
Förbrukning per ko och år vid 
regelbunden:

Spendoppning: ca 3 - 4 liter

Spensprayning ca 5 - 6 liter

Doppflaska
Art nr 
96500381

Snedställd överdel för att underhålla 
doppningen.

Doppflaska 300 ml,  
ingen återrinning
Art nr 
830679180
 
Mer hygieniskt utförande – ingen åter-
rinning av använd vätska ner i flaskan. 
Graderad flaska.

Skumkopp Biofoam Plus 
300 ml, ingen återrinning
Art nr 
92065136

Snedställd överdel för att under-
lätta doppningen. Skapar ett 
ymnigt skum.

Sprayflaska 500 ml
Art nr
89503017 

Fast spridarstycke i rostfritt 
stål. Sprayar snett uppåt.

Sprayflaska 600 ml
Art nr
98795820 

Fast spridarmunstycke i rostfritt 
stål. Sprayar snett uppåt. Står  
stadigt på golvet.

Doppflaska
Art nr 
92065122

90° överdel för att underhålla  
doppningen.
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Praktiska tillbehör för att göra mjölkningsarbetet lite lättare!

Kontrollkärl
Art nr
96502285

Enkelt att använda. Svart kontrollplatta gör det lätt att upptäcka förändrin-
gar i mjölken. Försedd med krok att hänga i ficka eller bälte. Bekväm hållare 
för bältet finns som tillbehör. Rymmer 300 ml. Lätt att tömma. Förhindrar 
spill under mjölkningen. Konstruktionen är mönsterskyddad.

Kontrollkärl
Art nr
96502280  Komplett kontrollkärl (äldre modell)

Tillverkad i slagtålig plast. Rymlig behållare med svart kontrollplatta för att 
lätt upptäcka förändringar i mjölken.

Art nr
98795830  Kontrollkärl med “anti-splash”-platta (ny modell)

Kontrollkärl med en unik”anti-splash”-platta som förhindrar stänk.

Propp till spenkopp (Proppa) 
Art nr
88940901  2-pack

Proppa är avsedd att täta den överflödiga spenkoppen vid mjölkning av tre-
spenta kor. Proppa är tillverkad av nylon och är därför lättdiskad. Genom sin 
form är Proppa lätt att sätta i och ta ur spengummit.
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