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Kapitel 10 
Tillbehör för får och häst
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Bjällror och halsrem
Art nr   
97168483 Bjällra för smådjur, 7 cm 
97168480 Bjällra för smådjur, 8 cm
97168488	 Easyfix

Traditionella, gammaldags bjällror i mässingsbelagd stålplåt.
Halsremmen, av nylon, är lätt att justera och har snabblås.

Elstängsel

DeLaval har ett stort sortiment av elstängselprodukter.  
Månaga av dem är anpassade för fårstängsel. I sortimentet 
finns	utrustning	för	både	permanenta	och	flyttbara	stängsel.

Läs mer om DeLaval elstängsel under flik 8.

Elklipper för får

DeLaval har förstklassig utrustning specellt anpassad för  
klippning av får. Bra utrustning gör fårklippning enkel för  
skötaren och skonsam för djuren.

Utrustning för klippning av får hittar du under flik 3.
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Utfodring

I DeLavals sortiment för utfodring hittar du utrustning för  
att	utfodra	såväl	dina	lamm	som	vuxna	får.	

Utfodringsutrustning speciellt anpassad för får hittar  
du under flik 6.

Vatten

Friskt vatten är viktigt för dina får. DeLaval har utrustning  
som	ser	till	att	de	får	det.	I	sortimentet	finns	utrustning	för	 
både bete och stall, sommar och vinter.

Vattensortimentet finns under flik 5.
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Vatten till hästar

Att hästen har tillgång till friskt vatten är viktigt för hälsa  
och välbefinnande. DeLaval har utrustning för både bete  
och stall. Såväl sommar som vinter.

Vattensortimentet finns under flik 5.

Elstängsel

DeLaval har ett stort sortiment av elstängselprodukter.  
Många av dem är anpassade för häststängsel. I sortimentet  
finns utrustning för både permanenta och flyttbara stängsel.

Läs mer om DeLaval elstängsel under flik 8.

Elklipper för hästar

DeLaval har förstklassig utrustning specellt anpassad för  
klippning av hästar. I sortimentet finns bland annat en  
batteridriven Elklipper som gör att du kan klippa din häst  
även om det inte finns tillgång till ström. Den är också säker  
att använda om hästen är skodd.

Utrustning för klippning av häst hittar du under flik 3.
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Ryktutrustning

I DeLavals sortiment hittar du utrustning för att rykta din häst.  
Produkterna håller högsta kvalitet.

Läs mer på blad 3:40.

Utfordringsutrustning

DeLaval har utfodringsutrustning speciellt anpassad för hästar. 

Utfodringsutrustning hittar du under flik 6.

Hästmatta
Art nr
91775598 DeLaval dörrmatta med hästhuvud

En kraftig, rejäl dörrmatta av gummi som det är lätt att torka av  
sig på. Lätt att rengöra, bara att spola av eller borsta av.

Bredd: 950 mm 
Höjd: 630 mm
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