
Gris Special



Genom att tillämpa en korrekt hälsostyrning kan djurs ohälsa och sjukdomar förebyggas, stress minskas 
och resistens förbättras. Vidare leder den också till att betydligt minska (förebygga ) användningen 
av antibiotika, sänka sjukvårdsutgifter och försäkra att djuren i din verksamhet är friska.

MS Schippers använder hälsostyrningsskalan och fokuserar på djurhälsoproblem för att skapa 
friska djur och en sund miljö på din gård. När alla aspekter är i ordning, visas den symbolis-
ka vändpunkten då gården uppnår sitt bästa rörelseresultat. MS Schippers tillhandahåller ett 
komplett paket av produkter och tjänster som syftar till att göra gårdars verksamhet styrbar.

Detta kompletta paket, i kombination med specialiserade produktråd, gör MS Schippers   
till en pålitlig partner som ger jordbruksföretagare mervärde att falla tillbaka på.

Utan antibiotika, det är vårt  mål

Vårt exportteam 
erbjuder dig kunskap, 

utrustning och rådgivning för 
de dagliga aktiviteterna på din 

grisgård. 
Kontakta oss och 

låt oss stödja dig i din
antibiotikafria 

produktion.
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En ren miljö
Ett rent bås är väldigt viktigt för att minska patogentrycket.
Genom att följa stegen nedan, kan en bakteriefri miljö upprättas. 
Steg 1: speja 
Steg 2: rengör med skum 
Steg 3: desinficera

Skadedjursbekämpning 
Flugor, råttor, möss och andra skadedjur överför sjukdomar på gårdar. Därför
lönar det sig att upprätta en effektiv skadedjursbekämpning. Uppgiften är tidsödan-
de och inte alltid enkel, och därför kan du överlämna även denna till oss.

Icke-porösa golv och väggar 
Betong är ett vanligt förekommande material på grisgårdar. Nackdelen med betong 
är att det är poröst och ger mikroorganismer chansen att ta sig in i dessa springor, 
sprickor och brott i väggar och golv. En beläggning skapar en helt tät yta och är 
även lätt att rengöra.

Rent, bakteriefritt dricksvatten 
Grisar mår bra av rent dricksvatten: för de dricker ju mer än de äter, trots allt! Smut-
siga rör kan sättas igen och orsaka låg vattenkvalitet, vilket gör grisarna mottagliga 
för sjukdomar och saktar ner deras tillväxt. Di-O-Clean sköljer ut rören. Goldfeed 
kan tillsättas som ett supplement för optimal tarmhälsa.

Optimal stallhygien
Viktiga aspekter på ett hygienpulver: 
• Fuktabsorbering – det viktigaste målet med ett hygienpulver är att skapa en torr stall-

miljö, så att mikroorganismer inte får chansen att utvecklas 
• God fördelning – produkten måste vara enkel att fördela, så att den täcker området 

väl och får inte ge upphov till dammbildning
• pH – ett hygienpulver får inte får inte orsaka irritation av djurets spenar, hud, klövhälar 

eller ben
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REnt, baKtERIEfRItt 
dRIcKSvattEn 

Di-o-Clean®: är en produkt som levereras som en tvåkomponent-sats, där 
komponenterna reagerar när de blandas. Den blandade lösningen är klar  
att användas efter 3 timmar. Lösningen har en hållbarhetstid på 30 dagar 
efter beredning. Di-O-Clean erbjuder ett unikt, avancerat sätt att skapa 
99,9 % ren klordioxid i en 0,3 % lösning, utan biprodukter av något slag

•	 Desinficera	vattenledningar	och	dricksvatten:	det	eliminerar	baciller	av	
	 alla	slag,	bakterier,	mögel	och	virus
•	 Avlägsnar	biofilm,	det	organiska	organiskt	material	som		 	 	
	 fastnar	på	insidan	av	rören
•	 Minskar	järn-	och	manganslagg
•	 pH-neutral
•	 Fri	från	smak	och	lukt

Di-o-Clean består av två komponenter (A+B), som levereras separat. Blanda 
de två komponenterna med vatten en behållare. 
När komponenterna blandas uppstår klordioxid.    
Applicera kontinuerligt i dricksledningarna genom en pulsdoseringspump.

