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Agro Modern, Industrieweg 24b Noordhorn   

Kalver-opfok 

Holm & Laue Melktaxi 4.0 Opties en uitrustingen 

Basis: 

•    Melktaxi type 100 l, 150 l, 260 l met stabiel en wendbaar chassis 

op 4 wielen, 40  cm grote voorbanden 

•    Elektronisch gestuurd met niveauregeling, thermometer en 

statistische functie 

•    Krachtig bodemroerwerk, regelmatig roeren tijdens het 

verwarmen van de melk 

•    Tank van gepolijst roestvrij staal, eenvoudig te reinigen 

•    Afsluitbaar deksel met afdichting, volledig te openen 

•    1 ¼ ″ aftapkraan voor volledig legen 

•    Led-rijlicht 

•    Halfautomatisch reinigingsprogramma 

Voor diverse opties verwijzen wij u naar de  Website of neem contact met ons op. 

KALVER SPEEDY FEEDER BLAUW  4 LTR  €  34,90 
De melk spuit  bij het zuigen in een V-vorm in de bek van het kalf. 

Dit stimuleert de smaakpapillen. 

Nuchtere kalveren leren hierdoor snel aan de fles te zuigen!!!!! 

 Losse speen met kap  € 14.50, kap met losse sonde  €19,90  

 
Patura kalverdrinkbak 5-plaatsen  
Belangrijk is bij de PATURA kalverbar de speciale speen. Hij 

laat niet meer vocht door dan een uier normaal doet. De 

kalveren zuigen daardoor intenser dan bij gebruikelijke drinkbaktechniek. 

Dat stimuleert de speekselvloed, verbetert de pH-waarde in de lebmaag en 

draagt daardoor bij aan een betere spijsvertering. Vermijding van diarree en 

betere dagelijkse groei zijn het gevolg. 

HYDRAFEED,Dit product fungeert als een tijdelijke 

invaller voor melk, kalveren die uitdrogingsverschijnselen vertonen wegens diarree, voeding of 

digestief problemen.  Lactose - de natuurlijke suiker in melk- voorziet Hydrafeed in twee keer de 

energie van glucose melkvervangers. Haar unieke CO2 gemengde substantie, maakt dat nul 

residu in suspensie verlaat. Dit door maximale levering van essentiële voedingstoffen en 

elektrolyten. Hydrafeed is geformuleerd met een aantrekkelijk vanille aroma en neutrale PH.  
NU  € 45,--  per doos a 16 zakjes 

Lico-pect stop. Oplosbaar middel voor kalveren , dat de darmwerking bevordert.  

Stopzetten van de melkvoeding is met Licopect Stop niet meer nodig, want met Licopect Stop kunt 

u gewoon doorgaan met melk geven.  Verpakking 1 kg €  27,50     

 

Milk-bar speen, verpakt per 2 stuks  € 8,35 
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Rondom Melken 

 

Minder antibiotica, Teatscrubber gebruiken! 

*Betere stimulatie, 10-15% meer melk in de eerste 2 

minuten.  * meer dan 90% van de bacteriën van speen 

verwijdert. * Arbeidsverlichting en tijdsbesparing. Beter 

(uit)melken, gezondere spenen. 

 

Maxi Dry Cow Teat Seal wordt gebruikt om het slotgat van de speen af 

te dichten bij het droogzetten. Werkingsduur: 5 tot 7 dagen. 

 

250 ml is voldoende voor ca. 60 uiers     €  29,75 

 

Cowipes.Vochtige Uierdoekjes voor een optimaal hygiëne plan. 

Doos met 2 x 900 doekjes navulling  € 29,90 

 

Slecht melkend kwartier doe een easy melker op de 

tepelvoeringkop  MilkEasy  €  14,35/stuk 
       Rose 24mm groen 22mm tepelvoeringkop 

Uierhaarbrander Gas bus los  €  6,25 

Dynamint is een emulsie van pepermunt olie en water, die de bloedcirculatie en het 

immuunsysteem stimuleert. Eucalyptus en Calendula oliën hebben de 

eigenschap de huidconditie te versterken, 2 liter can nu met gratis pomp.  

NU € 45,00 

Lactic Prewash, schuim. - zuinig in gebruik.- schone en goed ontsmette 

spenen. NU met Gratis tube Dynamint uiermint (500ml) 

  OXY spray A+B, 

chloordioxide basis, snel en 

volledig afdoden 

besmettelijke bacteriën. 

2 Componenten Spray 

2 cans a 20 kg voor  € 175,00 

Met gratis 3 kg handgel!!!! 

