного продукту пропорційна 
кількості води, що потрапляє в дозатор: 
наприклад регулювання з 1% =1:100= 1 
об’єм продукту на 100 об’ємів води.

Гідравлічні дозатори марки 
Dosatron, серія D25

Виробництво: Франція

• Максимальна робоча температура води: 
40ºC;

• Мінімальна робоча температура води:       
5 ºC;

• З’єднання вхід/вихід: ¾, М:BSP:NPT, Ø 
20x27 mm;

• Байпас: опція;

• Дозування може легко і швидко регу-
люватися;

• Ремонт є простим і недорогим;
• Основні внутрішні деталі виконані з самого
• високоякісного матеріалу, наявного на 

ринку (пружина «Хастеллой», вітонове 
гумове ущільнення);

• Працює при низькому тиску води Easy to 
field maintenance;

Технології дозування:
• Техніка дозування: пропорційна гідрав-

лічна;
• Джерело енергії: витрата та тиск води;
• Вбудовані функції: вбудований гідрав-

лічний волюметричний двигун;
• Дозування: пропорційно неперервне 

впорскування концентрованого або роз-
чинного продукту;

• Регулювання: автоматичне регулювання 
пропорційності в залежності від зміни 
витрати води;

• Змішування: вбудована гомогенізація
Комплектація:
• Дозатрон;
• Настінне кріплення;
• Прозорий всмоктуючий шланг довжи-

ною 175 см;
• Інструкція по використанню та технічно-

му обслуговуванню.

• Простий в обслуговуванні в польових 
умовах;

• Має високу хімічну стійкість;
• Виконує гарне змішування інгредієнтів;
• Має високу стійкість до УФ-пошкоджень;
• Простий в установці;
• Не треба електроенергії;
• Проста настройка швидкості дозування;
• Змінні ущільнення.

Модель дозатора Діапазон дозування Тиск води
D 25 RE 1500 0,07-0,2% 0,3-6 бар

D 25 RE 0,9 0,1-0,9% 0,3-6 бар

D 25 RE 2/Е 0,2-2% 0,3-6 бар

D 25 RE 5/Е 1-5% 0,3-6 бар

D 25 RE 10/Е* 3-10% 0,3-4 бар

MixRite 2.5, 0.3 - 2% PO MixRite 2.5, 0.4 - 4% PO
Межі дозування 0.3% — 2,0% 0.4% — 4%

Номінальна витрата 10-2500 л/ч 10-2500 л/ч

Мін. впорскуваний об'єм рідини 0,03 л/г 0,12 л/ч

Макс. впорскуваний об'єм рідини 50 л/г 100 л/ч

Мінімальна втрата тиску 0,1 Атм 0,2 Атм

Максимальна втрата тиску 0,85 Атм 1,4 Атм

Хімічна стабільність Стандартна Стандартна

Робочий тиск 0.2 — 8 Атм 0.2 — 8 Атм

Матеріал Нейлон Нейлон

Колір Сірий Сірий

Тип різьби BSPT (дюймова трубна) BSPT (дюймова трубна)

Різьба ¾ ¾ 

Габаритні розміри 0,484 x 0,160 0,484 x 0,160

Вага 1.81 кг 1.81 кгД
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 ПОЇННЯ ТА ДОЗУВАННЯ
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Металевий скрібак

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• 8-ми рядне розріджене виконання;
• Дротяний тримач з 4-точковим кріплен-

ням;
• Виріб покрито безбарвним лаком;
• Довжина 11 см;
• Ширина 12.5 см.
• Для догляду за ВРХ та кіньми

Металевий  скрібак з гребнем для 
гриви

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Оцинковане покриття;
• 8-рядне проріджене виконання;
• Дротяний тримач з 4-точковим кріплен-

ням;
• Виріб покрито безбарвним лаком;
• З гребнем для гриви;
• Тонкі зубці - підходить і для коней;
• Довжина 12 см;
• Ширина 12.5 см.

Металевий  скрібак для ВРХ

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Оцинковане покриття;
• Надійне виконання;
• Тонкі зубці в 8 рядів;
• Довжина 9,5 см;
• Ширина 14,5 см.

 Скрібак для корів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• 2-рядне  виконання;
• оцинковане покриття;
• Довжина 5,5 см
• Ширина 12,5 см.

Спіральний скрібак

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Двосторонній;
• Виконаний із сталі;
• Тонкі зубці - спеціально для корів та коней;
• Діаметр 10,5 см.
• Кількість рядів: 4; 5.

Скрібак для чистки

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Овальна форма виробу;
• З петлею для долоні;
• Тонкі хвилясті зуби в 3 ряди;
• Оцинковане покриття;
• Довжина 17 см;
• Ширина 10 см.
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ДОГЛЯД ЗА ШЕРСТЯНИМ ПОКРИВОМ
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Мати для корів

Мати MAYO є найбільш гігієнічною підстил-
кою для корів — навіть більш гігієнічні, ніж 
пісок, який постійно потрібно змінювати.
Перевагою є одношарова структура матів та 
відсутність перфорації, яка затримує в собі 
бруд.

• Зменшують мастит та безпліддя;
• Зменшують використання  підстилки до 

80%;

• Збільшують молочну продуктивність та 
якість молока;

• Зменшують затрати на людську працю.

Виробник: Польща, Ірландія

• Мати для корівників на безприв’язній  та 
прив’язній системі утримання

• Унікальна структура гарантує оптимальну 
пружинність, зручність, потрібну жорсткість 
та амортизацію ударів під час лягання;

• Забезпечує для корів комфорт, обмежує 
пошкодження кінцівок, 

• покращує здоров’я, підвищує продуктив-
ність корів ;

• Забезпечує теплоізоляцію;
• Поверхня не стирається на протязі всього 

часу використання;
• Підходить як для корів, так і інших тварин;
• Колір чорний;
• Розміри в залежності від моделі (MAYO, 

COW COMFORT, MAYO MAXI BED).

Механічна щітка чесалка «Euro-
Farm»

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• В комплекті з пружиною;
• Без обмежень до розмірів тварин;
• Гнучка конструкція дозволяє витримати 

екстремальні навантаження;
• Спеціальна нейлонова щітка для чистки 

шкіри та догляду за нею;
• Стійка пружинна підвіска;
• Матеріали: сталь ,дерево, тканина;
• Довжина щітки 50 см;
• Ширина щітки 10 см.

Щітка  з дозатором «VINK»

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Щітка зберігає шкіру тварини здоровою, за 
рахунок вологого очищення;

•  Можливе використання як в стаціонарних, 
так і в польових умовах.

• Щітка має пружинне кріплення;
• Довжина щітки 50 см;
• Ширина щітки 10 см;
• Матеріали: сталь, дерево, тканина;
• Дозатор об’єм 8-10 л.

TailWell2® потужний тример для 
хвоста

Розроблений для полегшення виснажливої 
роботи зі стрижки вовни з хвостів молочних 
корів.
Видалення шерсті з хвоста, забрудненої екс-
крементами і сечею, є дуже важливим за-
ходом для підтримки високого рівня гігієни 
худоби, молока і самого дояра.

Виробник: Нова Зеландія, Shoof

• Можна використовувати з будь-яким аку-
муляторним шуруповертом (мін.14 В) зі 
швидкістю близько 1250 об/хв;

• Акумуляторний шуруповерт в комплект не 
входить;

• Працює тихо, легко. Можливо використо-
вувати під час доїння;

• Тривалість обробки одного хвоста не 
більше 4 сек.;

• Через кожні 30-50 стрижок потребує зма-
зування;

• Одного заряду вистачає для стрижки  від 
100 - до 200 хвостів;

• Практичний пластмасовий футляр для на-
дійного зберігання;

• В комплекті DVD та інструкція.

Модель 
килимка 

Спосіб утримання 
тварин Довжина, см Ширина, см Товщина, см

MAYO безприв’язний 185 115 2,4

COW COMFORT безприв’язний 180 115 4,4

MAYO MAXI BED прив’язний 190 120 3,2Д
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Машинка для стрижки корів/коней 
ZXRH-933 (акумуляторна, DC)

Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 50W
• Літій-іонний акумулятор 10.8V 3000 mAh  

на 90 хв. роботи
• Швидкість обертів: 2300 об./хв
• Вимикач: так
• Низький рівень вібрації і тихий хід
• Леза: змінні, керамічні або з хромованоі 

сталі (в комплекті)
• Можливість регулювання притискання 

ножів
• Вага: 3,1 кг.
• Використовується для: коней, великої ро-

гатої худоби, верблюдів

Комплектація:
• Машинка ZXRH-933
• Викрутка
• Додаткове лезо
• Змащувальна рідина
• Щіточка 
• Зарядний пристрій
• Інструкція

Машинка для стрижки овець ZXS-
306 (АС)
Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 350W
• Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
• Швидкість обертів: 2500 об./хв
• Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
• Можливість регулювання притискання 

ножів
• Тихий хід та низький рівень вібрації
• Вага: 3,5 кг.
• Використовується для: овець ВРХ, коней, 

собак 
Комплектація:  
• Машинка ZXS-306
• Викрутка
• Змащувальна рідина 
• Інструкція

Машинка для стрижки корів/ко-
ней ZXH-902 (AC)

Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 200W
• Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
• Швидкість обертів: 2600 об./хв
• Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
• Можливість регулювання притискання 

ножів
• Довговічні протягом тривалого часу, пра-

цюючи
• Супер тихий і низький рівень вібрації
• Вага: 3 кг.
• Використовується для: ВРХ, коней, собак 

 
Комплектація:   
Машинка ZXRH-902
• Викрутка
• Додаткове лезо
• Змащувальна рідина
• Щітка для чистки
• Вугільна щітка для чистки 
• Інструкція

• Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
• Швидкість обертів: 2400 об./хв
• 6-ти ступінчате регулювання швидкості
• Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
• Можливість регулювання притискання 

ножів
• Тихий хід та низький рівень вібрації
• Вага: 3 кг.
• Використовується для: овець ВРХ, коней, 

собак
 
Комплектація:   
Машинка ZXS-301
• Викрутка
• Змащувальна рідина 
• Інструкція

Машинка для стрижки овець ZXS-
301 (АС)
Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 500W - найпотужніша в сво-
єму класі!
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Машинка для стрижки ZXP-888
Виробництво: Dimi, КНР

Професійна машинка ZXP-888 має класич-
ний дизайн, створена як для професійного 
грумінгу, так і простої стрижки Вашого до-
машнього улюбленця. Спеціально підібра-
ний комплект насадок (3, 6, 9 і 12 мм) до-
поможе  Вам створити індивідуальний або 
особливий  грумінг, згідно екстер’єру та по-
роди тварини.
• Ножовий блок: Замінний ножовий блок з 

нержавіючої кованої сталі
• Привід: Мотор постійного струму з 2900 об \ 

хв (використовується 2 підшипника)
• Тип живлення: від мережі
• Потужність: 30 Вт
• Провід: 3 м
• Розміри/Вага: 205х49 мм /477 г
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Електричний погонич Picador
Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Корпус  із якісної пластмаси;
• Портативний  інструмент;
• Міцний, захищений від механічних впли-

вів і пару;
• Відсутня розрядка на корпус;
• З функцією автоматичного відключення;
• Для ВРХ застосовується в комплекті з по-

довжувачем;
• Довжина 30 см;
• Працює на 2 батарейках 1,5V R20;
• В комплекті  без батарейок.
• Пластиковий подовжувач 60 см

Електричний погонич Magic Shock 
PRO, MOD 1500

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Підходить як для ВРХ, так і для свиней і 
ДРХ;

• Мінімальна  пікова напруга 5600 В;
• Корпус виконаний з високоякісних мате-

ріалів;
• Забезпечений звуковим сигналом для 

психологічного ефекту;
• Кнопка увімкнення/вимикання усуває 

можливість випадкового натискання;
• Обладнується полікарбонатним батогом 

довжиною 71 см;
• Загальна довжина з батогом 98 см;
• В комплекті 4 батареї (міні C LR 14).

Електричний погонич Magic Shock 
PRO, MOD 2000

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Інноваційна технологія;
• Мінімальна  пікова напруга  5800 В;
• Забеспечений звуковим сигналом для 

психологічного ефекту;
• З функцією автоматичного вимкнення;
• Стійкий до перепадів температур та при 

роботі на мокрих тваринах;
• Полікарбонатний батіг  довжиною 71 см;
• Загальна довжина з батогом 98 см;
• В комплекті  4 батареї (міні C LR 14).

Електричний погонич Magic Shock 
PRO, MOD 2500

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Простий у використанні та економічний 
електричний погонич;

• Підходить як для ВРХ, для свиней так і для 
ДРХ;

• Мінімальне споживання електроенергії;
• Повністю закритий корпус захищає корпус 

від пилу, бруду та води;
• Для більшого психологічного ефекту має 

звуковий сигнал;
• Вмикач/вимикач усуває можливість ви-

падкового натискання;
• Обладнується полікарбонатним батогом 

довжиною 71 см, загальна довжина з ба-
тогом 98 см;

• Напруга мін. 6000 В;
• Вбудований акумулятор 2,5 Ah NiCd;
• В комплекті блок живлення для зарядного 

пристрою;
• Наясність вбудованого акумулятора;
• Підзарядка живлення 220 В через адаптер

Електричний  погонич  KAWE

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Високопродуктивний, надійний і простий  
електропогонич;

• Міцний, захищений від механічних впли-
вів і пару

• Електронне управління, відсутня розрядка 
на корпус

• Має  акустичний сигнал;
• Довжина 25 см;
• Працює на 2 батарейках 1,5V R20;
• В комплекті  без батарейок.
• Пластиковий подовжувач 75 см

Модель
Мінімальна 

пікова 
напруга

Живлення

MOD 1500 5600В 4 батареї C Lr14

MOD 2000 5800В 4 батареї C Lr14

MOD 2500 6000В
Вбудовані 

акумуляторні батареї із 
зарядним пристроєм

Антибрик, модель ANTI-KICK

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Допомагає утримувати тварину в спокої та 
нерухомому стані;

• Універсальний регулюючий розмір;
• Легкий та простий у використанні;
• Матеріал: оцинкована сталь;
• В комплекті пружина та резинові ковпачки.
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Носові кільця для бугаїв Profi та 
Standart

Виробництво: Kerbl, Німеччина

З гвинтовим замком
Profi:
• з нержавіючої сталі
• внутрішній діаметр 54 мм
• товщина 10 мм 
Standart:
• нікельоване
• внутрішній діаметр 57 мм
• товщина 9 мм 

Пластикове кільце проти самови-
доювання корів (мале, середнє, 
велике)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Пластик;
• Гвинтовий затискач для швидкого регу-

лювання та одягання;
• Запобігає самовидоюванню корів;
• Розміри: мале, середнє, велике.