Appliceringstakt: 
•  Rengöringssteg 330 ml/1000 L
•  Underhållssteg 50 ml/1000 L

Vatten, det “glömda” näringsämnet!
di-O-clean

Hårt	biofilmskikt

Mjukt	biofilmsskikt

Vattenledning	med	biofilm 

Vattenledning	vid	användning	av	Di-O-Clean

digi doser duo 2
Teknisk	information:
Max. tryck:  4 bar
Max. vattenflöde:  Typ 2 = 2,5 m³ per timme, i installationer för 330 ppm
Omgivningstemperatur:  5 till 45 °C

digi doser duo 5
Teknisk	information:
Max. tryck:  4 bar
Max. vattenflöde:  Typ 5 = 5 m³ per timme, i installationer för 330 ppm
Omgivningstemperatur:  5 till 45 °C

di-O-clean + Goldfeed är enkelt att använda med följande pumpar
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Serien MS Goldfeed
•	 Förpackningar om 25 kg, 250 kg  
 och 1000 kg. 
•	 Dödar patogena bakterier och   
 stimulerar matsmältningssystemet  
 hos smågrisar.
•	 Flera	surgörare	tillsätts	till	
	 dricksvattnet	

Ge dina 
smågrisar 

en bra start 
efter avslutad 

digivning

Serien MS Goldfeed
®

 

Prestige Health Welfare Forte CU PH

pH-minskning + + + + +

Antimikrobiellt i 
magen ++ ++ ++ ++ ++

Antimikrobiellt i 
tunntarmen +++++ ++++ +++ ++ +

Effektivt mot 
gram-positiva 
bakterier 

++ +/0 0 0 0

Effektivt mot 
mögel + +++ +++ +++ +

Positiva effekter 
på tarmhälsan +++++ +++ ++ + +/0

Smakrikt ++++ ++++ +++ ++ +

ba d E caba caba d ba c

Finns även i Premium, för optimal buffring 
och en ännu bättre tarmhälsa.     
Extremt lämplig för applicering i mjukt vatten.

b

a

d

E

c

buffring

Mjölksyra

Spårämnen

Eteriska oljor

Monoglycerider
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för en ren och problemfri start!

Mer information eller
personlig rådgivning? 

Besök www.msschippers.com
eller ring oss på 

+31 (0)497 339 774 

Egenskaper hos beläggningen MS Equalisation
• Skyddar dina betonggolv och -väggar från nedbrytning
• Beständig mot kemikalier
• Mycket hård struktur
• Lätt att applicera på alla typer av cementgolv, betong och tegel
• Mycket snabb torkningstid
• Mycket hög kvalitet
• Användarvänliga produkter
• Dammfri

En ren yta 
ger bättre hygien, 

vilket leder till 
färre sjukdomar och 

högre vinst.

förbättrade 
resultat tack vare
förbättrad hygien

beläggning på golv och väggar försäkrar en ren och problemfri start!

•			 Hygien	börjar	här
•			 Hellre	förebygga	än	att	bota
•		 Spara	upp	till	30	%	på	vatten	och	arbete

Diskutera	renovering	av	dina	byggnader	med	våra	specialister

brukbeläggning Golvbeläggning väggbeläggning

MSE-Wallgel 
En	vattenbeständig	syntetisk	epoxiharts	bestående	av	2	delar,
för	att	täta	små	oregelbundna	hål	i	vertikala	ytor

Har	du	upplevt	några	av	dessa	problem?
• Lufthål i betongväggar?
• Sprickor i betong efter gjutning?
• Sprickor i väggar?
• Sprickor i tegel?
• Hål i putsade ytor?

före Efter

IcKE-pORöSa 
GOlv Och väGGaR  



En REn MIljö

2509773 MS topfoam lc fresh, 22 kg   
MS Topfoam LC fresh är ett rengöringsskum med frisk doft som har unika 
bindningsegenskaper och en extra lång kontakttid.
• Binder utomordentligt bra, upp till 60 minuter kontakttid
• Överlägsen vidhäftningsstyrka på vertikala, syntetiska ytor
• Avlägsnar fett, protein, stallgödsel, foder, urin och till och med lätta 

kalciumavlagringar
• Djuprengöring via tillsatta befuktningsmedel
• Frisk doft
• Kombineras med lågtryckstvätt

MS Greenline är ett verktyg för att rengöra och desinficera 
stall. Skumning och desinficering kan göras i ett steg, vid 
användning av ett högtryckssystem.

• Alltid rätt koncentration av den rätta produkten
• Säkert att använda: ingen kontakt med produkter
• Anslut till befintliga högtryckssystem
• Möjligt i kombination med ett användaravtal
• Möjligt att i ett steg växla från sköljning till skumning 

eller desinficering
• Tillverkat av hygieniskt rostfritt stål
• Plats för 2 burkar om ± 30 kg

MS Greenline skumenhet
Skumning, sköljning, 

desinfektion... 
Det har aldrig 

varit så effektivt 
och enkelt

AnvänDeR Upp TiLL

50% MIndRE 
pRODUkT!

låt skummet göra jobbet!

varför arbeta med 
MS topfoam?

