
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 
 

Vægt 
 

Størrelse 
 
 
 
 
 
 

Hvilke former for 
udstyr kan der 
bruges på den 
 
 
 
 

Kan der bruges 
produkter fra 
andre producenter 
 

Tilbydes leasing/
finansiering 

Garanti 
 
 

Pris 
 
 

Galvaniseret standardvogn. 
Model 1350 er inkl. fire 
transportkasser i slagfast plast. 
Modellerne har fire hjul, hvor 
et hjul er med bremse og to 
er drejelige, hvilket gør dem 
nemmere at manøvrere.

Hatting A/S
Multivogn model  
950 / 1350 

25 / 37 kg 
 

Model 950 
L: 95 cm 
B: 60 cm 
H: 91 cm 
Model 1350 
L: 135 cm 
B: 60 cm 
H: 96 cm
Svingarm til 
kastrationsbænk, 
papirholder/
affaldsstativ, 
værktøjskasse, 
ledningsholder og høj 
kasse til sortering af 
pattegrise
Ja 
 
 
 

Nej, der tilbydes ikke 
leasing 

Der gives normal garanti 
 
 

Model 950 
4295 kr. 
Model 1350 
5895 kr.

Grisebehandlingsvogn 
udført med to luftgummihjul 
samt fire massive drejbare 
hjul. Der er holder til rør 
og dobbelte kørehåndtag. 
Vognen har desuden tre 
værktøjskasser og to aftagelige 
grisekasser. Vognen giver 
en korrekt arbejdsstilling.

P. Lindberg A/S
Grisebehandlingsvogn 
 

42 kg. 
 

152cm x 62cm x 108 cm 
 
 
 
 
 
 

Kastrationsbænk 
 
 
 
 
 
 

Ja, der kan bruges dele fra 
andre producenter 
 
 

Nej 
 

Der ydes garanti efter 
købeloven 
 

3464 Kr. 
 
 

Danmarks mest solgte - 120 
behandlingsvogne som dækker 
mere end 130.000 søer. 
Merko behandlingsvogn og 
MerkoMatic øremærkemaskine 
er en ideel, driftsikker og mere 
effektiv løsning ved kasteration 
af smågrise, som sparer tid og 
gør det let for brugeren. De 
brugervenlige redskaber er 
vedligeholdelsesfrie og lette at 
rengøre. Simpel og enkel model

Merko
Merko Behandlingsvogn 
 

108,5 kg uden kurv 
118,5 med en kurv 
127,5 med to kurve
H: 169 cm 
B: 51 cm 
L: afhænger af antal 
kurve 
Uden kurv: 120 cm 
Med en kurv: 177 cm 
Med to kurve: 225 cm 

MerkoMatic 
øremærkningsmaskine, 
kraftig halebrænder 
med afstandsplader, 
stationær sprøjte, 
oral dispenser, 
kasterationsbænk og 
AcuShot nålefri injektion
Kunden indkøber 
selv alle præparater. 
Øremærker og 
reservedele fås kun hos 
Merko
Nej 
 

1 år.  
 
 

9.900 kr. isoleret set 
41.400 kr. som vist på 
billede.  

Forhindring af krydsinfektion, 
reducering af smerte og stress, 
god ergonomi og effektivitet, 
ingen belastning på håndled 
og led. Behandlingsvognen 
har justerbar højde og bredde 
(ergonomisk). Moduler 
monteret på jernbord. Store 
hjul og god akselafstand. 
Kompressor til moduler sidder 
i behandlingsvognen. 

MS Schippers
MS BIZA 
behandlingsvogn 

40 kg 
 

1300 mm x 1115 mm x 
510 mm 
 
 
 
 
 

MS handsfree Oral 
Dispenser (til yoghurt 
eller baycox). MS 
Pulse 250 og 50 
(nålefri injektion), MS 
Tagmatic (automatisk 
øremærke isætning), MS 
Smartkuperer.
Nej. MS Schippers 
leverer øremærker, 
jern og reservedele 
som f.eks. O-ringe og 
rengøringsprodukter
Ja, kunderne kan betale 
over 36 måneders 
leasingaftale
Ja, når kunder bruger 
MS Schippers jern og 
øremærker, gives der 
fuld, fri service. 
44.415 kr. for en 
fuldt udrustet 
behandlingsvogn 