Щипці носові для фіксації бугаїв 
HARMS

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Нержавіюча сталь;
• Мають задвижну блокаду;
• Довжина 190 мм.

Щипці з пружиною для фіксації 
корів та телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Нікельована сталь;
• Ковані;
• Блокада пружиною;
• Довжина 110 мм.

ПЕРЕГІН ТА УТИХОМИРЕННЯ
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Кільце проти самовидоювання 
MÜLLER (з фіксуючою пластиною) 

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Пластик
• Додаткова фіксуюча пластина - як додат-

ковий захист від зміщення кільця;;
• Просте та швидке регулювання гвинтовим 

затискачем;
• Розмір: (мале, середнє, велике).

Палка - поводир для бугаїв

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: метал;
• Довжина 145 см;
• Лакована;
• З D-подібною дерев’яною ручкою;
• З надійним затискачем
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1. Стовпчик поліпропіленовий
• Міцний завдяки реберн конструкції по всій довжині стовпчика;
• Ізолятори для провідників розміщенні на декількох рівнях, що дає змогу 

створити додаткові лінії і підібрати їх висоту з урахуванням рекомендацій для 
кожного вида тварин;

• Стовпчики мають спеціальні ізолятори для кріплення електропровідного дро-
ту, мотузки або стрічки шириною до 40 мм.

• Розміри (висота): 75 см, 104 см, 140 см, 169 см. Кольори: зелений, білий.

2. Стовпчик рециклінг
• Виготовлений з вторинної полімерної сировини;
• Зносостійкий, з можливістю вторинної переробки після зносу;
• Придатний для оздоблювальних операцій.
• Діаметр: 45 мм. Розміри (висота): 150 см, 200 см.

3. Стовпчик з скловолокна
• Виготовлений зі скловолокна
• Стійкий і довговічний
• Діаметр 10-12 мм. Розміри (висота): 135 см, 150 см.

Ізолятор комбінований «Kombi Super»

• 2 тримачі: для мотузки, дроту (до 8 мм) та тісьми (до 40 мм) ;
• Саморізний стрижень;
• Стійкий до високої напруги.

Ізолятор для проволки та мотузки 

• Ізолятор круглий чорного кольору;
• Стрижень з різьбленням для дерева;
• Стійкий до високої напруги.

Ізолятор саморіз «Чебурашка»

• Ізолятор для воротньої ручки;
• На круглих металевих душках;
• Легко кріпляться.

1 2 3

Назва Довжина Товщина Колір

Мотузка 
RANGER

200, 400,1000 
м

2,5 мм, 6 мм біло-жовтий

Дріт 
TRAPPER 

250, 500  м 1,8 мм жовто-помаранчевий

Тісьма 
FARMER

200 м 12, 20, 40, мм Білий

З’єднувачі для мотузки, дроту, тісьми

• Швидкий, простий і надійний спосіб з’єднання;
• Виготовлені з якісних та надійних матеріалів;
• Легко кріпляться.
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Електризатор Trapper AS 20

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Вбудований акумулятор 12 В, 3-рівневий 
датчик стану живлення.
Автоконтроль сонячної зарядки.
Блок живлення 230 В для підтримання енер-
гії вбудованої батареї 12 В.
Довгий термін використання.

• Живлення: 12/230 В
• Енергія зарядки/розрядки: 0.18-0,12 Дж;
• Максимальна напруга: 75 00 В;
• Довжина огорожі теоретична: 3,7 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 2,8 -0,9 Км;

Електризатор Farmer AN1000

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Корпус повністю стійкий до кліматичних 
впливів (матеріал: міцний пластик).  
Контролер заряда сонячних батарей.
Вбудований акамулятор 12 В та 3-рівневий 
датчик стану живлення. 
Зручна ручка для переносу. Замок від кражі. 

• Живлення: 12/230 В
• Енергія зарядки/розрядки: 1.3-0,9 Дж;
• Максимальна напруга: 11 000 В;
• Довжина огорожі теоретична: 40 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 10,0 -1,2 Км;

Электризатор horiSMART N160

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Завдяки новій технології horimax навіть при 
збільшенні навантаження на електроогоро-
жу напруга залишається високою. 
Найбільш потужний електризатор для 
огорожі всіх видів тварин. 

• Живлення: 230 В;
• Енергія зарядки/розрядки: 25.0-14,0 Дж;
• Максимальна напруга: 12 000 В;
• Довжина огорожі теоретична: 320 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 40,0 -25,0 Км;

Электризатор  Trapper AN12

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Зручний вологостійкий корпус.
Обладнаний кабелями для живлення 12 В та  
або 230 В. 

• Живлення 12/230 В;
• Енергія зарядки/розрядки: 1.2-0,8 Дж;
• Максимальна напруга: 7 200 В;
• Довжина огорожі теоретична: 12 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 8,0 -1,5 Км;

Електризатор Redyk AB200

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Найбільш популярний електризатор, працює 
від 9-12 вольтової батареї. 
Вбудований в корпус дворежимний пере-
микач роботи електризатора в залежності від 
довжини огорожі.
  
• Живлення: 9/12 В
• Енергія зарядки/розрядки: 0.50-0,25 Дж;
• Максимальна напруга: 9 500 В;
• Струм споживання: 25-35 мА;
• Довжина огорожі теоретична: 10 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 5,0 -0,5 Км;

Електризатор AN70

Виробництво: Horizont Rolos, Польша

Можливість підключення сонячних 
панелей.
Потужний електризатор для тварин з 
густим шерстяним покривом. 

• Живлення: 12 В;
• Енергія зарядки/розрядки: 6.5-4,8 Дж;
• Максимальна напруга: 12 000 В;
• Довжина огорожі теоретична: 130 Км;
• Довжина огорожі при травостої (низький/

високий) 20,0 -10,0 Км;



· Ідентифікація та маркування тварин · 

 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВАРИН
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Вушні бірки MS TAG

Виробництво: Schippers, Нідерланди

Вушна бірки MS TAG JUMBO без номера
• Виготовлена з поліуретану;
• Має металевий штифт;
• Розміри:Висота: 73 мм; Ширина: 60 мм;
• Колір: жовтий;
• Упаковка: 100 шт.

Бірка вушна Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Використовується для маркування ВРХ;
• Виготовлена з поліуретану що робить 

вушну бірку довговічною;
• Гострий накінечник забезпечує легке 

проколювання і надійну фіксацію бірки, 
проколювання відбувається легко, точно 
і майже безболісно.

• Колір жовтий;
• Розмір: 6,1 на 4,5 см (№2);
• Розмір: 9,0 на 6,2 см (№3);
• 25 шт/уп.;
• Без номера.

Кліпсатор для вушних бірок MSTag

Виробництво: Schippers, Нідерланди

• Призначений для фіксації вушних бирок 
серії MS TAG;

• Матеріал: високоякісний метал, покри-
тий стійкою фарбою; 

• Ергономічний дизайн; 
• Вага: 0,263 кг;
• Розмір: 241х128х28мм.
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 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВАРИН

Універсальний біркувач Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Універсальний, дозволяє встановлювати 
різні типи бірок (в залежності від вставки) 

• Ергономічний, зручний дизайн;
• Забезпечує правильне кріплення бірок;
• Підходить для електронних бірок;
• Установка бірок майже безболісна, без 

крові, не викликає запальної реакції;
• Установка бірок згідно з інструкцією за-

безпечує тривале носіння тваринам;
• Полегшує роботу і економить час.

Кольори вставок для різних бірок: 
• Чорний PrimaFlex;
• Сірий MultiFlex;
• Зелений Duo;
• Синій AllFlex.

Маркер для вушних бірок Kerbl

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Фарба має стійкий пігмент;
• Стержень: тонкий, товстий;
• Не змивається і не вигорає на сонці;
• Ресурс маркера: 100 бірок.

Маркер-олівець для маркування 
тварин, Kruuse

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Містять на 20% більше воску, ніж аналоги;
• Добре наносяться на шкіру (шерстний 

покрив);
• Колір: синій, зелений, червоний;
• Вага: 70 г.

Маркер для вушних бірок, MS 
Schippers

Виробництво: Schippers, Нідерланди

• Маркер для нанесення цифр на бірках;
• Проникає в пластик, не стирається;
• Миттєво висихає;
• В комплекті є додатковий стержень.

Маркер-олівець для маркування 
тварин, MS Schippers

Виробництво: Schippers, Нідерланди

• Добре наносяться на шкіру (шерсть);
• Склад фарби не шкідливий для здоров’я 

людини та тварин;
• Колір: синій, зелений, червоний;
• Вага: 60 г.

Маркер-спрей для маркування 
тварин

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Миттєво висихає;
• Економний у використанні;
• Може бути очищений на 100% (не 

в’їдається в шкіру і шерсть);
• Кольори: червоний, синій, зелений.
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Номерний цифровий блок

Виробник: Німеччина, Польша

• Однозначне число;
• Цифри від 0 до 9;
• Ширина 4.5 См,
• Для надягання на нашийник;
• Колір: жовтий;
• Комплект з 10 частин;
• Матеріал: пластик.

Набір для татуювання

Виробництво: Raidex, Німеччина

• Молоток татуювальний (2 ряди по 6 
цифр)

• Цифрі  0-9 (2 см)
• Штампельна подушка
• Паста 0,6 кг, 1 л (чорний колір)

РАЙДЕКС - олівці для маркування 
м’яса

Виробництво: Raidex, Німеччина
 
• Два варіанти олівців для маркування 

м’яса: в дерев’яній або поліетиленовій 
оболонках 

• Матеріали, використовувані при вироб-
ництві грифеля, дозволені до застосу-
вання згідно продовольчого законодав-
ства та відповідають Директиві 94/36/EG

• Застосування: олівці для маркування 
м’яса служать для маркування шматків 
м’яса. 

• Найкраще вони пишуть на світлій, злег-
ка вологій поверхні.

• Кольори: коричневий і синій
• Мінімальна партія: 40 x 12 штук

Зберігання: будь ласка, зверніть увагу на 
те, що олівці повинні зберігатися, по мож-
ливості, в сухому (відносна вологість 50%) 
і прохолодному (максимально 25 ° C) місці.

Браслети на бабки (пластик)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для довготривалого маркування;
• З високоякісного пластику;
• Без написів;
• Довжина приблизно 37 см;
• Для маркування корів при безприв’яз-

ному утриманні.

Просте відкриття вручну!

Маркувальні браслети на бабки 
(текстильні)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Із застібкою-липучкою;
• Довжина 36 см.
• Для маркування корів, які, наприклад, 

перебувають в сухостійному періоді, з 
маститом, з нужденними в лікуванні ко-
питами і т. п.
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Система Brand-a-Bull для тавру-
вання холодом

Виробництво: Нова Зеландія

Система Brand-a-Bull використовує стан-
дартний балон з СО2 для виробництва су-
хого льоду спеціальним пістолетом. Запа-
тентована система знаків для таврування 
за допомогою сухого льоду використову-
ється в кращих традиціях холодного тав-
рування. Таврування можна здійснювати 
в будь-який час року, в будь-якому місці 
і на необхідній кількості тварин.

Переваги:
• Таврування в будь-який час;

• Низька вартість;
• Не вимагає досвіду.

Додатково потрібно:
• Стандартний балон із розрідженим СО2;
• Якісна машинка для підстригання волосяно-

го покриву.

ПРИМІТКА: Балон СО2 повинен мати внутріш-
ній клапан для регулювання подачі СО2

Комплект системи Brand-a-Bull:
• Пістолет;
• Тавро з цифрами від 0-8 (6 і 9 загальна);
• Пластикова пляшка для дезрозчину.

Процедура таврування:
Використовуйте якісну машинку для стрижки 
з хірургічною (30 розмір) насадкою, щоб ви-
стригти площу якнайкраще
Змастіть вистрежену площу спиртом, щоб 
очистити площу для таврування і прикладіть 
тавро, тримаючи його не менше 40 секунд (ви-
користовуйте секундомір)
Після зняття тавра; воно буде видно на поверх-
ні шкіри і через кілька тижнів на цьому місці 
з’являється біле волосся (тавро можна вико-
ристовувати і на білому волоссі).

Нашийник для ВРХ

Виробництво: Польша, Німеччина

• З роликовою застібкою;
• Ширина ременя 40 мм;
• Матеріал: поліестер;
• Кольори: синій, зелений з полосами, бі-

лий з полосами, хакі. 
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 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВАРИН. ВАГИ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН

Ваги для зважування корів

Виробництво: Україна

Ваги для зважування телят

Виробництво: Україна

Варіанти виконання:
• Рифлена приймальна платформа з антикорозій-

ною обробкою (стандарт);
• Конструкція ваги виготовлена із нержавіючої 

сталі (опція);
• Огорожа з двома входами висотою 1000мм або 

1500 мм на вибір;
• Чотири тензометричних датчики (сталь з ніке-

левим покриттям) з класом захисту IP68 (Keli);
• Вагопроцесор з висотою висота цифр 18мм, LED 

з класом захисту IP54;
• Автономне живлення на > 20 годин роботи (опція);
• Ручки для переносу (комплект 4 шт.) (опція);
• На колесах (опція);

Ваги складаються:
• З приймальної платформи (рифлена ме-

талічна платформа з антикорозійною об-
робкою, з елементами проти ковзання);

• Огорожі висотою 1000 мм з двома вхо-
дами;

• 4 (чотирьох) тензометричних датчиків 
(клас захисту IP67); 

• Комутаторної коробки, вагопроцесо-
ра – Аксіс-01  з класом захисту ІР 54 (в 
корпус із ударостійкого пластику) із ав-
тономним живленням (20 год.);

• Для індивідуального та групового зва-
жування;

• Робоча температура  -10°С + 40°С.