•		 Ultra	lång	kontakttid

•		 Optimal	avfettning

•		 Vattenbesparande

•		 Sparar	arbetstid

Omedelbart	efter	tömning Efter	trycktvätt	 Efter	rengöring	 Efter	desinfektion

50 000 000
patogener/cm²

20 000 000
patogener/cm²

100 000
patogener/cm²

<500
patogener/cm²

Omedelbart efter tömning Spraya rent med kallt vatten Spraya rent med                       
MS Topfoam

Desinficera med                        
MS Megades Novo

patogentrycket i stallet

7



8

Desinficering

2509941  

MS t&t 
Rengöringsmedel, 
22 kg
Mycket kraftfullt och säkert 
rengöringsmedel för rengöring 
av fordon (t.ex. bilar, lastbilar, 
släp, traktorer) och lackerade 
ytor (t.ex. jordbruksredskap 
och mjölkningsrobotar).
Dosering: 1 till 3 % beroende 
på nedsmutsning

0809957

MS powermister chemical 

nebulisator för effektiv desinficering av 
grisstall. Med MS PowerMister behöver 
du inte vara i stallet när du använder 
produkten. MS PowerMister producerar 
mycket små droppar som sprids till 60 
meter. Varje hörn behandlas!

2505850

Stöveltvätt extra 09, rostfritt stål
Stöveltvätt av rostfritt stål som rengör dina stövlar snabbt och grundligt; kombinationen    
av borstar, vatten och rörelse mellan borstarna försäkrar en effektiv borttagning av smuts.
• Mycket effektiv
• Användarvänlig
• Optimal hygien
• Slitstarka nylonborstar
• Fast vattenanslutning
• Automatisk tillsats av desinfektionsmedel
Grundlig rengöring av stövlar förhindrar sjukdomar.

2509949

Desinficeringsmatta 180 x 90 x 3 cm stark
• Mattans kapacitet är cirka 30 liter
• Mattans undersida och sidor är tillverkade av stark kanvasduk, 

vilket förhindrar onödig förlust av desinficeringsmedel
• Desinficeringsmattan kan användas tillsammans med en  

1 % lösning av MS Megades Novo.

Idealisk med 
MS Megades novo

Idealisk med 
MS Megades Oxy

du behöver bara 1,2 liter MS Megades novo
för 1000 m3 djurbyggnad

nY

2509755

Desinficeringsmatta med skydd, 85 x 60 x 3 cm
• Mattans kapacitet är cirka 30 liter
• Mattans undersida och sidor är tillverkade av stark kanvasduk, vilket förhindrar onödig förlust av 

desinficeringsmedel
• Desinficeringsmattan kan användas tillsammans med en 1 % lösning av MS Megades novo.
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•	 Ingen	frätning
•	 Biologiskt	nedbrytbart
•	 Effektivt	även	vid	låga	yttemperaturer
•	 Hög	koncentration	av	ytaktiva	ämnen	för	att
 erhålla	hög	beväxningsgrad
•	 Även	effektivt	i	djurtransportfordon!	

• det perfekta desinfektionsmedlet •

• Svinpest
•	 Vaccinia
•	 Aujeszkys	sjukdom
•	 Mul-	och	klövsjuka
•	 Hepatit
• Rotavirus
• Parvovirus

•	 Brucellos
•	 Koliforma	bakterier
•	 Salmonella
• Dysenteri
•	 Staphylococcus	

aureus,
•	 Enterococcus	hirae

•	 Clostridium
•	 Streptokocker
•	 Circovirus
• PRRS

2509899 MS Megades novo, 21 kg
2509893 MS Megades novo, 200 kg
Användningsområden:	Universaldesinfektionsmedel avsett för stall. Mycket omfattande desinfektionsförmåga. Effektivt mot bakterier, 
svamp, jäst och virus. Även idealiskt för användning som desinfektionsmedel i djurtransporter. Även aktivt vid mycket låga temperaturer.

Aktiv	ingrediens:	
• 100 gr alkyldimetylbensylammoniumklorid per liter, 
• 150 gr glutaraldehyd per liter.
Dosering:
• 0,75 % (= 7,5 ml produkt till 1 liter vatten)
• verkningstid: minst 5 minuter

En utmärkt lösning: MS Megades novo

Erfarenheten
har visat att

MS Megades Novo 
är mycket effektivt

MOt SMIttSaMMa
SjUKdOMaR

2509801 MS Megades Oxy, 20 kg
MS Megades Oxy är ett snabbverkande desinfektionsmedel baserat på väteperoxid, perättiksyra 
och mycket kraftfulla vätmedel. MS Megades Oxy kan användas i organisk framställning i 
enlighet med eG-förordningarna 834/2007 och 889/2008.
Egenskaper	hos	MS	Megades	Oxy:
• Snabbverkande mot mikroorganismer
• kraftfull effekt vid låga temperaturer (4 °C)
• Klorfritt, skummande och svagt surt desinfektionsmedel
• Lätta mineralfällningar avlägsnas, vilket ger en fin blank yta
• Det unika mikroskummet gör applikationen ekonomiskt, tydligt synlig,    

ger kontakttid och en kraftfull djupverkan
• Doser från 0,5 % kan uppnås med ett pålitligt doseringssystem, såsom MS Greenline
Effektivt	mot:
• Virus
• Aspergilles, Candida, Clostridium, E. coli, enterokocker, Lactobacillus, Listeria, Proteus, 

Pseudomonas, Saccharomyces, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus

