
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Dimensioner 
 

Spandens 
volumen 

Flow/ hulstørrelse 
i sut 
 
 

Suttens 
holdbarhed 

Rengøring 
 
 
 
 
 

Pris 
 
 

8 liters spand i kunststof med 
sut og ventil til kalve. Løse 
sutter, monteringsbeslag, 
ventiler, o-ringe og låg 
kan købes separat. 

Kerbl
Suttespand t. kalve, 8 liter 

Længe: 23 cm 
Bredde: 30 cm 
Højde: 28 cm
8 liter 
 

Ikke oplyst 
 
 
 

Ikke oplyst 
 

Med egnet 
rengøringsmiddel 
 
 
 
 

48 kr + moms 
 
 

Stallion suttespanden er 
fremstillet så den kan opsættes 
indvendigt eller udvendigt i 
en boks / sti, ved hjælp af den 
dobbelte kalvesuttetilslutning. 
Den kan monteres med to 
sutter, således at den kan 
benyttes af to kalve. Sutten 
giver to stråler, er den mest 
naturtro på markedet og 
den eneste som kan malkes 
på en malkemaskine.

Stallion Peach Teat
RFC1  

Længde: 30 cm 
Bredde: 28 cm 
Højde 28 cm
6 liter 
 

Dobbelt slids 
 
 
 

God holdbarhed 
 

Meget let, modellen har 
ingen skarpe kanter og 
hulrum 
 
 
 

130,80 kr. ekskl. moms 
 
 

Ved at bruge en sut med et 
lille hul, skal kalven bruge 
længere tid på at få mælken 
ud. Det betyder at de har fået 
tilfredsstillet deres suttebehov, 
når de er  færdige med mælken. 
Derfor vil de ikke sutte så 
meget på hinanden. Ved at 
bruge Urban suttespande 
der er behandlet med et 
antibakterielt materiale er 
rengøringen lettere. 

Urban Danmark
Rød / klar sutspand 

Bredde: 30 cm 
Højde: 28 cm 

9 liter 
 

Lille rundt hul eller 
kryds (giver den største 
mængde). Mængde 
/ minut afhænger af 
kalven. 
Afhænger af kalvenes 
størrelse og hvor længe 
de har adgang til sutten. 
Suttespanden er lavet 
i et antibakterielt 
materiale, men skal 
stadig rengøres med 
børste og evt. kemi 
 

Rød suttespand:  
101,92 kr.  
Klar suttespand:  
108,00 kr. 

Suttespand i kunststof. 
Komplet med sut og ventil. 
Litermål er indgraveret på 
indersiden af spanden. Med 
metalbeslag til ophæng af 
spanden. Ekstra metalophæng, 
sutter og låg til spanden 
kan købes ved siden af. 

Alpuro Breeding
Hyko 

Længde: 30 cm 
Bredde: 24 cm 
Højde: 28
8 liter 
 

Blød sut med krydshul, 
som er let for kalvene at 
få gang i.  
 

Hvis sutten holdes ren, 
kan den holde i flere 
uger.
Spandens dele er lette 
at skille ad, hvilket gør 
rengøringen af spanden 
let. Kan med fordel 
rengøres med samme 
middel som anvendes i 
mælketanken
93,25 kr. 
 
 