Стандартні функції:
• Функція автонуля;
• Функція LOC- зважування худоби (фікса-

ції результатів зважування);
• Тарування по всьому діапазону;
• Функція TOTAL (сумування);
• Функція роботи з принтером або 

комп’ютером (RS232C);

• Ручок для переносу з однієї сторони і коліс 
з другої  Висота платформи – 100-120 мм;

• Робоча температура: -20° +40°С;

Стандартний перелік функцій:
• Функція автонуля;
• Функція роботи з принтером або 

комп‘ютером (RS232C).
• Довжина кабелю між вагопроцесором та 

вагою 5м. 
• Функція зважування худоби (фіксація 

результатів зважування)
• Функція TOTAL (сумування)



· Інструменти по догляду за копитами та ратицями · 
· Станки для розчистки копит, ратиць та фіксації тварин ·

КОРЕКЦІЯ І ДОГЛЯД ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ
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Диски для обробки ратиць (на 3/6 
ножів)

Дискові ножі (на 3 або 6 ножів) для обрізки 
ратиць  — це інноваційні інструменти для 
професійного догляду за копитами! Ріжучі 
елементи з оптимізованої геометрією гаран-
тують максимальну продуктивність зняття.

Виробник: Німеччина, Kerbl

• Матеріал: зносостійкий металевий сплав
• Перфорований по всій поверхні для 

зменшення нагріву диску під час роботи

Диск для обробки ратиць 7 ножів 
Demotec

Виробництво: Німеччина, Demotec

• Завдяки конструкції фрези і ножів мож-
лива обробка краю копита торцевою 
стороною;

• Одного комплекту лез вистачає на об-
робку понад 400 голів;

• Делікатна і швидка обробка копит без не-
приємного запаху, пилу або нагрівання;

• Матеріал корпусу: алюміній; 
• Матеріал ножів: карбідо - вольфрам;
• Вкрай низькі витрати на обробку однієї 

тварини;
• Єдина в світі фреза, зазначена срібною 

медаллю DLG
• діаметр диску 100 мм

• Знижена вага для більш плавного ходу
• Похиле положення ріжучих елементів 

дозволяє зрізати ріг швидше і дбайли-
віше

• Вкрай чиста поверхня зрізу виключає 
необхідність додаткової обробки

• Ріжучі елементи можуть використовува-
тися з двох сторін (можна перевертати 
ножі)

• Ножі замінні (у комплекті 3 шт)
• Висота зрізу 1,2 мм, з підкладкою 1,8 мм
• Діаметр 120 мм

3

6
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ІНСТРУМЕНТИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ

Ніж для розчистки копит та ратиць  
Kruuse

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Матеріал: нержавіюча сталь;
• Довжина леза 80 мм;
• Ширина леза 18 мм;
• Профільовані вістря лез збільшують силу 

і точність різання;
• Спеціальної форми ручка з твердої дере-

вини не спричинює втому руки;
• Виконання ножа: двосторонній, лівосто-

ронній, правосторонній

Диск шліфувальний, двосторонній 
Philipsen

Виробництво: Philipsen, Німеччина

• Висока якість;
• Не потребує додаткового шліфування;
• При шліфуванні не виділяє тепло;
• Тефлонове покриття;
• Двосторонне нанесення, розмір части-

нок 30 з лицьової сторони, 10 з тильної 
сторони;

• Рекомендовано для досвідчених спеці-
алістів;

• Доступні диски діаметром 115 та 125 мм.

Диск шліфувальний, Basic

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: ПВХ;
• Гофрована поверхня;
• Щільне нанесення (стружка металевого 

сплаву);
• Доступні диски діаметром 115 та 125 мм.

Ніж для розчистки копит та ратиць 
(вузьке лезо)

Виробництво:  Kruuse, Данія

• Матеріал: нержавіюча сталь стандартної 
якості;

• Довжина леза 80 мм;
• Ширина леза 10 мм;
• Легкість точіння;
• Дерев’яна ручка;
• Виконання ножа: двосторонній, лівосто-

ронній, правосторонній

Ніж для розчистки копит та ратиць 
Profi

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Професійні ножі для розчистки; 
• Матеріал: нержавіюча сталь найвищої 

якості;
• Зручна ручка з твердої деревини;
• Ширина леза 15 мм;
• Довжина леза 80 мм;
• Виконання ножа: двосторонній, лівосто-

ронній, правосторонній.

Точильний брусок

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для точіння ножів;
• Плоска овальна форма;
• Розміри: 12,5 х 3 см
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ІНСТРУМЕНТИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ

Рашпіль для обробки копит

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Пряме виконання;
• Матеріал: сталь;
• Довжина 350 мм;
• Ширина 36 мм;
• Товшина 7,5 мм;
• З дуже гострою та глибокою насічкою 

(одна сторона);
• Менші канавка та насічка для вирівню-

вання (інша сторона)

Рашпіль для обробки копит з руч-
кою

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: сталь;
• Довжина робочої зони 35 см;
• Довжина ручки 12,5 см;
• Зручна ручка з якісного пластика покри-

та гумою

Лінійка для виміру копит та 
ратиць

Виробництво: Kruuse, Данія

Використовується в якості контролю за 
правильною форми копитного рогу (за на-
ступними параметрами): 
• Кут між землею та передньою стінкою 

копита;
• Вимірювання довжини передньої стінки 

копита;
• Порівнюючи висоту всередині і зовні 

копит;
• Забезпечення оптимального контакту 

між підошвою і землею;
• Контролю нахилу підошви

Ножиці для обробки копит та 
ратиць бокові

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: сталь;
• Колір пофарбовані - світлозелені;
• Довжина 60 см;
• Ножі трохи випуклої форми;
• Ідеальні для твердих ратиць

Щипці відривні Knipex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: загартована сталь;
• Довжина 36 см;
• Міцна та надійна конструкція

Щипці торцеві для обрізки копит

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: сталь;
• Колір:пофарбовані - темнозелені;
• Довжина 42 см;
• З подвійним плечем

Змінні ножі:
• Матеріал: сталь;
• Кількість: 2 шт;
• Легкість точіння та монтування на щипці;
• Розміри: 3.5 х 3.8 см
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Набір Demotec-95,  для обробки 
копит та ратиць, 14 шт/уп.

Виробництво: Kruuse, Данія

• Набір Demotec-95 - це набір на основі 2-х 
компонентної смоли для обробки копит 
та ратиць ВРХ (рогатої худоби); 

• Принцип дії: клей Demotec-95 пов’язує 
дерев’яний блок (накопитник) з підошвою 
здорової частини копита та ратиць.

Характеристики:
• Спеціалізована маса (клей) складається 

з порошку і рідини, які повинні бути змі-
шані в співвідношенні 2:1;

• Порошок поділений на 14 пакетів по 70 г;
• Рідина 500 мл;
• Каталізатор Demotec Accelerator 80 мл;
• Стаканчик на 35 мл градуйований;
• Спеціальна дерев’яна паличка.

Особливості:
• Легкість в змішуванні;
• Простота у використанні (спеціальна маса 

не липка);
• Швидке застигання.

Набір TECHNOBASE 8000 для об-
робки копит та ратиць

Виробництво: Kerbl, Німеччина

TECHNOBASE 8000 є сучасною системою 
лікування копит та ратиць, яка дозволяє 
лукувати або проводити профілактику  
копита та ратиць при травмах або захво-
рюваннях. 

• Швидка обробка: моделювання можна 
виконувати безпосередньо після замі-
шування, в тому числі вручну; 

• Міцне утримання: неперевершена клей-
кість; 

• Маса залишається пластичною і при-
датною для обробки аж до остаточної 
полімеризації;

• Низьке екзотермічне температурне на-
вантаження;.

• Завдяки спеціалізованій масі можна на-
дійно накладати зовнішні шини, не по-
шкоджуючи м’які тканини;

• Комплект: 14 дерев’яних блоків, 14 ста-
канчиків, мірка, 500 мл рідини, 1 кг по-
рошку.

Рекомендується фахівцями з догляду за 
ратицями!

Набір  Demotec Easy-Bloc  для об-
робки копит та ратиць

Виробництво: Kruuse, Данія

Набір  Demotec Easy-Bloc - це нова вдо-
сконалена система Demotec, щоб мініма-
лізувати кульгавість і здійснити швидке, 
просте у використанні і безпечне «ліку-
вання» за доступною ціною.

• Універсальна конструкція чобітків Easy-
Bloc враховує анатомію копита;

• Чобітки Easy-Bloc не мають гострих кра-
їв, які б могли нанести шкоди тварині;

• Матеріал: міцний пластик;
• Тонке еластичне верхне покриття;
• Розроблена нова спеціальна маса (клей) 

з коротким періодом полімеризації;
• Комплект на 4 або 12 чобітків;
• Порошк 500 г;
• Рідина 250 мл 

Темпе-
ратура,

° C

Час 
нанесення 
на копито

Час 
застигання

Час застиганнзя  
Demotec Accelerator

21 1-2 хв ~ 4 хв ~ 2 хв

15° С 2-3 хв ~ 8 хв ~ 4 хв

5° С 4-6 хв ~ 10 хв ~ 6 хв

Дерев’яні колодки для ратиць

Виробник: Україна

• Матеріал: бук;
• Розміри: 110 мм; 130 мм. 
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Набір Technovit 6091  з прискорю-
вачем

Виробництво: Kerbl, Німеччина

За характеристиками подібний до набору 
TECHNOBASE 8000

Особливість:
• Прискорювач, завдяки якому скорочу-

ється час полімеризації на 50 %;
• Вирішення проблеми в холодну пору 

року.

Копмлект:
• 10 дерев’яних блоків;
• 10 стаканів;
• Мірка;
• Практичний посібник з використання 

Technovit Accelerator;

Набір Technovit-2-Bond для обробки 
ратиць

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Technovit-2-Bond - це швидковисихаючий 
двокомпонентний поліуретоновий клей 
для лікування копит у тюбику . За допо-
могою невеликої кількості клею можна за 
лічені секунди прикріпити дерев’яні або 
гумові колодки до здорових копит, щоб 
знизити навантаження на хворе після 
лікування, тим самим прискоривши оду-
жання.

Переваги:
• Висихання за 30 секунд;
• Надійне приклеювання дерев’яних і гу-

мових колодок на тривалий термін;
• Простота в застосуванні - немає необхід-

ності в змішуванні, немає відходів;
• Відсутність запахів і небезпеки при за-

стосуванні в приміщенні;

Практичні комплекти:
• Подвійний тюбік (по одному компоненту 

клею в кожному);
• Спеціальний дозувальний пістолет;
• Наконечники для змішування: 10 шт; 
• Дерев’яні колодки 110 мм або 130 мм; 

10 шт

Клей для дерев’яних колодок

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Пластиковий корпус;
• Подвійний (по одному компоненту для 

клею в кожному);
• Об’єм 160 мл

Накінечники для нанесення клею

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: міцний пластик;
• Стійкий до нагрівання під час змішуван-

ня компонентів;
• Довжина 13 см;
• Внутрішнє спіралевидне наповнення

Темпе-
ратура,

° C

Співвід-
ношення 

(прискорювач-
рідина)

Час застигання
з прискорю-

вачем, хв

Час застигання
без прискорю-

вача, хв

+ 5 1:7 13 24

+ 10 1:10 9 15

+ 20 1:14 5 8

Дозувальний пристрії (пістолет) 
для нанесення клею

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Міцна металева конструкція;
• Два виштовхувальних поршня;
• Легка і проста робота.
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Пов’язка для копит та ратиць 
Silbertape

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Пов’язка  Silbertape для копит використо-
вується для ізоляції копита від потраплян-
ня вологи та бруду після лікування.
• Срібний колір;
• Матеріал: армований скотч;
• Довжина 50 м; ширина 5 см;
• Водонепроникне виконання (добре під-

ходить у випадках безприв’язного утри-
мання тварин);

• Висока міцність на розрив;
• Відмінна клейкість.

Самоклеюча пов’язка для копит та 
ратиць Valueline

Виробництво: Kruuse, Данія

• Гнучка, самоклеюча пов’язка;
• Вологостійка, проте дозволяє поверхні 

тварини дихати;
• Підходить для всіх типів тварин;
• Розміри (довжина 4,5 м, ширина від 5 

до 10 см);
• 10 Шт в упаковці;
• Кольори (в асортименті).

Марлевий бинт Mulino

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• 60% віскоза / 40% бавовна;
• У 20/22-нитки;
• для будь-яких фіксуючих пов’язок.

Пов’язка для копит та ратиць 
Kromberg

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Чорного кольору;
• Просочена дьогтем;
• для захисту та бандажування;
• довжина 25 м, ширина 4,5 см.

Самоклеюча пов’язка для копит та 
ратиць Vetflex

Виробництво: Kruuse, Данія

• Преміум клас, самоклеюча пов’язка;
• Вологостійка, проте дозволяє поверхні 

тварини дихати;
• Підходить для всіх типів тварин;
• Розміри (довжина 4,5 м, ширина від 5 

до 10 см);
•  10 Шт в упаковці;
•  Кольори (в асортименті).