För snabba åtgärder och resultat: MS Megades Oxy

Använder biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan du använder produkten.
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MS drycare

2509887

MS drycare, 25 kg
2509888

MS drycare plus, 25 kg
(MS DryCare Plus har MS Kiemkill tillsatt till sin formel)
MS DryCare/MS DryCare plus är en överlägsen 
hygienpulverprodukt
• Hög fuktabsorption (200 %)
• ingen häl- eller spenirritation
• ingen kakbildning
• Minimal dammbildning
• Ammoniakbindning
• pH-neutral

2509870 
MS Kiemkill, 10 kg
MS Kiemkill är ett pulverdesinfektionsmedel mot 
bakterier, jäst, svamp och virus i djurstall och 
intilliggande områden. MS Kiemkill har försetts med en 
färgindikator, som visar effektiviteten hos MS Kiemkill i 
vattenlösning.
Egenskaper	hos	MS	Kiemkill:
• Komplett inaktivering av Streptococcus  
 inom 30 sekunder!
• idealiskt för desinficering av stövlar
• Högt koncentrerat desinfektionsmedel
• Mycket snabbverkande mot patogener
• Brett spektrum
• Endast aktivt när det behövs (för befuktning)
• Baserat på flera aktiva substanser
• Djupgående
• Pulver och lång hållbarhet
Effektivt	mot:
• Bakterier
• Mögel och jästsvampar
• Virus

färgindikator

Använder biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan du använder produkten.

fUKt- 
abSORptIOn

> 200 %

Forskning	
visar att: 

MS	Kiemkill	dödar	
Streptococcus	inom	

30	sekunder!

OptIMal StallhYGIEn  



MS hyWash
Säkert, neutralt, hudvänligt schampo med propolis

1905197      
MS hyWash
MS HyWash är ett högkoncentrerat, säkert, neutralt 
och hudvänligt boskapsschampo för tvätt av suggor 
och många andra djur. MS HyWash skapar ett rikt 
skum, luktar gott och är hudvänligt och unikt, tack 
vare ingrediensen propolis. Propolis är känt i litteratu-
ren för sin antibakteriella och antivirala aktivitet.

Rengör
grundligt

neutralt ph-värde är 
säkert för huden och 
svider inte i ögonen

Innehåller den unika 
ingrediensen

propolis

Honungsbin framställer propolis från knoppar och växtsaft från växter
och träd (oftast koda).

Fördelarna	med	propolis:
• Antibakteriell effekt (dödar bakterier och mögel)
• Antivirala effekter 
• Förbättrar effekten av antibiotika
• Saktar mer effekterna av infektioner (exudativ dermatit,     
 streptokocker och stafylokocker)
• Stimulerar blodcirkulationen
• Lindrar smärta och klåda
• Hypoallergenisk
• Förbättrar kroppens försvar mot infektioner

MS	HyWash	är	lätt	att	applicera	med	hjälp	av	MS	Greenline	
Att tvätta en sugga med vatten tar

4 minuter och fekalier försvinner inte.

Att tvätta en sugga med vatten och tvål tar
3,5 minuter och suggan blir helt ren.

Blötlägga	med	schampo:

• försäkrar att fekalierna lossnar 
• gör det enklare att rengöra suggorna
• påskyndar rengöringen av suggor
• gör suggorna skinande rena

Det är viktigt att produkterna man använder har såväl en rengörande, som en 
skyddande effekt på huden.

11

OptIMal StallhYGIEn  
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InSEMInatIOn
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Förvarings-
period:
(dagar)

Antibakteriell
funktion:
Antibiotika

Optimal
förvarings-
temperatur

Upplösnings-
hastighet 

Anti-
oxidations stabilitet

MS Dilufert
SIlvER 3-4 + 16-18 +++ + ++

MS Dilufert
GOld 6-7 +++ 15-20 ++ +++ +++

MS Dilufert finns i två versioner och flera olika förpackningsstorlekar.
Båda versionerna och deras specifika egenskaper visas i tabellen nedan.

Huvudskillnaden	mellan	förtunnare	för	galtsemin	är:
• Förekomsten av antioxidanter. Dessa skyddar cellmembranen mot oxidation.
• Den skyddande	substansen. Detta gör näringsämnena i förtunnaren mer tillgänglig för spermatozoerna.
• Mängden och spektrumet av antibiotika. Dessa förebygger bakterietillväxten.

Sperma som förvaras har en tendens att klumpa samman.         
Det extra skydd som Dilufert ger, förhindrar till stor del detta från att hända.

MS dilufert är en förtunnare av galtsemin av hög kvalitet med utmärkta
egenskaper för optimal insemination under olika omständigheter.

