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Kapittel 10 
Tilbehør sau og hest





Bjeller og halsreimer
Art nr   
97168483 Bjelle for smådyr, 7,1 cm 
97168480 Bjelle for smådyr, 7,7 cm
97168488 Easyfix

97168485 Lærklave storfé 3,2 x 110 cm
97168488 Halsband 25 x 600 mm Easy Fix
Tradisjonelle, gammeldagse bjeller i messingbelagt stål.
Halsreimer/klaver leveres i lær eller nylon, lette å justere.
Halsreimen, av nylon, er enkel å justere og har hurtiglås.

El-gjerde

DeLaval har et stort sortiment av el-gjerdeprodukter.  
Mange av dem tilpasset for sauegjerde. I sortimentet 
finnes utstyr for både permanente og flyttbare gjerder.

Les mer om DeLaval el-gjerde i kapittel 8.

El-klipper for sau

DeLaval har førsteklasses utstyr speselt tilpasset  
klippning av sau. Godt utstyr gjør sauelippingen enkel for  
passeren og skånsom for dyra.

Utstyr for klipping av sau finner du i kapittel 3.
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Utfôring

I Delavals sortiment for utfôring finner du utstyr til  
å utfôre såvel lam som voksen sau. 

Utfôringsutstyret spesielt tilpasset sau finner  
du i kapttel 6.

Vann

Friskt vann er viktig for sauene dine. DeLaval har utstyr  
som gjør at de får det. I sortimentet finnes utstyr for  
både beite og fjøs, sommer og vinter.

Vannsortimentet finner du i kapittel 5.



Vann til hest

At hesten har tilgang til friskt vann er viktig for 
helse og velvære. DeLaval har utstyr for både beite 
og stall. Såvel sommer som vinter.

Vannsortimentet finner du i kapittel 5.

El-gjerde

DeLaval har et stort sortiment av el-gjerdeprodukter. Mange av dem 
er tilpasset for hestegjerder. I sortimentet finner du utstyr for både 
permanente og midlertidige gjerder.

Les mer om DeLaval el-gjerde i kapittel 8.

El-klipper for hest

DeLaval har førsteklasses utstyr spesielt tilpasset for klipping av 
hest. I sortimentet finnes blant annet en batteridrevet El-klipper 
som gjør at du kan klippe din hest selv om det ikke er strøm 
tilgjengelig. Den er også sikker å bruke dersom hesten er skodd.

Utstyr for klipping av hest finner du i kapittel 3.
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Fôringsutstyr
DeLaval har fôringsutstyr spesielt tilpasset for hester. 

Fôringsutstyr finner du i kapittel 6.

Dørmatte med hest
Art nr
91775598 DeLaval dørmatte med hestehode

En kraftig, real dørmatte av gummi som det er lett å tørke av  
seg på. Lett å rengjøre, bare å syle eller børste av.

Bredde: 950 mm 
Høyde: 630 mm



DeLaval hesteinnredning 
betyr trivsel for både hest og 
stallpersonell.

Art. nr.  
183054540  Høykrybbe
183051524  Dekkenholder
183051526 Grimehenger 

TEKNISKE DATA Høyhekk hesteboks
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Høykrybbe
Art. nr. 183054540 

Dekkenholder (uten grimehenger)
Art. nr. 183051524

Grimehenger
Art. nr. 183051526
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