Пов’язка копитна (на копитний ріг)

Виробництво: Bovivet, Данія

• Виготовлені з водовідштовхувального 
матеріалу

• Відповідна форма та еластичний ма-
теріал сприяє надійному утриманні на 
копитному розі

• Легко видаляється після проведення 
лікування

• Є двох розмірів: XL-підходить для біль-
шості типів корів; L - підходить для не-
телей та корів дрібних порід.
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ІНСТРУМЕНТИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ

Копитний гель Kruuse Hoof-Gel

Виробництво: Kruuse, Данія

• Призначений для заживлення ран та по-
шкоджень копитного рогу;

• Містить саліцилову кислота 38% і Алое 
Вера;

• Об’єм 500 мл.

Мідний купорос

Виробництво: Укріїна

Мідний купорос (інакше - сірчанокисла 
мідь, сульфат міді) є порошком, що скла-
дається з кристалів блакитнувато-синього 
кольору. 
Мідний купорос - ефективний засіб для 
профілактики інфекційних хвороб копит в 
концентрації від 3 до 5%.

• Мішок 25 кг;
• Дозування: 12,5 кг/200л води на 100 

голів.

Дезкилимки для копит та ратиць

Виробництво:  Укріїна

Дезковрики  — альтернатива копитним ван-
нам. Ефективний спосіб вирішення проблем 
захворювання копит тварин.

• Товщина 6 см;
• Розміри 100 см  х 100см; 100 см х150 см; 

100 см х 200 см;
• Змінний всмоктуючий мат відповідних 

розмірів;
• Вміщує дезрозчину до 24 л на 1м2

Копитні ванни  Kombi

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Легкі і гнучкі завдяки матеріалу з полі-
етилену;

• Дно ванни із спеціальним профілем за-
безпечує стійкість тварин і оптимальне 
розширення копит;

• Завдяки зубчастим з’єднанням на до-
вгих сторонах ванни можна пристикову-
вати одну до одної

• Місткість становить 200 л; 
• 205 x 81 x 17 cm
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СТАНКИ ДЛЯ РОЗЧИСТКИ КОПИТ, РАТИЦЬ ТА ФІКСАЦІЇ ТВАРИН

Станок для розчистки ратиць з елек-
троприводом модель «KVK 650-SP 0»

Виробництво: Німеччина, КVK

• Передні підйомники з ременями;
• Електропривід грудної та черевної час-

тини;
• Повністю оцинкований каркас;
• Роз’єм живлення (220 В), який обертаєть-

ся навколо станка;
• Підлога наполовину гумова із металевим 

покриттям;
• 4 колеса для транспортування;
• Крюк для підйому краном;
• Підлога металева, 70% вкрито гумою

Механічний станок ОРТОВЕТ 026

Виробництво: Україна

• Станок виготовлений з оцинкованого 
металу;

• Станок обладнаний лебідками для че-
рева та задніх кінцівок, мають функцію 
автофіксації черева;

• Завдяки запатентованим механізмам 
корова фіксується більш надійно;

• Станок призначений для великих та ма-
леньких корів, з рогами і без ріг;

• Розміри (ВхДхШ) - 2,1х2,1х1 м;
• Вага: 275 кг

Станок з електроприводами  Ортовет 
ПРОФІ

Виробництво: Україна

• Цинкування. Каркас з металевого про-
філю 80х40х4;

• Електропривід підняття грудної частини 
тварини;

• Електропривід підняття черевної части-
ни тварини;

• Електропривід підняття задніх кінцівок 
та фіксації копит;

• Ворота, які автоматично фіксують голо-
ву ВРХ;

• Роз’єм живлення 220 В для під’єднання 
інструменту;

• Підсвітка робочих місць (LED світильники);
• Фіксація передніх копит за принципом 

кайданок з регулюванням у двох пло-
щинах;

• Металева антиковзаюча підлога;
• Секції огорожі для загону тварин;
• Живлення станка від мережі 220 В;
• Ручка-підйомник і колеса для пересу-

вання станка;
• Розміри (ВхШхД): 2,5х2,5х1,1м;
• Вага: 670 кг

Станок з одним електроприводом 
ОРТОВЕТ 026Е

Виробництво: Україна

За характеристиками подібна до механіч-
ного станка ОРТОВЕТ 026

Додатково містить:
• Електролебідка для підняття задніх кін-

цівок;
• Oпора з ручною лебідкою для передніх 

кінцівок;
•  Розміри (ВхДхШ) 2,25х 2,1х1 м;
•  Вага: 320 кг

Додаткове обладнання до станків ОРТО-
ВЕТ 026 та 026Е:
• Невеликі гумові колеса для транспорту-

вання станка;
• Ремінь для черева (широкий);
• Гумовий килимок.
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СТАНКИ ДЛЯ РОЗЧИСТКИ КОПИТ, РАТИЦЬ ТА ФІКСАЦІЇ ТВАРИН

Станок ОРТОПЕД в комплектації 
“Профі”

Виробництво: Республіка Білорусь

• Гаряче цинкування. Каркас з металевого 
профілю 80х40х4

• Потужніший електропривід підняття 
грудної частини тварини

• Потужніший електропривід підняття че-
ревної частини тварини;

• Потужніший електропривід підняття та 
фіксації задніх кінцівок;

• Ворота, які автоматично фіксують голову ВРХ;
• Роз’єм живлення 220 В для під’єднання 

інструменту;
• Підсвітка робочих місць (LED світильники);
• Фіксація передніх кінцівок за принципом 

кайданок з регулюванням у двох площинах.
• Металева антиковзаюча підлога
• Секції огорожі для загону тварин
• Живлення станка від мережі 220 В
• Ручка-підйомник і колеса для пересуван-

ня станка
• Вага - 750 кг

Станок для розчистки ратиць з 
гідравлічним управлінням, модель 
«KVK 650-SP 2 ++»

Виробництво: КVK, Німеччина

Гідравлічне управління:
• Ремінь для черевної частини;
• Підйомник передніх кінцівок;
• Підйомник задніх кінцівок;
• Гідравлічний ліфт для регулювання ро-

бочої висоти пристрою (макс. 40 см);
• Лебідка для втягування корови у станок 

або втягування станка в причіп;
• Гідравлічний затвор для передніх воріт.

Система управління опорною плитою для 
копит:
• Назовні / всередину;
• Вправо / вліво.

Обладнаний:
• Робоче освітлення навколо станка;
• Повністю оцинкований;
• Гальмо безпеки для кожної ноги;
• Роз’єм живлення (220 В), який оберта-

ється навколо станка;
• Підлога наполовину гумова із метале-

вим покриттям;
• 4 колеса для транспортування;
• Крюк для підйому краном;
• Функція аварійної зупинки станка.

Додаткове обладнання:
• Вхідний загін моделі 200 з воротами 2 м; 

Додаткові ворота для моделі 200;
• Вхідний загін моделі 500 (механічний);
• Вхідний загін моделі 500-1 (гідравлічний);
• Візок для пересування верстата (220 В).

Станок ОРТОПЕД в комплектації 
“Міні”

Виробництво: Республіка Білорусь

• Суцільнозварений, гаряче цинкування, 
посилений каркас з металевого профілю 
перетином 80х40х4;

• Електропривід підняття грудної частини 
тварини;

• Електропривід підняття та фіксації за-
дніх кінцівок;

• V-подібна затискна система фіксації голови
• Роз’єм живлення 220 В для під’єднання 

інструменту;
• Підсвітка робочих місць (LED світильники);
• Фіксація передніх кінцівок за принци-

пом кайданок з регулюванням у двох 
площинах;

• Металева антиковзаюча підлога;
• Секції огорожі для загону тварин;
• Живлення станка від мережі 220 В.
• Ручка-підйомник і колеса для пересу-

вання станка;
• Вага - 450 кг

Станок ОРТОПЕД в комплектації 
“Стандарт”

Виробництво: Республіка Білорусь

• Гаряче цинкування. Каркас з металевого 
профілю 80х40х4;

• Потужніший електропривід підняття 
грудної частини тварини;

• Потужніший електропривід підняття та 
фіксації задніх кінцівок;

• Ворота, які автоматично фіксують голо-
ву ВРХ;

• Роз’єм живлення 220 В для під’єднання 
інструменту;

• Підсвітка робочих місць (LED світильники);
• Фіксація передніх кінцівок за принци-

пом кайданок з регулюванням у двох 
площинах;

• Металева антиковзаюча підлога;
• Секції огорожі для загону тварин;
• Живлення станка від мережі 220 В;
• Ручка-підйомник і колеса для пересу-

вання станка;
• Вага - 650 кг.



· Шприци та голки · Ветеринарні інструменти для ВРХ ·
· Дезінфекція та засоби індивідуального захисту ·

ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
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тримачем флакону 2 мл, 5 мл (LL)
Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина

• Автоматичний самозаповнюючий шприц 
з тримачем флакона;

• Високоякісна пластмаса з міцним пласт-
масовим циліндром;

• Об’єм циліндра: 2 мл (дозування 0,2-2 мл);   
5 мл (дозування 0,5-5 мл);

• Не зношується металева канюльна на-
садка;

• Точне і плавне регулювання дозування;
• Ергономічний дизайн і простота викорис-

тання;
• Надійне приєднання пляшки для меди-

каментів;
• Захист від ударів.

Ветеринарні ін’єктори MULTI-MATIC
Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина

Дуже зручний у використанні завдяки руч-
ці, яка зроблена з литого під тиском алю-
мінію:
• Виготовлений з міцних матеріалів;
• Циліндр виготовлений з пластмаси;
• Металева головка для голки;
• Матеріали стійкі до всіх видів ліків, УФ 

випромінювання;
• Регулювання дозування здійснюється за 

допомогою коліщатка 0,5-2,5 мл (25мл)/ 
1-5 мл (50 мл);

• Висока точність дозування (допуск <1%);
• Доступний об’єм: 25 мл та 50 мл

Ветеринарний шприц ECO-MATIC з 
шлангом 2 мл, 5 мл (LL)

Виробництво: HENKE, Німеччина

• Призначений для проведення масових 
обробок тварин (вітамінізації, дегель-
мінтизації, стерилізації і тд);

• Корпус: високоякісна пластмаса;
• Циліндр: міцний та ударостійкий пластик;
• Об’єм циліндра: 2 мл (дозування 0,2-2 мл); 

5 мл (дозування 0,5-5 мл);
• Канюля - високоякісний метал.
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ШПРИЦИ ТА ГОЛКИ

Ветеринарний ін’єктор-автомат 
SOCOREX 0,5 мл зі шлангом

Виробництво: Socorex, Німеччина

Ін’єкційний шприц Socorex виготовлений 
з високоякісних матеріалів і точно про-
водить багаторазові ін’єкції для всіх видів 
тварин. Всі моделі можуть автоклавувати-
ся в повній комплектації при температурі 
121ºС протягом 20 хвилин.

• Дуже міцний і надійний шприц;
• М’який хід і чудова ергономічна форма;
• Тисячі послідовних ін’єкцій без пере-

боїв;
• Поршень без ущільнювача легко ковзає 

в циліндрі;
• Проста конструкція з невеликою кількіс-

тю частин;
• Шприц легко розбирається для очищення;
• Циліндр виготовлений зі стійкого до по-

дряпин, шліфованого скла;
• Всі складові частини легко замінюються 

і поставляються окремо;
• Об’єм: 0,5 мл, доз. крок 0,05 мл;
• Доступні об’єми: 0,5; 1; 2; 5; 10 мл

Ветеринарний шприц Socorex з 
тримачем флакону  

Виробництво: Socorex, Німеччина

• Шприци з автоматичним наповненням, з 
підпружиненим поршнем і двостороннім 
клапаном;

• Ідеальні для масових вакцинацій птиці, 
свиней, худоби, риби і дрібних лабора-
торних тварин;

• Шприци дозволяють точно і зручно 
ін’єктувати всілякі препарати, включа-
ючи в’язкі розчини залізовмісних пре-
паратів об’ємом від 0,025 мл;

• Циліндр виготовлений зі стійкого до 
подряпин, шліфованого скла і легко за-
мінюється;

• М’який хід і чудова ергономічна форма;
• Тисячі послідовних ін’єкцій без пере-

боїв;
• Всі складові частини легко замінюються 

і поставляються окремо.

• Доступні об’єми: 0,5; 1; 2; 5 мл

Ветеринарний ін’єктор-автомат   
Ferro-matic 3 мл

Виробництво: Німеччина

Автоматичний шприц для вакцинації 
фармацевтичних препаратів для тварин. 
Є можливість приєднання змінних скля-
них і пластикових пляшок за допомогою 
адаптера.
• Автоматичний самозаправляючий шприц;
• Модель зі сталі та скла;
• Металевий корпус;
• Високоміцний шток поршня;
• Точне і плавне регулювання дозування 

медикаментів;
• Повністю демонтується, оптимальна 

можливість чищення;
• Гранично точне багатоступінчате дозу-

вання, похибка <1%;
• Заповнення шприца бутильованими 

фармацевтичними розчинами ємністю 
до 100 мл;

• Нова і міцна насадка для пляшок дозво-
ляє легко їх змінювати;

• Об’єм: 3 мл.
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Голки багаторазового використан-
ня Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Багаторазова ветеринарна голка з прямо-
кутною головкою, яка міцно фіксується біля 
основи. Ін’єкційна частина голки зроблена 
з нержавіючої сталі, основу голки зробле-
но з латуні з нікельованою і хромованою 
обробкою. Гостра заточка дозволяє легко 
проводити ін’єкції.