MS	Dilufert	innehåller	inge	djurproteiner	(t.ex.	BSA)
vilka	är	potentiella	källor	till	infektionssjukdomar.

nY



13

4509705 Climate Box, klimatbox 17 °C, 35 L Typ A
MS climate box, klimatbox för seminförvaring.
Egenskaper	hos	MS	climate	box,	klimatbox	med	display:
• Rymmer 35 liter
• plastkonstruktion
• extern digital display för den invändiga temperaturen
• pålitlig stor låda med låsbart lock
Teknisk	information:
• Fungerar med antingen 230 eller 12 volts försörjning
•  kablar för båda spänningarna levereras som standard. 

4508427

MS Semen storage 130 liter, seminförvaring
Egenskaper	hos	MS	Semen	storage,	Seminförvaring:
• Rymd: 130 liter
• Välisolerad och därför mycket hållbar och 

energieffektiv
• Värmespridning på två sidor, för optimal effektivitet 

med sommartemperaturer
• extensivt testad vid en temperatur av 40 °C
• Förvaringsskåpet är stängt på alla sidor, vilket 

förhindrar skadedjur (t ex råttor och möss) att komma 
in i den

Tekniska egenskaper:
• Temperaturdisplay på insidan
• En lös bakre vägg med en stor fläkt,    

för optimal luftcirkulation och -fördelning
• Lätt att rengöra
• 4 förvaringspåsar
• Utrymme för 160 formpåsar
• Kylningen drivs av en kompressor

4508425

MS Semen storage pro, 150 l, seminförvaring
MS Semen storage Pro, seminförvaring, är ett 
seminförvaringsskåp för yrkesverksamma. Detta förvaringsskåp 
är försett med en mycket noggrann temperaturstyrning med 
både kyl- och värmekapacitet, vilket försäkrar en stabil och 
konsekvent temperatur, även under extrema förhållanden.
Egenskaper	hos	MS	Semen	storage,	seminförvaring,	150	liter:
• En stor och lättavläst LCD-display visar de inställda och 

faktiska temperaturerna med en noggrannhet på 0,1 °C
• Temperaturen kan justeras från 0–60 °C.
• noggrann piD-kontroller, som håller temperaturen med en 

noggrannhet på 1 °C
• Fläkten försäkrar en optimal luftcirkulation. 
• Värmeelementet och kylkondensorn är monterade bakom en 

dubbelvägg, vilket säkerställer att bakplattan i skåpet inte 
kan isa upp eller bli extremt kall. 

• Skåpets interiör har en spegelblank finish i rostfritt stål, 
vilket gör den enkel att rengöra. 

• MS Semen storage Pro, seminförvaring, är lämplig för 
användning tillsammans med den temperaturövervakande 
seminförvaringen (4508426)

• Utrymme för 200 formpåsar

4509765

MS Semenmeter plus
MS Semenmeter Plus densitetsmätare är snabb och enkel att använda. Den ger en 
bedömning av densiteten hos galtsemin - vilket möjliggör framställningen av ett  
optimalt antal semindoser från en enda uppsamling.
Egenskaper	hos	MS	Semenmeter	Plus:
• kontrollera varje uppsamling av galtsemin med MS Semenmeter plus 
 vilket gör att spermakvaliteten kan standardiseras i alla semindoser 
•  Semenmeter plus levereras komplett med lättföljda,
 laminerade instruktioner, inklusive en lathund och förpackningar 
 om 8 engångskuvetter
•  MS Semenmeter plus har utvecklats särskilt för gris Ai.
  Strömförsörjning: 110-220 V. 3 olika nätkablar levereras som standard
  (UK, USA och standard).

4509767-100

Makrokuvetter MS Semenmeter plus p/100
kvadratiska plastkuvetter för spermieräknare MS Semenmeter (4509765).
Krävs för spermadensitetsarbete med spermiemätaren.
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Använder biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan du använder produkten.

4508515-500

MS Kateter, säker hygien, gul, p/500
Denna särskilt utvecklade pipett är enskild förpackad och levereras   
med MS Aseptogel.
• Förebygger skada på cervix
• Försäkrar en perfekt sluten cervix
• Minimalt återflöde av semin och bästa möjliga chans till befruktning
• Ändkåpa som försäkrar att seminet inte rinner tillbaka,    

samt ger ökad sanitet
• Garanterar en hygienisk införsel av pipetten
• 500 st. per låda
Särskilt utvecklad för att stanna kvar i suggan en stund efter insemination,  
för att stimulera livmodern längre och öka absorptionen av seminet

4509936-500

MS Skumkateter + skyddskåpa, p500, förpackad per 2 styck
4509979-500

MS Skumkateter med ändkåpa, p/500, förpackad per 5 styck
Egenskaper	hos	MS	Skumkateter:
• Porös, klämbar kateterspets som förebygger kontusioner och skador på cervix
• Kateterspetsen försäkrar att cervix alltid är perfekt sluten
• Minimerar återflödet av semin och ger optimerar chanserna för befruktning
• ändkåpan förebygger återflödet av semin och ökar hygienen
• Särskilt utvecklad för att stanna inuti suggan en stund efter befruktningen,       

vilket stimulerar sammandragningar av uterus och därmed ökar absorptionen av seminet
• Skumkatetrarna är försedda med en ändkåpa

4509904-500 
MS Kateter för gyltor med 
skumspets och ändkåpa, 
förpackade om 500 st.