 

 

Dumpemmer deksel €   29.80 

 

Klauw Bandages, geel of blauw  
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Barrein Dip Xclusief, tepeldip voor runderen, ter voorkoming van 

uierontstekingen in de lactatieperiode. Nonoxinol-jood is een jodiumcomplex 

met een snelle microbicide werking en een breed werkingsspectrum. Binnen 

enkele minuten worden bacteriën, Bacillus- en Clostridiumsporen alsmede de 

meeste virussen geïnactiveerd. Verpakking 25kg  actie 3 cans voor €  

125,00 

 

Diversen 

LED TL, veel  goedkoop licht, vervang uw oude TL nu met LED TL  WT 120C 

LED60S/840PSU L1500. 27 watt, lichtsterkte gelijk aan 2 x 58 watt(oude TL) 50000+ 

uren  € 77,75   

Compressor Airpress, draagbaar 

Aanzuigcapaciteit 215 l/min 

Ketelinhoud 6 ltr. Vermogen 1,1 kW, voltage 230 Volt, Max. werkdruk 8bar 

€  117,50.   

Adsorptiedroger ADS36, u kent vast de vriesdroger, deze 

koelt de perslucht, zodat het meest vocht eruit is, maar in de 

winter is dit onvoldoende. Uw installatie is vorstvrij tot =# 

graden. Met de Adsorptiedroger heb u in de winter ook geen last, tot – 25 graden beveiligd. 

Gewicht 27,5 kg, capaciteit 600 liter/min. Aansluiting 3/8” 230 volt. €  2195,-- 

 

Straalpijp  1”  €  45,95    Straalpijp 2” €  65.50 

voor het reinigen met veel water en beperkte druk. 

 

 

Tankslang, transparant 40 mm binnenwerks €  12,55/meter  

 

Zeer effectieve rattenklem, welke eenvoudig scherp te zetten is. 

Deze sterke rattenval kent een zeer verfijnd vangmechanisme. De gevangen 

dieren kunnen zonder dat het dier wordt aangeraakt, worden verwijdert uit de 

klem. Goed te gebruiken in situaties waar een snelle reductie van populaties 

nodig is. 

  

Robuust en gemaakt van duurzaam kunststof!    €   5,25/stuk 
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Muskil Excellent Graan is een nieuwe formulering vergif ter doding van muizen. Muskil 

Excellent Graan bevat de sterke werkzame stof Brodifacoum (2e generatie anticoagulant). 

Muskil Excellent Graan is een lokaas op graanbasis klaar voor 

gebruik in sachets van 25 gram. Werkt reeds na een enkele 

opname. Knaagdieren sterven enkele dagen na opname, zonder 

achterdocht tegen het lokaas bij andere leden van de kolonie te 

wekken. Muskil Excellent Graan kan gebruikt worden om 

knaagdierplagen in gebouwen te bestrijden. Het product dient 

toegepast te worden in lokaasdozen. verpakking 800 gram € 

18,55 

Geen licentie nodig: mag door iedereen gebruikt worden! 

Standpaal 2 en 2 ½” met montage plaat. 

Standpaal 2” met montage plaat, 6 gaten M16 hoogte 120 cm € 29.90 

Standpaal 2 ½” met montageplaat, 6 gaten m 16 

hoogte 130 cm € 36,80 

T-klem gegalvaniseerd 2 ½”x 1 ½”    €  7,85 

Roosteranker RVS met 16mm draadeind nu  €   14.95 

Ideaal om een standpaal op de roosters vast te zetten 

Vlotter arntjen drinkbak 

Minimelker   koeien, 

Enkel model oliegesmeerd, compleet met  vacuümtank. 

Prijs  €   555,-- 

 

 

Melkslang  16 x 27    €  6,35 p. mtr. Rol is 20 meter 

Dumpemmer rood/blauw –transparant, inhoud  30 liter  

Aarden uw koeien niet?       Voor de meeste installatiebedrijven maakte het niet uit of ze een 

aarde slaan voor een woonhuis of een melkveebedrijf.  Toch is een koe veel gevoeliger voor stroom 

dan een mens, een koe heeft last van een halve volt en een mens voelt de stroom pas bij 24 volt. Ook 

is steeds vaker elektrische apparatuur geïnstalleerd die stroom via de aarde lekken zoals 

frequentieregelaars. Daarom het belangrijk uw aardingsysteem regelmatig te laten controleren.  

Vooral als om onverklaarbare reden  uw koeien niet gedijen zoals uw het mag  verwachten..  Wij 

hebben de test apparatuur en de kennis dit voor u te meten.  

 

Neem vandaag nog contact op, omdat uw bedrijf meer potentieel heeft! 

E-mail: info@agromodern.nl  Telefoon  0594-505004  of kom langs in Noordhorn! 

AGRO MODERN, Industrieweg 24b, 9804 TG, Noordhorn, www.agromodern.nl mobiel  0654211621 
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