• Багаторазове використання;
• Нержавіюча сталь;
• Якісна канюля стандарту Luer lock;
• Піддаються стерилізації;
• Упаковка 12шт
• Розміри: 0,6х13; 0,9х13; 1,0х10; 1,2х20; 

1,2х35; 1,2х40; 1,4х40; 1,6х25; 1,6х40; 
1,8х25; 1,8х40; 2,0х30; 2,0х40; 2,0х50

Контейнери для використаних 
голок

Виробництво: Kruuse, Данія

Пластиковий контейнер призначений для 
утилізації використаних  лез, голок та інших 
гострих предметів.
• Матеріал пластик;
• Об’єм контейнера 0,5 л;
• Об’єм контейнера 2,0 л

Ветеринарний ін’єктор-автомат  
Uni-matic

Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина 

• Призначений для проведення масових 
обробок тварин (вакцинації, вітамініза-
ції, дегельмінтизації, стерилізації і т.д.);

• Корпус - сталь у поєднанні з високоякіс-
ною пластмасою;

• Циліндр - скло;
• Об’єм циліндра - 1 мл;
• Об’єм циліндра - 2 мл;
• У комплекті шланг та тримач флакону

Голки одноразового використання 
Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Призначені для проведення ін’єкцій різ-
них видів сільськогосподарських тварин і 
птиці. Якість сталі виключає поломку гол-
ки в тілі тварини. Гостра заточка дозволяє 
проводити ін’єкцію швидко і знизити до 
мінімуму больові відчуття.

• Повний спектр високоякісних ін’єкційних 
голок;

• Діапазон голок спеціально розроблений 
для ветеринарних цілей;

• Без пирогенів, стерилізовані етиленок-
сидом, 

• Пластикова канюля стандарту Luer lock;
• Кольорові;
• Упаковка 100 шт
• Розміри: 0,8x25 mm; 0, 9x25 mm; 0, 9x40 

mm; 1, 2х40 mm; 1, 2х25 mm; 1.4х20 mm; 
1.4х40  mm;   1,6х25 mm;     1,6 х40 mm

Шприци багаторазового викорис-
тання Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Шприц ветеринарний ін’єкційний для ба-
гаторазового використання. Призначений 
для дозованого введення в організм тва-
рин рідких лікарських засобів.

• Корпус та деталі;
• Модель з міцного якісного пластику;
• Зручне дозування;
• З металевою замінною насадкою luer lock;
• Стерилізується при температурі 130 oС;
• Об’єм 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл
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ВЕТЕРИНАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВРХ

Ін’єктор для туберкулінізації без-
голковий БІ-7М   

Виробництво: Україна / Росія

Використовується для  внутрішньопілш-
кірному  введенні рідких препаратів, а 
також для масового внутрішньовенного 
введення препаратів  струменевим мето-
дом  сільськогосподарським тваринам, у 
тому числі для ВРХ.

• Дія ін’єктора БІ-7М розрахована на 20 
000 пострілів;

• Доза разової ін’єкції регулюється від 0,1 
до 0,2 мл;

• Об’єм флакона з препаратом: 20 мл;
• Зведення ін’єктора: ручне, за допомогою 

рукоятки;
• Характер ін’єкції: під шкіру;
• Додаткова фіксація тварини не потрібна;
• Багаторазового використання
• Cтерилізується;
• Нержавіюча сталь;
• Маса ін’єктора: 800 г.

Магніт, білий

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Магніт в пластиковій оправі;
• Суцільна  магнітна пластина прямокут-

ної форми;
• Висота магніту 20 мм:
• Ширина магніту 25 мм;
• Довжина магніту 80 мм.

Зонд магнітний Коробова

Виробництво: Україна

Відноситься до пристроїв, які використо-
вуються в практиці ветеринарної медици-
ни для видалення металевих предметів з 
передшлунків жуйних тварин.
Зонд є ефективним і надійним засобом 
для профілактики і лікування травматич-
ного ретікуліта і ретикулоперекардиту 
ВРХ.

• Магнітна головка (контактна поверхня     
4 см³);

• Гнучкий трос;
• Металевий трубчастий провідник;
• Немагнітний металевий зівник з фіксую-

чими ременями;
• Сумка укладка

Магнітна ловушка

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Магніт в пластиковій оправі (корпусі)
• Товщина магніту 35мм:
• Ширина магніту 35 мм;
• Довжина магніту 100 мм

Використання магнітів рекоменду-
ється і в профілактичних цілях!

Рукоятка для введення магніту

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Високоякісна сталь
• Для ручного управління;
• Закруглені кромки;
• Гільза введення: внутрішній діаметр 36 

мм, довжина 11 см, з утримуючими пру-
жинами;

• Загальна довжина: близько 53 см;
• Підходить для магнітних ловушок та пі-

гулок.

Набір для підшивки сечуга

Виробництво: Kruuse, Данія

Використовується для малоінвазійного
методу оперування лівостороннього зміщення
сечуга.

• Троакар: діаметр 9 мм, гільза ( 12,8 см), голка 
канюлі ( 13,2 см), ручка ( 12,5 см);

• Фіксуюча пластина: (пластик) комплект 6 шт, 
форма овалу з 4 отворами вздовж довшого 
діаметру (8 см).

• Фіксатор сечуга: металевий фіксатор (4см) з
поліамідною синтетичною ниткою (28 см), 
комплект 2 шт.
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Хірургічні набори 

Виробництво: Україна

• Матеріал: нержавіюча сталь;
• Комплектація можлива з стерилізато-

ром або без стерилізатора;
• Набір хірургічний великий: 25 пози-

цій;
• Набір хірургічний малий: 15 позицій;
• Набір паталогоанатомічний великий: 

36 позицій;
• Набір паталогоанатомічний малий: 18 

позицій.

Вимірювальна стрічка

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Довжина 2,5 м;
• Для оцінки збільшення ваги корів і сви-

ней;
• Автоматичне згортання стрічки при на-

тисканні на кнопку.

Захисні гумові чоботи Thermo+ S5 

Виробництво: Dunlop, Велика Британія

• Матеріал: поліуретан;
• Захисний сталевий носок та сталева про-

кладка в підошві;
• Зберігає температуру до -50 °C;

Експресс-тести (смужки) для ви-
значення сечовини в молоці 

Виробництво: Корея 

• Пакування: 25 або 50 штук;
• Вимірювана величина: сечовина (Milk 

Urea Nitrogen);
• Кількість молока для зразку: ~ 5мл. сві-

жого коров’ячого молока;
• Метод дослідження: індикаторний/на-

півкількісний/колориметричний;
• Час дослідження: 1 хвилина;
• Термін зберігання: при 2~25ºС/ макси-

мально 18 місяців.

Захисні гумові чоботи Dunlop 
Blizzard 

Виробництво: Dunlop, Велика Британія 

Сепаратор гною

Виробництво: Україна

Сепаратор гною призначений для аналізу 
роботи системи травлення у жуйних тва-
рин методом відбору і подальшого про-
сіювання проб гною через систему сит. 
Після чого проводиться інтерпретація ре-
зультатів.

• Комплект сепаратору: набір сит (3 шт), 
відро 15 л, совок, розбрискувач, нітріло-
ві рукавички пара;

• Матеріал сепаратора: нержавіюча (хар-
чова) сталь;

• Діаметр сит 250 мм;
• Діаметр отворів сит: верхнє сито 5 мм,  

середнє сито 2,5 мм, нижнє сито 1,5 мм;
• Товщина сита 0,8 мм;
• Висота сита 100 мм.

Пенсільванський сепаратор кормів

Виробництво: Україна

Даний сепаратор є простим інструментом 
управління і контролю годівлі на молоч-
них фермах ВРХ. За допомогою сепара-
тора можна визначити вологість суміші, 
кількість клітковини, розмір подрібнення 
суміші. 

• Набір сит (3 шт + піддон);
• Діаметр отворів сит: верхнє сито 18 мм, 

середнє сито 8 мм, нижнє сито 2 мм; 
• Відро;
• Ваги.

• Матеріал поверхні і підошви з ПВХ;
• Товста, зручна внутрішня підошва з 

синтетичного хутра;
• Кольорова амортизуюча підкладка;
• Водонепроникний відворот на шнурках;
• Нековзаюча зовнішня підошва.
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ВЕТЕРИНАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВРХ

Стерилізатор вогневий

Виробництво: Україна

Стерилізатор призначений для дезінфекції 
медичного інструменту, лабораторного по-
суду шляхом кип’ятіння в дистильованій 
воді. Дезінфікуючі предмети розміщуються 
в лотку, який можна занурювати і виймати 
за допомогою двох захоплювачів.

• Нержавіюча сталь;
• Модель П-34, об’єм 2.5 л;
• Модель П-40, об’єм 4 л;
• Вогневий.

Ножиці гострокінцеві

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Використовуються під час хірургічних 
втручань для розтину м’яких тканин, по-
рожніх органів. Також використовують у 
ветеринарних і медичних установах як 
допоміжний інструмент.

• Нержавіюча сталь.
• Прямі, зігнуті;
• Гострі кінці;
• Довжина 14,0 см;
• Довжина 17,0 см.

Стерилізатор електричний

Виробництво: Україна

Стерилізатор призначений для стериліза-
ції кип’ятінням у воді хірургічного інстру-
менту і приладдя.

• Нержавіюча сталь;
• Модель Е-34, об’єм 2.5 л;
• Модель Е-40, об’єм 4 л.
• Час встановлення робочого режиму: 40 хв;
• Живлення: 220 В;

Ножиці тупокінцеві

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

• Нержавіюча сталь.
• Прямі, зігнуті;
• Тупі кінці;
• Довжина 14,0 см;
• Довжина 17,0 см.

Пінцет хірургічний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

• Пінцет призначений для маніпуляції 
невеликих предметів, які неможливо, 
незручно, або небажано чи небезпечно 
брати незахищеними руками.

• Кінчики мають зубчики, які добре і на-
дійно утримують щільні тканини - фас-
ції, апоневроз, шкіру;

• Нержавіюча сталь; 
• Довжина 15,0 см, 20,0 см, 25,0 см;

Пінцет анатомічний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

• Анатомічними пінцетами користуються 
при втручаннях на м’язових тканинах 
(шлунково - кишковий тракт, судини);

• Пінцет має на кінці насічки, що дозво-
ляють м’яко утримувати тканини і не 
травмувати їх;

• Нержавіюча сталь; 
• Довжина 15,0 см, 20,0 см, 25,0 см
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Лезо до скальпеля

Виробництво: Пакистан

Лезо призначене для розтину м’яких 
тканин і судин при різних хірургічних 
операціях.
Гострота леза для скальпеля дозволяє 
виробляти хороші, рівні розрізи.

• Заточка і полірований ріжучий край 
леза робить виконаний розріз рівним, 
атравматичним;

• Стерильна індивідуальна упаковка;
• Упаковка 100 шт.
• Доступні розміри: №20-№24

Ручка скальпеля 

Виробництво: Пакистан

Ручка-тримач для скальпеля призначена 
для кріплення лез, при хірургічних мані-
пуляціях. 

• Не стерильна, багаторазового застосу-
вання, стійка до корозії, може обробля-
тися дез. розчинами;

• Стерилізується будь-яким способом;
• Хромована сталь;
• Має матове покриття;
• Підходить до лез № 18,19, 21,22,23,24,36;
• Довжина 13,0 см

Скальпель черевковидний

Виробництво: Пакистан

• Для розтину м’яких тканин
• Не стерильний;
• Нержавіюча сталь;
• Довжина 15,0 см

Скальпель загострений

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

• Для сухожилля
• Не стерильний;
• Нержавіюча сталь;
• Довжина 15,0 см

Ніж хрящовий, ребровий

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Ніж хрящовий реберний  - масивний ніж 
в формі черевного скальпеля, лезо якого  
відігнуте наперед.
Призначений для розсічення реберних 
хрящів і інших грубих тканин, головним 
чином при розтині.

• Виготовляється з міцної та якісної ме-
дичної сталі;

• Витримує багаторазові стерилізації;
• Довжина 20,5 см.

Ніж черевковидний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Черевцевий ніж призначений для про-
ведення відносно довгих прямолінійних 
глибоких розрізів шкіри, підшкірної жи-
рової клітковини, апоневрозів, м’язів. Для 
розтину капсули суглобів, зв’язок, хряща 
зі значним зусиллям на невеликому про-
міжку.

• Прямолінійна форма обушка;
• Дугоподібна форма ріжучої кромки;
• Нержавіюча сталь;
• Довжина 20,5 см.

Сумка для ветеринара

Виробництво: Україна

Сумка призначена для оснащення персо-
налу поза стаціонаром. Сумка розрахована 
для надання першої допомоги в домашніх 
умовах.
• Напів-жорстка конструкція;
• Складається з п’яти відділень;
• Основна ручка зручна і довговічна.
• У сумки є плечовий ремінь з накладкою;
• Матеріал верху: водовідштовхуюча міц-

на синтетична тканина ПВХ;
• Розміри: 350х170х250 мм;
• Маса не більше 0,8 кг.
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Дезінфекційні килимки

Виробництво: Україна

Дезінфекційні килимки - використовують 
для проведення дезінфекції в закладах 
харчової та переробної промисловості, 
заводах з виготовлення дитячого харчу-
вання, на підприємствах сільського гос-
подарства і фермерських підприємствах, 
птахофабриках, лабораторіях, зоопарках 
,карантинних ділянках і т. п.

• Верхній шар - дрібна, дуже міцна сітчас-
та матерія (ПВХ);

• Внутрішній шар - щільний мат (пінопо-
ліуретан), що володіє високим ефектом 
вбирання;

• Нижній шар і бічні частини - високоякіс-
ний, міцний, водонепроникний матеріал 
(ПВХ);

• Розміри в асортименті та під замовлення;
• Автобар’єри.

Засоби для дезінфекції 
Дезінфікуючі засоби мають велику проти-
мікробну активність. Вони мають широкий 
спектр протимікробної дії, активні при 
наявності рідин організму та продуктів 
тканинного розпаду. Дані засоби швидко 
діють в кислому та лужному середовищах, 
добре розчиняються і мають достатню по-
верхневу активність. Дезінфекційні засоби 
хімічно стійкі, не викликають корозій  ін-
струментів та обладнання, а також не ви-
кликають подразнювальну дію.