4509964

MS flat-packs, 250 st.
MS Flat-packs, en ny 
inseminationspåse som erbjuder all 
fördelar som traditionella paket ger 
(rör, cochette och flaska). påsarna 
är fria från BADGE, PVC, BPA och 
cyklinlakton som kan ha en giftig 
inverkan på semin.

4509922   
MS Scippy spray,   
250 ml
Spray med galtlukt för att 
detektera brunst hos suggor, 
eller använda som en extra 
stimulans under insemination. 
Spraya max. 2 sekunder 
nära suggans tryne. Beställ 
per stycke (12 st. per 
förpackning).

4509976       
aseptogel aseptisk glidgel, 500 ml
MS Aseptogel är en glidgel för användning under 
insemination.
Egenskaper	hos	MS	Aseptogel:
• icke-irriterande för djur
• icke-spermiedödande
• Förhindrar inre sår och skador på suggans vagina 

och livmoderhals
• Gör att instrumenten glider
• Djurets inre passager hålls rena under artificiell 

insemination vilket ger extra hygien, och därmed 
bättre befruktning

• Detta är en emulsion som sitter kvar på katetern 
och sprids över kateterspiralen

• Den kan också användas under gynekologiska 
och obstetriska procedurer

4508545-500

Skumkateter, intrauterint +   
fixerhandtag
Förpackade i set och förpackade om 500 st.   
per låda. Skumkatetern som innefattar en intra-uterin sond 
vars främsta egenskap är den speciella formen på spetsen, 
vilket gör det ännu enklare att föra in sonden.
Egenskaper Skumkateter, intra-uterin:
• idealisk för att sprida seminet i sondens ände 
• Sonden har en gradering i centimeter från 0 till 15 cm
• Med särskilt fixerhandtag som försäkrar att sonden 

förblir på samma djup under inseminationen
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1609875 
MS Multiscan digital med en mekanisk 5.0 Mhz Sektorsond
Detta är en bärbar handskanner med en mekanisk 5.0 MHz sektorsond. 
Det är en liten, lättviktig multifunktionell skanner med utmärkt bildkvalitet. 

Egenskaper	hos	MS	Multiscan:
• Frysfunktion
• 5,5 tum TFT-display. 256 gråskala
• Lätt att använda
• Skannern levereras i ett låsbart hölje komplett med
 batteri och laddare.

Universalskanner,	även	lämplig	för	grisar,	får	och	getter.
Skanningslaternativ: Livmoder och cervix

1603446

Renco lean-meter, späckmätare    
Renco späckmätare är en pulserande ultraljudsanordning som   
mäter tjockleken på grisars späcklager i millimeter.

Egenskaper	hos	Renco	späckmätare:
• Laddningsbart batteri
• Levereras komplett med 1 m kabel, sond,    

batteriladdare och en 25 mm testkub

Reducera icke produktiva dagar och försäkra biosäkerhet: MS Multiscan

1609932

MS Smartscan Wireless 1.0
Den här produkten är en programstyrd veterinärhandskanner. Ultraljussignaler 
erhålls i realtid via Wi-Fi. Dessa signaler visas på Android-enheter, t.ex. smarttele-
foner och pekdatorer.

Smartscan levereras i en väska med en trådlös sond, som kan kommunicera via 
Wi-Fi med den medföljande pekdatorn. Skannern kan endast användas som dräk-
tighetstest. Det trådlösa systemet gör det enklare att nå svåråtkomliga områden. 

Skärmbilder eller videor av moderns skanning kan göras med en enkel knapptryck-
ning. Pekdatorn kan bäras på underarmen med den medföljande handledsremmen 
eller så kan en rem bäras runt halsen, om man så föredrar.

1609931

MS Smartscan Wireless 2.0
Utöver att testa dräktighet, kan denna sond även användas för att mäta späcktjocklek.

1609930           
MS Smartscan Wireless 3.0
Denna levereras med en RFID-modul som gör det möjligt att skanna en transponder, i syfte att snabbt 
lagra data från djuret.

MS Smartscan
nY
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4309763

MS EasyScale pro Select 2.0
Vägningsenhet speciellt konstruerad för vägning av gyltor, 
gödningssvin och kalvköttskalvar. Vågen är mycket praktisk för 
urval av gyltor. Sidorna är försedda med stänger, så att djuret 
kan ses tydligt.
Vågens öppna design ger djuren enkel åtkomst och gör det 
lätt att bedöma spenval.
Vågens	max.	kapacitet:	300 kg 
Mått	och	vikt:
• Längd utsida: 165 cm med handtag - insida 143 cm 
• Bredd: 70 cm med hjul - 58 cm utan hjul - 49 cm insida 
• Höjd: 132 cm med display - insida 92 cm
• vikt: 50 kg