Людина знаходиться в оточенні поверхонь 
та предметів, які контаміновані різними 
мікроорганізмами та можуть стати фак-
торами передачі туберкульозу, вірусного 
гепатиту, гострих кишкових, грибкових та 
інших інфекцій. Основним методом впли-
ву на фактори передачі інфекції являється 
вчасна профілактика та дезінфекція: зни-
щення вірусів, грибків та інших мікроор-
ганізмів.

Бланідас 300 

Виробництво: Україна

Універсальний хлорвмісний таблетований 
засіб з широким спектром протимікробної 
активності (віруліцидної, бактерицидної, ту-
беркулоцидної, фунгіцидної, спороцидної).
Застосовується для дезінфекції, деконта-
мінації і дезінвазії різних об’єктів, які під-
лягають ветеринарному нагляду, а саме: 
обладнання боєнь і цехів по переробці 
м’ясних, молочних і інших продуктів тва-
ринного походження; торгових, лабора-
торних приміщень та їх інвентарю. тран-
спортних засобів для продукції тваринного 
походження та в зонах карантину...

• Склад: натрієва сіль дихлоризоциануро-
вої кислоти - 80,52%;

• Фасування: таблетки 300 шт та (100 шт) 
в банці;

• Економічний - 3000 л робочого розчину 
з 1 банки таблеток;

• Гарні миючі та відбілюючі властивості;
• Висока ефективність при низьких кон-

центраціях;
• Знезараження питної води, фруктів, ово-

чів, яєць;
• Невикористаний робочий розчин збері-

гається 6 діб;
• Використовується для наповнення дез-

килимків

Бланідас Актив

Виробництво: Україна

Універсальний безальдегідний безхлор-
ний засіб для поточної, заключної, профі-
лактичної дезінфекції та одночасного мит-
тя всіх типів поверхонь, для проведення 
генеральних прибирань, для знезаражен-
ня виробів (дезінфекція + передстериліза-
ційне очищення + стерилізація).

• Склад: третинні аміни, ЧАС;
• Фасування: флакон 1000 мол, каністра 5 л;
• Рекомендований для знезараження об-

ладнання з особливо чутливих матеріалів;
• Відсутність запаху;
• Має миючі властивості (85%);
• Можливість використання в присутності 

тварин;
• Термін зберігання невикористаного ро-

бочого розчину 16 діб.

ВЕ
ТЕ

РИ
НА

РН
ИЙ

 ІН
СТ

РУ
М

ЕН
ТА

РІ
Й 

ТА
 Д

ЕЗ
ІН

Ф
ЕК

ЦІ
Я 

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



57тел.: +38 (044) 502-55-45     +38 (050) 412-10-10     +38 (096) 426-45-45     +38 (050) 426-45-45ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКОТАРСТВА - UKRVET.UA    ТОВ “УКРВЕТ” 03127, м. Київ, вул. Сєченова 7А

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ВЕ
ТЕ

РИ
НА

РН
ИЙ

 ІН
СТ

РУ
М

ЕН
ТА

РІ
Й 

ТА
 Д

ЕЗ
ІН

Ф
ЕК

ЦІ
Я

Лізоформін 3000

Виробництво: Україна

Універсальний комбінований альдегідний 
засіб для поточної, заключної, профілак-
тичної дезінфекції всіх типів поверхонь, 
для проведення генеральних прибирань, 
для знезараження медичних виробів (в 
тому числі стерилізація, дезінфекція висо-
кого рівня).

• Склад: глутаровий альдегід, ЧАС;
• Фасування: флакон 1000 мол;
• Засіб має миючі, дезодоруючі, змочуючі, 

емульгуючі властивості;
• Якісна дезінфекція при мінімальних кон-

центраціях;
• Засіб зберігає властивості після замер-

зання і відтавання;
• Термін придатності робочого розчину - 

28 діб;
• Термін придатності невикористаного ро-

бочого розчину - 16 діб. 

Туманогенератори

Виробництво: Україна

Туманогенератор є зволожувачем повітря 
і призначений для підвищення вологості 
в приміщенні, де знаходяться тварини. Це 
особливо актуально взимку, коли включа-
ється опалення. Пристрій регулює вологість 
і попереджає легеневі захворювання.

Однотурбінний апарат для використання на 
відносно невеликих площах.
Цей апарат набув широкого застосування 
в невеликих фермерських господарствах, 
грибних, тепличних господарствах, а також 
при обробці невеликих складських примі-
щень, холодильних камер, магазинів

Сталосан Ф

Виробництво: Данія

Сталосан ф — засіб для дезінфекції тва-
ринницьких та птахівничих приміщень, 
який дезінфікує, дезінвазує, зв’язує аміак, 
сірководень і підсушує поверхні примі-
щень, таким чином контролюючи мікро-
клімат в приміщенні.
Сталосан Ф - дезінфікуючий засіб у фор-
мі порошку, який призначений для де-
зінфекції тваринницьких та птахівничих 
приміщень методом рівномірного розси-
пання, або рівномірного розподілу засобу 
шляхом розпилення за допомогою спеці-
ального обладнання, як у відсутності, так і 
в присутності тварин і птахів.

• Засіб у формі порошку;
• Порошок рожевого кольору;
• Фасовка: мішок 25 кг .

Порошковий розпилювач «Дустер 
VS 1800»

Виробництво: Україна

Дустер призначений для розпилення по-
рошкових сумішей.
Розпилення порошкових сумішей є про-
гресивним методом в порівнянні з тради-
ційним ручним розкиданням.
Розпилення забезпечує оптимальний 
рівномірний розподіл сумішей, економію 
і збільшену ефективність сумішей. При 
цьому час розпилення сумішей на 1000 м2. 
близько 15-20 хвилин, що говорить про 
високу ефективність дустера.

Довжина: 15,0 см
Потужність: 1800 Вт
Живлення : 230-240V~50Hz
Швидкість обертання: 13000 об/хв.
Швидкість повітряного потоку:  
130~230км/год
Максимальний повітряний потік:  
7,52m3/хв.
Рівень шуму: 101 децибел
Вага: 5,3 кг
Габарити упаковки: 37х30х50 см
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Лампа для знищення комах 
«Economy»

Виробництво: Польща 

Признача для знищення комах в примі-
щеннях. Світло лампи привертає літаючих 
комах і знищує їх за допомогою електрич-
ного імпульсу, без будь-яких хімічних 
речовин. Після чого комахи падають в 
контейнер, який легко знімається та очи-
щається.

• Корпус виготовлено з алюмінію;
• Економне використання енергії;
• Площа знищення: 75 м2 або 120 м2;
• Потужність: 30 В або 40 В;

Бахіли одноразові, високі

Виробництво: Україна

Бахіли з товстішого поліетилену та з гру-
бішою текстурою, підходять для жорсткі-
ших умов праці, мають довготриваліший 
термін використання, добре захищають 
від вологи. Використовують на  фермах та 
будівництві та ін.

• Високі поліетиленові;
• Вологостійкі;
• Прозорі;
• На резинці.

Бахіли одноразові, короткі

Виробництво: Україна

Бахіли поліетиленові одноразові викорис-
товуються для відвідувань тваринницьких 
підприємств, харчових, медичних закла-
дів, та інших підприємств з певним рівнем 
захисту.

• Короткі поліетиленові;
• Колір синій;
• Упаковка – 100 шт. 

Комбінезон одноразовий з капю-
шоном

Виробництво: Україна

• З капюшоном;
• На блискавці;
• Всі краї на резинці;
• Захищає від бактерій та вірусів;
• Ідеально підходить для фермерів та ве-

теринарів;
• Індивідуальна упаковка.

Халат одноразовий

Виробництво: Україна

Халат одноразовий дуже часто викорис-
товується для захисту від забруднення або 
відвідування в харчовій промисловості, на 
фермерських господарствах, або в медич-
них закладах.

• Матеріал: 100% нетканний поліпропілен;
• Хороша повітропроникність;
• Не викликає алергічних реакцій
• Довжина 100 см.

Шапочка  одноразова

Виробництво: Україна

• Не стерильна;
• Має хорошу повітропроникність
• Не викликає алергічних реакцій
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Ножиці для догляду за ратицями

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для овець та кіз
• Матеріал: метал.
• Довжина 26 см;
• Покриті зеленою фарбою;
• Надійне виконання;
• Високоякісні леза без зубців
• Виконання  з зубцями.

Відро для випоювання ягнят

Виробництво: Avita, Польша

Відро призначене для випоювання мо-
лодняку кіз та овець.
• Матеріал: харчовий високоякісний 

пластик;
• З металевою ручкою для підвішування;
• В комплекті 5 сосок та 5 клапанів
• Об’єм 8 л.

Соска  до відра, мала

• Високоякісна гума;
• Розріз х -подібний;

Ножі для догляду за ратицями

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Для професійного догляду за копитами 
овець та кіз
• З двосічним коротким клинком;
• З високоякісної німецької нержавіючої 

сталі;
• Надзвичайно довгий термін експлуатації 

матеріалу ;
• Однофазна Profi заточка;
• Водо- і жировідштовхуюча рукоятка ер-

гономічної конструкції з дерева;
• Копитний ніж Profi, двосторонній;
• Копитний ніж, вигнутий
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РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ ТА КОЗАМИ

Стакан для дезінфікуючого засобу 
Non-Return

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Зворотний клапан всередині стаканчика 
запобігає стіканню дезінфікуючого засо-
бу назад в пляшку — гігієнічно, прак-
тично, надійно!

• Пляшка 300 мл, стакан-вставка 30 мл;
• Зі шкалою заповнення;
• З практичним гачком для кріплення на 

пояс;
• Матеріал: пластик

Серветки гігєнічні для очищення 
вим’я Super (багаторазові)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• 50 серветок в пакеті;
• Серветка багаторазового використання 

для очищення вим’я і зменшення кіль-
кості мікробів;

• Піддається машинному пранню і є стій-
кою до кип’ятіння (до 95 ° C);

• Може використовуватися понад 300 разів;
• Матеріал: 80% віскоза, 20% поліпропілен.
• Миються і стійкі до кип’ятіння

Каліфорнійський маститний тест 
(КМТ) 

Виробництво: Bayer, Німеччина

КМТ також може бути використаний для 
перевірки соматичних клітин у молоці піс-
ля лікування маститу.

• Водянистий розчин фіолетового кольору.
• Використовується з лопаткою для проби 

Шальма;
• Об’єм 1л.

Лопатка для проби Шальма

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для проведення проби Шальма (вияв-
лення маститу); 

• В кожне поглиблення вливається проба 
молока (бл. 2 мл) з кожної частки ви-
мені;

• Матеріал: пластик.

Засіб для обробки сосків після 
доїння

Виробництво: Австрія

LuxDip 25 - цей продукт,на основі йоду, 
розроблений не тільки для гарної дезін-
фекції сосків, а й надійного запобігання 
агресивного впливу мікроорганізмів 
навколишнього середовища. До його 
складу входять високоякісні компоненти.

Перевага продукту:
• Інноваційна дезінфекція.
• Вміст йоду в обсязі 2.500 ppm гарантує 

надійну протидю збудникам маститу. 
• Не утворює крапель.
• Спеціальна рецептура, не дозволяє про-

дукту стікати з сосків, робить LuxDip 25 
рентабельним і вигідним у використанні.

• В результаті занурення продукт чітко ви-
дно завдяки темно-жовтому забарвлен-
ню соска після обробки.

• Активні речовини роблять шкіру сосків 
гладкою і м’якою, тим самим зменшують 
ймовірність поселення мікроорганізмів і 
забруднення. 

• Здорове вим’я і шкіра сосків дозволяють 
підвищити надої і якість молока.

• Засіб в тарі 20 л, 200 л.
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Вушні бірки PrimaFlex № 0

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Для овець та кіз;
• В жовтому кольорі
• Непронумеровані
• Розмір  49 х 18 мм
• 25 штук в упаковці

Кліпсатор для вушних бірок 
Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина 

• Призначений для установки бірок типу 
Multiflex, Primaflex

• Надійний та зручний у використанні
• Легка фіксація бірки
• Змінна голка

Маркер для вушних бірок Kerbl

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Фарба має стійкий пігмент
• Стержень: тонкий, товстий
• Не змивається і не вигорає на сонці
• Ресурс маркера: 100 бірок

Блок для маркування RAIDEX

Виробник: Raidex, Німеччина 

Індикатор з встановленим восковим бло-
ком прикріплюється попереду на груди 
вівці. Завдяки кольоровому маркуванню, 
нанесеному на спину самки, тваринник 
може визначити час появи або розмір ви-
водка. За один період використовується 
один колір. Для кращого контрасту марку-
вання блоки використовуються від світло-
го до темного.
• Склад: якісний віск, парафін та масла;
• Пластиковий корпус;
• Кольори в асортименті.

Олівець для вушних бірок, Allflex

Виробництво: Schippers, Нідерланди 

• Маркер для нанесення цифр на бірках
• Проникає в пластик, не стирається
• Миттєво висихає
• В комплекті є додатковий стержень 

Маркувальні браслети на бабки 
(текстильні)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Для маркування або  для зручного виді-
лення окремих тварин чи груп кіз,вівць, 
яких необхідно помітити.

• Із зручною застібкою  на липучці;
• Довжина 36 см.
• Матеріал: текстиль;
• Упаковка 10 шт.
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Паста для видалення рогів Докто-
ра Нейлора

Виробництво: США

• Каустичний пастоподібний засіб;
• Для телят віком від 1 до 8 тижнів;
• Розрахований на 40 голів;
• Об’єм: 114 г.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Тільки для зовніш-
нього застосування в ветеринарії. Даний 
продукт є каустичним засобом! Наносити 
тільки дерев’ яним аплікатором. Не до-
пускати контакту з шкірою та очима.

Гумові кільця для кастрації

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Безкровний спосіб кастрації дрібної та ве-
ликої рогатої худоби.
Також застосовуються для купірування 
хвостів у ягнят.
• Не потрібна підготовка операційного 

поля;
• Не потрібен лігатурний матеріал;
• Вкрай рідко виникають післяопераційні 

ускладнення;
•  Виготовлені з якісного каучуку;
• 100 шт/уп.

Ножиці для стрижки овець

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Ручні ножиці для стрижки овець — най-
необхідніший інструмент для кожного 
стригаля.
Ножиці давно заслужили репутацію най-
надійнішого і довговічного інструменту, 
що використовується для стрижки овець.

• Матеріал: нержавіюча сталь;
• Має ручки у формі серця;
• Довжина ножиць: 31 см;
• Довжина леза ножа: 16 см.

Щипці-аплікатор для гумових 
кілець

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• З високоякісної сталі;
• Надійні і довговічні;
• Зручні у використанні.

Олівець каустичний для вида-
лення ріжок у ягнят та козенят 
(помадка)

Виробництво: Kerbl, Німеччина 

• Для ягнят, козенят віком від 1 до 4 тижнів;
• Розрахований на 4-6 голів;
• Олівець (помадка): 30 г;

РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ ТА КОЗАМИ
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Машинка для стрижки овець ZXS-
306 (АС)

Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 350W
• Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
• Швидкість обертів: 2500 об./хв
• Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
• Можливість регулювання притискання 

ножів
• Тихий хід та низький рівень вібрації

• Вага: 3,5 кг.
• Використовується для: овець ВРХ, ко-

ней, собак 
  
Комплектація:
• Машинка ZXS-306
• Викрутка
• Змащувальна рідина 
• Інструкція

Машинка для стрижки овець ZXS-
301 (АС)

Виробництво: Dimi, КНР

• Потужність: 500W - найпотужніша в сво-
єму класі!

• Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
• Швидкість обертів: 2400 об./хв
• 6-ти ступінчате регулювання швидкості
• Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
• Можливість регулювання притискання 

ножів

• Тихий хід та низький рівень вібрації
• Вага: 3 кг.
• Використовується для: овець ВРХ, ко-

ней, собак
   
Комплектація:
• Машинка ZXS-301
• Викрутка
• Змащувальна рідина 
• Інструкція

РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ ТА КОЗАМИ



· Аналіз молока · Обладнання для молочних залів ·
· Дослідження крові та діагностика інфекційних захворювань ·

ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
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Аналізатор молока ультразвуковий, 
ЕКОМІЛК Стандарт 

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор ЕКОМІЛК-Стан-
дарт проводить аналіз якісних показників 
складу молока без застосування будь-яких 
хімічних реактивів 

• Час вимірювального циклу: 120 секунд.
• Гарантія: 1 рік.

Діапазон вимірювання, точність:

Аналізатор молока ультразвуковий, 
ЕКОМІЛК Оптима

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор якості моло-
ка Ekomilk Оптима - нова версія приладу 
Екомілк Стандарт. Основні відмінності зі 
старшою моделлю - забір проби в ручному 
режимі.

• Час вимірювального циклу: 120 секунд.
• Гарантія: 1 рік.
Діапазон вимірювання, точність:

• Вміст жиру (Fat): 0,1% - 9,0% ± 0,1%;
• СЗМЗ (SNF): 6% - 12% ± 0,2%;
• Густина (Density): 1,020 - 1,040g / сm3 ± 

0.0005g / см3;
• Білок (протеїн): 2% - 6% ± 0,15%;
• Додана вода: 0,00 - 60% ± 3%;
• Точка замерзання:-0400-0,6500С ± 0010 0С;
• * Температура: 0 - 500С ± 0,50С
• * Кислотність рН: 0,00 - 0,05 ± 14 pH;
• * Кислотність Th 0: 10 - 30Th0 ± 1,5Th (Гра-

дуси Тернера);
• * Провідність: 2 - 20 мСм / см +/- 0,3%;
• * Лактоза: 0,5 - 7,0% ± 0,2%;
* додаткові параметри

• Жир (Fat): 0,1% - 9,0% ± 0,1%
• C3М3 (SNF): 6,0% - 12% ± 0,2%
• Густина (Den): 1,020 - 1,040 g/сm3; 

0,0005 g/сm3
• Білок (Prot): 2,0% - 6,0% ± 0,15 %
• Додана вода (A.W.): 0% - 60%  ± 3%
• Точка замерзання (F.P.): -0,4 -0,6 С ± 0,01 С
• * Провідність (Cond): 2,0-20 ± 3,0%
• * Кислотність Ph: 0,0 - 14 ± 0.02
• * Кислотність Тернера: 10 - 30 ± 1.6 T
• * Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 ± 0,2%
• * Температура: 0 - 50 ± 0,5 С
* додаткові параметри
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АНАЛІЗ МОЛОКА

Аналізатор молока ультразвуко-
вий ЕКОМІЛК Бонд

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор молока ЕКО-
МІЛК Бонд - експрес аналізатор якісних 
показників молока. Має високу точність 
вимірювання, надійність, простотий в об-
слуговуванні.

• Час вимірювального циклу: 90 секунд.
• Гарантія: 1 рік.

Діапазон вимірювання, точність:
• Вміст жиру (Fat): 0,1% - 9,0% ± 0,1%.
• Вміст СЗМЗ (SNF): 6% - 12% ± 0,2%.
• Густина (Density): 1,020 - 1,040g / сm3 ± 

0.0005g / см3.
• Білок (протеїн): 2% - 6% ± 0,15%.
• Додана вода: 0,00 - 60% ± 3%.
• Точка замерзання: - 0400 - 0,6500С ± 

0010 0С.
• Температура проби t 0: 0 - 500С ± 0,50С.
• Кислотність рН: 0,00 - 0,05 ± 14 pH.
• Провідність: 2 - 20 мСм / см +/- 0,3%.
• Лактоза: 0,5 - 7,0% ± 0,2%.
• * Вміст жиру (Fat): 0,01% - 25% ± 0,1%.
• * Кислотність Th 0: 10 - 30Th0 ± 1,5Th 

(Градуси Тернера).
* додаткові параметри

Аналізатор молока Milkotester 
Master Classic

Виробництво: Болгарія

Портативний і компактний аналізатор 
для використання на приймальних пунк-
тах або для виїзду. Має меню російською 
мовою. Невеликий об’єм проби для дослі-
дження (9 мл). Не вимагає використання 
дорогих реактивів

• Час вимірювального циклу: 80 секунд.
• Гарантія: 1 рік.

• Захист від перепадів напруги
• Передача даних через USB
• Пам’ять на 50 останніх вимірів

• Живлення: 220В або 12В
• Потужність: 30Вт.
• Розміри 110/260/205мм
• Вага: 3,1 кг 

Діапазон вимірювання, точність:
• Жир 0 - 25 %  (* до 45 %) ±0,1%
• Білок  2 - 7 % ±0,15%
• СЗМЗ 3 - 15 % (* до 40 %) ±0,15%
• Густина 1015 - 1160 кг/м3 ±0,3 кг/м3
• Додана вода 0 - 70% ±3%
• Точка замерзання от -0,400 до -0,700 °С  

±0,005°С
• Сіль 0,4 - 1,5 % ±0,05%
• Лактоза 0,01 - 6 % ±0,2%
• Температура зразку 5 - 40 °С ±1°С
• *Кислотність 0 - 14 рН ±0,05%
• *Електропровідність 2-14 мСм/см     

±0,05 мСм/см
* додаткові параметри

Аналізатор молока Milkotester 
Master PRO

Виробництво: Болгарія

Аналізатори якості молока Milkotester 
серії Master - це високотехнологічні при-
лади виробництва Болгарії для контролю 
якості молока (жир, білок, додана вода, 
СЗМЗ, густина, точка замерзання, сіль, 
лактоза, температура проби, кислотність, 
електропровідність) 

• Час вимірювального циклу: 80 секунд.
• Гарантія: 1 рік. 

• Об’єм проби для дослідження (9 мл)
• Не вимагає використання дорогих ре-

активів
• Високий клас енергозбереження та за-

хист від перепадів напруги
• Вбудований термопринтер
• Передача даних через usb пам’ять на 

500 останніх вимірювань

• Розміри 280/270 / 150мм
• Вага: 4 кг
• Живлення: 220 В
• Потужність: 30 Вт.

Діапазон вимірювання, точність:
Жир: 0 - 25 %  (* до 45 %)  ±0,1%
 Білок:  2 - 7 %  ±0,15%
 СЗМЗ:  3 - 15 %  (* до 40 %)  ±0,15%
 Густина:  1015 - 1160 кг/м3  ±0,3 кг/м3

 Додана вода:  0 - 70%  ±3%
 Точка замерзання:  от -0,400 до -0,700 °С 
 ±0,005°С
 Сіль:  0,4 - 1,5 %  ±0,05%
 Лактоза:  0,01 - 6 %  ±0,2%
 Температура зразку:  5 - 40 °С  ±1°С
 *Кислотність:  0 - 14 рН  ±0,05%
 *Електропровідність: 2 - 14 мСм/см  ±0,05 
мСм/см
* додаткові параметри



66 тел.: +38 (044) 502-55-45     +38 (050) 412-10-10     +38 (096) 426-45-45     +38 (050) 426-45-45ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКОТАРСТВА - UKRVET.UA    ТОВ “УКРВЕТ” 03127, м. Київ, вул. Сєченова 7А

ЛА
БО

РА
ТО

РН
О-

Д
ІА

ГН
ОС

ТИ
ЧН

Е 
ОБ

ЛА
Д

НА
НН

Я

Аналізатор молока Milkotester 
Master ECO

Виробництво: Болгарія

Аналізатори якості молока Milkotester 
Master ECO - це прилади виробництва 
Болгарія для контролю показників якості 
молока (жир, білок, додана вода, СЗМЗ, 
густина, точка замерзання, сіль, лактоза, 

температура проби, кислотність, електро-
провідність)

• Час вимірювального циклу: 60 секунд.
• Гарантія: 1 рік. 

• Висока точність
• Три калібрувальних канали
• 9-11 параметрів вимірювання за ціною 

шести
• Захист від перепадів напруги
• Великий дисплей з легким меню корис-

тувача
• Портативний і компактний для викорис-

тання на приймальних пунктах або для 
виїзду

• Невеликий обсяг проби для досліджен-
ня (9 мл)

• Не вимагає використання дорогих ре-
активів

• Високий клас енергозбереження
• Захист від перепадів напруги

• Передача даних через USB

• Розміри: 139/47/181 мм
• Вага: 0.9 Кг
• Живлення: 220В чи 12В
• Потужність: 30 Вт.

Діапазон вимірювання, точність:
• Жир:  0 - 25 %   ±0,1%
• Білок: 2 - 7 %  ±0,15%
• СЗМЗ: 3 - 15 %  ±0,15%
• Густина:  1015 - 1160 кг/м3  ±0,3 кг/м3
• Додана вода:  0 - 70%  ±3%
• Точка замерзання: от -0,400 до -0,700 °С  

±0,005°С
• Сіль: 0,4 - 1,5 %  ±0,05%
• Лактоза:  0,01 - 6 %  ±0,2%
• Температура зразка:  5 - 40 °С ±1°С
• *Кислотність:  0 - 14 рН  ±0,05%
• *Електропровідність:  2 - 14 мСм/см  

±0,05 мСм/см
* додаткові параметри

ЕКОПРІМ (європейський аналог 
Мастопрім)

Виробництво: Болгарія

• Препарат застосовується для визна-
чення соматичних клітин в сирому 
коров’ячому молоці.

• Має тривалий термін придатності.
• Вага: 200 гр.
• Розведення: 3,5 г. на 100 мл. води

Центрифуга з підігрівом Nova 
Safety
Виробництво: Funke Gerber, Німеччина 

• Призначена для визначення жиру в мо-
лоці.

• Зовнішня частина виготовлена з металу, 
покритого кислотостійкою емаллю;

• Автоматичний контроль блокування кришки;
• Автоматична зупинка;
• Цифровий таймер;
• Автоматичний підігрів і контроль темпе-

ратури на рівні 65˚;
• Розрахована на 8 бутирометрів;
• Регульований таймер від 1 до 99 хв.

Тримачі для бутирометрів:
• Вага - 66 г
• Внутрішній діаметр - 26 мм
• Зовнішній діаметр - 27 мм
• Діаметр обідка - 33 мм
• Висота - 168 мм
• Виріб з латуні, циліндричної форми

Аналізатор соматичних клітин в 
молоці EKOMILK Scan

Виробництво: Болгарія

Призначений для швидкого і доступного 
по ціні контролю якості молока на молоч-
них фермах і підприємствах. Регулярний 
аналіз молока на молочній фермі - осно-
вна частина процесу запобігання, вияв-
лення і лікування маститу!

• Діапазон визначення кількості соматич-
них клітин в 1 мл молока: 90000-1500000

• Межа основної похибки: ± 5%
• Середня тривалість одного виміру: 4 хв
• Розміри: 200x260x290 мм

АНАЛІЗ МОЛОКА
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Центрифуга лабораторна універ-
сальна «Орбіта»

Виробництво: Україна

Центрифуга лабораторна універсальна 
«Орбіта» призначена для визначення 
вмісту жиру і масової частки білка в моло-
ці і в молочних продуктах з частотою обер-
тання 1370 об / хв, що гарантує надійну 
роботу апарату
• Максимальна кількість розміщуваних 

проб: 16
• Діапазон витримок, хв: від 1 до 16
• Живлення, 220В
• Потужність: 180 Вт
• Площа: 0,4 м2
• Вага: 35 кг

Експрес-тести (смужки) для аналізу молока (рівень кетонових тіл; кількість 
соматичних клітин; наявність сечовини)

Виробництво: Корея

• Смужки для визначення маститу LDH Milk;
• Смужки для визначення сечовини в молоці MUN;
• Смужки для визначення кетонових тіл в молоці BHB Milk;
• Кількість молока для зразку: ~ 5мл. свіжого коров’ячого молока;
• Метод дослідження: індикаторний/напівкількісний/колориметричний;
• Термін зберігання: при 2~30ºС/ максимально 18 місяців;
• Пакування: 25 або 50 штук;
• Час дослідження: 1 хвилина.