4309764

MS EasyScale pro Sow 2.0
Vägningsenhet särskilt framtagen för vägning av suggor, större 
gyltor och grupper av smågrisar. Vågens ”öppna” ram gör att 
djuren kan gå in i den bekvämt. Dessutom kan suggornas och 
gyltornas spenar bedömas ordentligt. Kombinationen av vå-
gens prestanda och kapacitet gör den helt redo för framtiden!
Vågens	max.	kapacitet: 700 kg 
Mått	och	vikt:
• Längd: 225 cm utan hjul och handtag,    
 245 cm med hjul och handtag 
• Bredd: 78 cm  
• Höjd: 120 cm utan display, 140 cm med display 
• vikt: 65 kg 

Vågarna skiljer sig åt beträffande flera kärnkomponenter jämfört med liknande vågar:
1. Hållbart hölje i rostfritt stål för viktindikatorn 
2. Det integrerade systemet för öppning och stängning av dörrar 
3. Utmärkt anslutning som gör det enkelt att göra Bluetooth-överföringar från viktindikatorn, direkt till din handdator eller smarttelefon.  
 Du behöver inte längre skriva ner vikter för hand. 
4. Levereras som standard med hjul vilket gör att den transporterbar och enkel att använda

4309731 MS pigScale smågrisvåg
MS PigScale smågrisvåg är en fristående, mobil våg som grisar kan gå in i utan hjälp. Stall-
vikten lagras på vågen och skickas till en server via GpRS (trådlöst mobilt internet). Sparade vikt-
data kan sedan visas och analyseras på ”My Schippers”, en personlig sida på MS Schippers 
hemsida.

Detta är ett enkelt, noggrant och pålitligt plug-and-play-system där du kan övervaka dagliga 
tillväxtdata för dina smågrisar.

Mått och vikt:
• Längd: 95 cm
• Bredd: 35 cm
• Höjd: 63 cm
• Vikt: 34 kg

MS pig scale, grisvåg

MS Easyscale pro

Egenskaper hos MS EasyScale Pro Select och Pro Sow:
• vägningselektronik särskilt utformad för att flytta djur 
• Stor och ljusstark display för tydlig och enkel avläsning av data 
• Helt tillverkad av aluminium 
• integrerat system för dörröppning/stängning 
• Lätt att förflytta som en skottkärra 
• Mycket lätt att använda 
• Levereras med kraftfullt batteri och nätadapter 
• Har Bluetooth-funktion för trådlös överföring av vikten till handdator
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BULK pLASTpåSe kORT TRåG keDjepåSe BLiSTeR KEDjA keDjeRULLe 

FDX 16,8 mm

25
,6
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m

HDX 13 mm

30
,5

 m
m

15,65 mm

11,5 mm

29
,3

 m
m

MS Etikett, rund Xl fdX (Sluten)
Tryckt: Plastpåse, Kedjepåse

MS Etikett, rund hdX (Öppen)
Tryckt: Plastpåse, Kedjepåse

MS Etikett, rund Xl hdX (Sluten)
Tryckt: Plastpåse, Kedjepåse

MS Etikett, rund fdX (Sluten)
Liten -	Tryckt: Plastpåse, Kedjepåse
Normal -	Tryckt: Plastpåse, Kedjepåse

MS Etikett, rund Uhf (Öppen)
Liten -	Tryckt: Tråg, kedjepåse

Normal	-	Tryckt: Tråg, kedjepåse

MS Etikett, båge Uhf
Liten -	Tryckt: Kort, Kedjepåse
Normal	-	Tryckt: Kort, Kedjepåse

MS Etikett, rund Uhf
Liten -	Tryckt: Kort, Kedjepåse
Normal	-	Tryckt: Kort, Kedjepåse

34
 m

m

21,5 mm

11 mm

29 mm

Ø stift 5,6 mm

29
 m

m

21,5 mm

Ø stift 5,6 mm

21 mm

21 mm

Ø stift 4,3 mm

Ø stift 4,3 mm

hanE

hOna

ElEKtROnISKa   
öROnMäRKEn
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1707974

MS heat Support, 25 kg, brunststöd
MS Heat Support är ett fodertillstkott för djur.
Egenskaper	hos	MS	Heat	Support:
• Zink spelar en viktig roll i normal fertilitet
• E-vitamin skyddar de friska cellerna i kroppen
• Mangan främjar energimetabolismen
• Koppar, för ett hälsosamt cell- och vävnadsskydd
• Snabbsmält enkelt socker
Dosering: 250 gram per sugga per dag, under 4 dagar från 
avslutad digivning

•	 Mer	uttalad	brunstighet
•	 Bättre	ovulation
•		 Bättre	befruktning

4509800

MS Extase complete, 5 kg 
MS Extase complete är en särskilt formulerad 
konditioneringsprodukt för att stimulera hannens 
reproduktionsorgan.
Fördelar med MS Extase complete:
• Ökar galtens lust
• Förbättrar kvaliteten och mängden av galtens
 semin (begränsar avvikelser och tillhandahåller
 en längre livskraft)
Administration:	Strös över fodret.
Dosering: 50 grams per djur per dag.