Аналізатор молока Milk Doctor-50S 
для визначення: сечовини,  кето-
нів, лактатдегідрогенази 

Виробництво:  Корея

Аналізатор молока Milk Doctor-50S призна-
чений для кількісного і якісного визначен-
ня в молоці сечовини (Milk Urea Nitrogen), 
кетонових тіл (BHB β-Hydroxybutyrate), 
і лактатдегідрогенази (LDH - Lactate 
Dehydrogenase ).

АНАЛІЗ МОЛОКА

• Дисплей: 4.3 TFT LCD
• Тип сканування: відбивний спектрофото-

метр
• Довжина хвилі, нм: 470, 530, 626
• Розміри, мм:  188 (Ш) х 74 (Д) х 77 (В)
• Вага: 460 грам
• Живлення: DC 12V / 3,33 або ААА акумуля-

тори 1,5 х 8 шт.
• Робочий режим: температура 2 ℃ -30 ℃/

вологість 10% -70%
• Кількість тестів/годину: 45 тестів / годину 

(стандартний режим), 120 тестів / годину 
(прискорений режим)

• Інтерфейс: USB
• Пам’ять: 2000 результатів досліджень
• Програмне забезпечення: можливість
• Можливість друку: через ПК або зовнішній 

принтер
• Опціонально: зовнішній принтер, Bluetooth
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АНАЛІЗ МОЛОКА

Тест для визначення широкого 
спектру антибіотиків та інгібіторів 
CowSide® II

Виробництво: Charm, США

• Визначає антибіотики групи Бета-лак-
тамнів.

• Найбільш чутливий інгібіторний тест 
для визначення антибактеріальних пре-
паратів в молоці

• Результати стабільні до 16 годин
• Тести проводяться на наявному інкуба-

торі для інгібіторних тестів.

Шарм Роза тест визначення анти-
біотиків у молоці (США)

Виробництво: Charm, США

• Шарм Роза MRL - єдиний бета-лактам-
ний тест, який здатний визначити 10 
основних бета - лактамів нижче рівня їх 
граничних значень.

• Він простий у використанні, портатив-
ний, для роботи з ним потрібна міні-
мальна кількість обладнання. Рузультат 
тесту доступний вже через 8 хвилин. 

• З Роза-тестом Ви отримаєте якісне без-
печне молоко для переробки і споживання

Інкубатор для тестів визначення 
антибіотиків у молоці Шарм Роза

Виробництво: Charm, США

• Призначений для термостатування тес-
тів Шарм Роза при температурі 56 ° гра-
дусів

Безінкубаторний тест для визна-
чення бета лактамів і тетрациклі-
нів в молоці Biotech 100 ppb 

Виробництво: Болгарія

• У представленому наборі використову-
ється імуноферментний метод визна-
чення антибіотиків в сирому, змішаному 
коров’ячому молоці без використання 
будь-якого приладу.

• Склад набору:
• Тест-смужки «BIOTEH COMBO TEST KIT», 

96 штук в 12-ти контейнерах (8-м сму-
жок в контейнері);

• Піпетки об’ємом 200 мкл (піпеточний 
дозатор - опційно);

• Підставка тримач для лунок;
• Листівка вкладиш до набору.
• Переваги тестів BIOTEH:
• Швидкість проведення тесту 10 хв;
• Не потрібно інкубатор або додаткові ре-

агенти;
• Чутливість повністю відповідає нормам 

Європейського Союзу (EU / Codex MRL);
• Вигідна ціна;
• Надійність і точність;
• Зручність і компактність;

β-лактами
EU/ Codex MRL 

(мкг/л)
Межа визнчення 

(мкг/л)
Цефалоспорини

EU/ Codex MRL 
(мкг/л)

Межа визнчення 
(мкг/л)

Пеніцилін G 4 2-4 Цефкіном 20 15-20

Ампіцилін 4 3-4 Цефацетрил 125 100

Амоксицилін 4 3-4 Цефалоніум 20 18-20

Оксацилін 30 6-8 Цефоперазон 50 40-50

Клоксацилін 30 6-8 Цефапирин 60 50-60

Диклоксацилін 30 6-8 Цефалотин - 80

Нафцилін 30 20-30 Цефтиофур 100 90-100

Тетрацикліни
EU/ Codex MRL 

(мкг/л)
Межа визнчення 

(мкг/л)
Тетрацикліни

EU/ Codex MRL 
(мкг/л)

Межа визнчення  
(мкг/л)

Тетрациклін 100 80-100 Доксициклін 100 40-60

Окситетрациклін 100 80-100 Хлортетрациклін 100 40-60
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Щітка для миття молочних цис-
терн

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Розмір 125 x 200 мм;
• Синього кольору: щетина з поліпропіле-

ну, 0,3 мм, середньої жорсткості;
• Білого кольору: поліестер ПБТ, 0,5 мм, 

жорсткий;
• Рукоятка, довжина 145 см, скловолокно 

теплостійка (до 80 ° C).

Щітка для соскової гуми
та доїльних стаканів
Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Довжина 50 см;
• З тройною спіральною  щетиною;
• З дерев’яною рукояткою;
• Високий рівень зносостійкості.

Щітка для соскової гуми
та доїльних стаканів
Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Довжина  40 см;
• З подвійною спіральною щетиною;
• З дерев’яною рукояткою;
• Високий рівень зносостійкості.

Щітки для очищення молочних 
рукавів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Матеріал: поліамід;
• З одинарною спіральною пружиною;
• Довжина 30 см;
• Довжина 155 см.

Фартух для доїння і прибирання

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• Високоякісний синтетичний матеріал;
• Водонепроникний;
• Висока термостійкість (від -25 ° С до + 

70 ° С);
• Довжина: 120-125 см;
• Ширина: 80-100 см.

Нарукавник з гумовою манжетою

Виробництво: Kerbl, Німеччина

• 100% водонепроникність;
• Високий рівень термостійкості (від -25 

до + 70 ° C);
• Продається попарно;
• Довжина: 40 см.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мікропланшетний ІФА аналізатор 
MR-96A

Виробництво: Mindray, Китай

Устаткування призначене для проведення 
якісних і кількісних імуноферментних ана-
лізів (ІФА) зразків фотометричним мето-
дом. Імуноферментний комплект Mindray 
сертифікований міжнародними сертифі-
катами TUV і СE.

• Швидкість зчитування одного планшета 
5 сек.

• Автоматична обробка даних.
• Відкрита система роботи з реагентами.
• Економічність експлуатації завдяки ав-

томатичному відключенню лампи.
• 8-канальна оптична система.
• Вузький спектральний діапазон довжин 

хвиль фільтрів 400-700 НМ
• Біхроматичне зчитування.
• Пам’ять для зберігання до 20 000 ре-

зультатів.
• ЖК дисплей19,8 см по діагоналі, інтер-

активний.
• Регулювання інтенсивності і часу змішу-

вання.
• Вбудована програма контролю якості 

(КЯ).
• Створення реплікату зразка.
• Вбудований термопринтер.
• Порт USB для підключення принтера

ІФА дослідження для визначення інфекційних 
захворювань

Виробництво: DRG, США

• Тиреоїдна панель 
• Репродуктивна панель 
• Паразитология
• Контрольні матеріали

ІФА дослідження для визначення 
інфекційних захворювань

Виробництво: ID-VET, Франція

• Вірус лейкозу ВРХ (BLV)
• Туберкульоз (TUBERCULOSIS BOVINE)
• Блутанг (BLUETONGUE)
• Бруцельоз (BRUCELLOSIS)
• Хвороба Акабане (AKABANE)
• Безноітіоз (BESNOITIOSIS)
• Вірус бичачого герпесу тип 4 (BHV-4)
• Вірусна діарея корів (BVD / MD / BD)
• Хламідіоз (CHLAMYDOPHILA ABORTUS)
• Ящур (FOOT AND MOUTH DISEASE)
• Інфекційний ринотрахеїт ВРХ (IBR)
• Вісні Маєді (MAEDI VISNA VIRUS / CAEV)
• Неоспороз (NEOSPORA CANINUM)
• Парагрип-3 (PARAINFLUENZA 3)
• PARATUBERCULOSIS
• Чума (PESTE DES PETITS RUMINANTS)
• Ку-лихоманка (Q FEVER)
• RIFT VALLEY FEVER
• Вірус шмаленберга (SCHMALLENBERG 

VIRUS)
• Токсоплазмоз (TOXOPLASMOSIS)

Вода демінералізована

Виробництво: ТОВ Укрвет, Україна 

• Зручне застосування у лабо-
раторіях, пунктах штучного 
осіменіння,ветеринарних аптеках

• Ополіскування та миття лаборатор-
ного посуду

• Стерилізація інструментарію мето-
дом кипятіння

• Приготування розчинів для зовніш-
нього застосування

• Об’єм - каністра, 5 л.

Напівавтоматичний біохімічний 
аналізатор ВА-88А

Виробництво: Mindray, Китай

Напівавтоматичний біохімічний аналі-
затор ВА-88А (Mindray) проводить вимі-
рювання і розрахунок результатів лабо-
раторних біохімічних тестів, заснованих 
на вимірі оптичної густини і розрахунку 
концентрації, на одному з 8-ми фільтрів з 
відповідною довжиною хвилі. Апарат при-
значений для використання в щоденній 
лабраторній практиці.
• «Відкрита» система роботи з реагентами;
• вбудована проточна кювета об’ємом ви-

мірювання в 32 мкл;
• автоматичне колесо фільтра на 8 по-

зицій 340, 405, 510, 546, 578, 630 нм і 2 
вільних позиції: 450 і 670 нм;

• широкий набір методик;
• програма роботи з нелінійними і ліній-

ними калібруваннями;
• побудова карт Леві-Дженінгса;
• вбудована система контролю якості (КЯ);
• обсяг пам’яті більш ніж на 3000 аналізів;
• великий кольоровий ЖК-дисплей з 

простим інтуїтивним управлінням;
• русифіковане меню;
• вбудований термопринтер.
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LED Лампа NANO T8 24W 4000K

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність W: 24;
• Світловий потік Lm: 2220;
• Кут розсіювання, градусів: 320%
• Світлова температура К: 4000;
• Напруга V: 220-240;
• Матеріал: Скло;
• Гарантійний термін: 3 роки;
• Тип Цоколя: G 13;
• Ресурс використання годин: 50000;
• Індекс передачі кольору Ra: 93;
• Розміри мм: H D 1500 30;
• Світло: Яскраве / Холодне / Денне;

LED Лампа TURBO NEW dimmable 
А60 10W E27 4000К

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність W: 10;
• Світловий потік Lm: 880;
• Кут розсіювання, градусів: 300;
• Світлова температура К: 4000;
• Напруга V: 220;
• Матеріал: Алюпопласт;
• Гарантійний термін: 10 років;
• Тип Цоколя; E27;
• Індекс передачі кольору Ra: 93;
• Ресурс використання годин: 50000;
• Розміри мм: H D 112 60;
• Світло: Яскраве / Холодне / Денне
• Потужність ЛОН: W 100

Лампа КЛЛ T4 55W 2700K E27

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність W: 50;
• Світловий потік Lm: 9600;
• Кут розсіювання, градусів: 200;
• Світлова температура К: 6500;
• Напруга V: 175-240;
• Матеріал: Пластик;
• Гарантійний термін: 10 років;
• Тип Цоколя; E40;
• Індекс передачі кольору Ra: 85;
• Ресурс використання годин: 35000;
• Розміри мм: H D 295- 190;
• Світло: Голубе / Холодне / Денне
• Потужність ЛОН: W 1000

LED SMD Прожектор чорний з 
радіатором 200W 6500K

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність W: 200;
• Світловий потік Lm: 22000;
• Кут розсіювання, градусів: 120%
• Світлова температура: К 6500;
• Напруга V: 85-265;
• Матеріал: Метал;
• Гарантійний термін: 2 роки;
• Індекс передачі кольору, Ra: 85;
• Ресурс використання годин: 50000;
• Індекс передачі кольору Ra: 93;
• Потужність ЛОН, W: 2000
• Світло: Голубе / Холодне / Денне;

LED Світильник 60*60 (панель) 
40W 4000K

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність, W: 40;
• Світлові потік, Lm: 3100;
• Кут розсіювання, градусів: 180;
• Світлова температура, К: 4000;
• Напруга, V: 170-240;
• Матеріал: Алюміній
• Гарантійний термін: 3 роки;
• Індекс передачі кольору, Ra: 93;
• Ресурс використання, годин: 50000;
• Розміри, мм: H D 10 600;
• Світло: Яскраве / Холодне / Денне; 

Світильник лінійний IP65 34W 
4000K (1.2m)

Виробник: Eurolamp, Німеччина

• Потужність W: 34
• Світлові потік Lm: 2800
• Кут розсіювання, градусів: 120
• Світлова температура К: 4000
• Напруга V: 220-240
• Матеріал: Пластик
• Гарантійний термін: 2 роки
• Ресурс використання годин: 35000
• Пило-волого захист: IP 65
• Індекс передачі кольору: Ra> 85
• Розміри мм: H D 1225 71 30.5
• Світло ЯскравЕ / ХолоднЕ / ДеннЕ



НАША МЕТА — забезпечити українських 
споживачів ефективним сучасним обладнанням 
та витратними матеріалами для ветеринарії

ТОВ «УКРВЕТ» 03127, м. Київ, вул. Сєченова, 7А;
тел/факс (044) 502-55-45;
моб.: +38 (050) 412-10-10; +38 (096) 426-45-45;
+38 (050) 426-45-45;
info@ukrvet.ua;
www.ukrvet.ua