1707981 
MS piglet boost, 25 kg, smågrisboost
MS Piglet Boost är ett prefekt balanserat fodertillskott
för ökad chans till överlevnad hos foster och enhetlighet i 
kullar. 
Fördelar	med	MS	Piglet	Boost:
• Dextros och stärkelse
• Hormoner (FSH och LH) behövs för en god och måttlig  
 mognad av folliklarna (element i ovarierna som innehåller  
 ägg). Dextros ger en insulintopp och stärkelse försäkrar att  
 den varar länge, utan administrering av hormoner.
• Organiska spårelement
• Absorberas av kroppen (80–95 %) och är effektiva  
 i kroppen. MS Piglet Boost ges fyra dagar, från den första  
 dagen efter avslutad digivning
• Dosen är 250 gram per sugga per dag

förbättrar 
libido och 

seminkvaliteten

ökar 
reproduktions- 

resultaten

1707976

MS parta Support
MS Parta Support är ett fodertillskott för   
graviditetens sista veckor.
Egenskaper	hos	MS	Parta	Support:
• Zink, järn, selen och A-vitamin   
 har en positiv inverkan  
 på immunsystemet
• Koppar, zink, selen och E-vitamin för ett hälsosamt
 celloch vävnadsskydd
• Koppar stödjer transporten av järn i kroppen
 
•	 Färre	dödfödda
•	 Ökad	smågrisvitalitet
•	 Ökad	kolostrum-	och	mjölkproduktion
•	 Högre	foderintag	efter	grisning
•	 Färre	MMA-problem
•	 Lägre	dödlighet	före	avslutad	digivning

förbättrar 
grisnings- 
processen

förbättrar 
enhetligheten
hos smågrisar



19

4405250 MS lampenhet med 2,5 m kabel
4405252 MS Lampenhet 2,5 m kabel + 3-lägesbrytare
MS Lampenheten är en lampenhet av hög kvalitet med 2,5 meter kabel. 
Levereras med en 3-lägesbrytare med alternativen: på, dimmad eller av.

MS	Lampenhet	levereras	med:
• 2 meter kedja
• en simplexkrok
• en ögelskruv för att hänga upp lampenheten
• en silikonring för att göra anslutningen vattentät

fråga efter vårt sortiment 
av värmelampor!

värmemattor

4404854
MS värmematta
liten, inklusive 
sensor,
90 x 40 cm

Värme i boet: hållbart alternativ till lampor
Värmeplattorna tillhandahåller en mild, jämn värme samtidigt som de isolerar smågrisarna mot drag.

4404855
MS värmematta
stor, exklusive
sensor,
120 x 40 cm

4404857 
Kontroll för MS 
värmemattor,
1800 W

+ +
= Ett ekonomiskt och effektivt system

värmelampor

Bättre rengöring helt enkelt:
1505570 MS cleanfeeder
1505575 borste för MS cleanfeeder
MS Cleanfeeder är den första i sitt slag: Skålen rengörs enklast
med antingen en roterande borste eller genom trycktvätt. Spiralen, den 
roterande borsten eller trycktvätten avlägsnar snabbt eventuella rester 
från skålen via den särskilda öppningen på ovansidan. Det förbättrade 
rengöringssystemet innebär att inga foderrester blir kvar i skålen. På så 
sätt kan ansamling bakterier undvikas, med en uppenbar minskning av 
sjukdomsöverföring. Detta lever i sin tur till en förbättrad allmän djurhälsa, ett 
förbättrat foderintag, färre utmaningar och förbättrad tillväxt.

1509740

MS clickfeeder 
Maxi green

1509741

Silo for MS 
clickfeeder Maxi

1509949 
MS click   
feeder mini, 
med fodersilo

1509950

MS click feeder 
mini, utan  
fodersilo, grön

jORdbRUKSUtRUStnInG

1505108

clickfeeder  
rostfritt stål 8L



MS Schippers Export
Rond Deel 12 | 5531 AH, Bladel (nL)
Tel: 0031-(0)497-339774
export@msschippers.com
www.msschippers.com

förebygger patogener
från att spridas snabbt

tillämpa färgkodning och
gångar på din gård

Alla leveranser utförs baserat på våra allmänna försäljningsvillkor som du hittar på vår hemsida. 
Med reservation för typografiska fel och tryckfel.

Förebygg korskontaminering på gården

fäRGSYStEM

M3408701

MS Sorteringspanel
M3409680

MS Sorteringspaddel  
107 cm

M4209878

polypropylen
skyffel, liten

M5509930

MS desinfektionsstövel 
pU

j-O Stalldesign & management ab
Herrgårdsvägen 29 | 282 95 Tyringe
Tea: 0739-153 000
anna@jo-stalldesign.com
www.jo-stalldesign.com


