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Na metodę zarządzania higieną „HyCare” składa się pięć praktycznych filarów. Razem tworzą one najwyższy poziom 
bezpieczeństwa biologicznego.

Hodowca zwierząt gospodarskich, który decyduje się na zastosowanie metody HyCare, jednocześnie maksymalizuje 
higienę w swoim otoczeniu i wspomaga układ odpornościowy swoich zwierząt. Zapobiega wprowadzaniu patogenów, 
redukuje zakażenia krzyżowe i nie daje szans na rozwój patogenów. Rezultat? Zdrowe zwierzęta!

Praktyczne środki 

2

1

3

4

2

5

methode



3

1. Środowisko wolne od zarazków
Pierwsze cykle w nowo wybudowanej chlewni często przebiegają płynnie, z wyjątkowo wysokim statusem 
zdrowia zwierząt i świetnymi wynikami produkcyjnymi. To nie przypadek, ponieważ nowe prosięta żyją w 
środowisku, w którym prawie nie ma patogenów.
Zapewniając prosiętom środowisko o niskim poziomie patogenów w każdym kolejnym cyklu, ten „efekt nowej 
chlewni” możemy powtarzalnie osiągać.
Wspólnie z hodowcą pracujemy, aby stworzyć środowisko wolne od patogenów, Doradzamy m.in., w temacie 
procesu czyszczenia i dezynfekcji oraz dostarczamy produkty i sprzęt, które ułatwiają tę pracę.

3. Ferma wolna od szkodników
Chlewnie są idealnymi kryjówkami dla szkodników. Oferują dużo pożywienia, wodę, ciepło i schronienie. 
Innymi słowy: wszystko, czego populacja potrzebuje, aby przetrwać i rozmnażać się. Gryzonie i owady są 
nie tylko źródłem stresu dla zwierząt i ich opiekunów, ale są także super roznosicielami szkodliwych bakterii, 
wirusów i pasożytów.
Szkodniki są źródłem wielu infekcji u świń. Najbardziej skutecznym sposobem na stworzenie środowiska bez 
gryzoni i owadów jest wyeliminowanie ich źródła. W kilku krokach udaje nam się przejść od kontroli szkod-
ników do zapobiegania w sposób zintegrowany. Możemy to również osiągnąć bez użycia pestycydów, aby 
w pełni dostosować się zarówno do nadchodzących przepisów ustawowych i wykonawczych, jak i wyzwań 
kulturowych.

2. Powierzchnie pozbawione porów
Jeśli mikroorganizmy znajdujące się w zabrudzeniach, resztkach moczu lub obornika mogą osadzić się w trudno 
dostępnych miejscach wewnątrz jednostek, właściwy proces czyszczenia i dezynfekcji staje się nieskuteczny. Pory 
i pęknięcia w podłogach i ścianach wywołują ten negatywny efekt. Patogeny pozostające w tych porach i pęknię-
ciach zainfekują zdrowe zwierzęta. Tak więc w idealnej sytuacji każdy nowy cykl rozpoczyna się od dokładnego 
wyczyszczenia pomieszczenia. Zapewnienie optymalnej czystości wymaga zaś uszczelnienia wszystkich porów 
na powierzchni. Cementowe powierzchnie, takie jak beton lub cegły wapienno-piaskowe, mają otwartą strukturę i 
dlatego nie są idealne do higienicznego trzymania zwierząt. Jednak materiały te często można pokryć np. żywicą 
epoksydową, która zapewnia już odpowiednią higienę.
Stworzyliśmy taką specjalną dla chlewni, epoksydową powłokę. 
Po uszczelnieniu wszystkich porów na większych powierzchniach, należy jeszcze zająć się mniejszym osprzętem: 
panele sortujące, zabawki wielokrotnego użytku, buty, miotły itp. są potencjalnymi źródłami infekcji, jeśli nie są 
wykonane z materiałów nie pozbawionych porów.

4. Czysta woda pitna
Woda jest niezbędna do wspierania funkcji życiowych, takich jak trawienie, wzrost, temperatura ciała oraz 
transport składników odżywczych i produktów rozkładu w ciele. Umożliwia zwierzętom utrzymanie dobrego 
zdrowia i optymalny rozwój, dzięki czemu jest kluczowym zasobem dla twojej hodowli. Odpowiednie 
spożycie paszy i wydajne trawienie można również osiągnąć tylko wtedy, gdy dostępna jest świeża, czysta i 
smaczna woda pitna.
Sytuacja w budynkach, w których jest wysoka temperatura, wymaga środków zapobiegających tworzeniu 
się biofilmu w instalacji wodnej, inaczej umożliwiamy osiedlenie się patogenów i rozprzestrzenienie się w 
infrastrukturze wody pitnej. Kontrolujmy wodę od jej źródła, aż do organizmów zwierząt i, jeśli sytuacja tego 
wymaga, tworzymy niestandardowy plan dalszej optymalizacji. Rury są w pełni czyszczone, a odpowiednie 
produkty, sprzęt i monitorowanie zapewniają wysoką jakość wody pitnej przez cały czas.

5. Optymalna opieka
Hodowcy muszą zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób między zwierzętami. Śluza higieniczna, procedury, 
ścieżki wewnętrzne, systemy oznaczania kolorami oraz inne przydatne narzędzia i metody ułatwiają integrację 
pomysłowych metod pracy z codzienną rutyną. Aby zwierzęta dawały optymalne wyniki, wymagają optymalnej 
opieki. Jest to jeszcze ważniejsze w momentach powodujących stres, takich jak odsadzanie, transport i karmienie. 
Dzięki metodzie HyCare zwierzęta otrzymują optymalną opiekę przez całe życie, poprzez dodawanie składników 
odżywczych do wody pitnej i eliminację patogenów. Dla każdego hodowcy trzody chlewnej, który stosuje metodę 
HyCare, jest pięć idealnie dopasowanych do konkretnej fermy, podstawowych filarów programu, wprowadzanych 
do procedur. Aby wesprzeć hodowcę świń we wdrażaniu metody i ciągłym doskonaleniu, osobisty trener HyCare 
zapewnia intensywne wsparcie.
W ścisłej współpracy z rolnikiem trener HyCare regularnie odwiedza firmę. Sprawdza, czy poziomy higieny są 
wystarczające, czy protokoły są odpowiednio przestrzegane i jakie możliwości poprawy istnieją.



ŚRODOWISKO 
WOLNE OD  
PATOGENÓW

2509773  
Aktywna piana. MS Topfoam LC Fresh, 22 kg 
MS Topfoam LC fresh jest pachnącym świeżością, świetnie pieniącym się środkiem
czyszczącym o wyjątkowych właściwościach wiązania cząsteczek tłuszczu i 
wyjątkowo długim czasie kontaktu.
•   Wiąże wszelkie zanieczyszczenia wyjątkowo dobrze, już po 30 minutach kontaktu
•   Doskonała przyczepność na pionowych, syntetycznych i betonowych 

powierzchniach
•   Usuwa tłuszcz, białko, resztki obornika, paszę, mocz, a nawet pozostałości 

lekkiego wapna
•   Głęboka penetracja zagłębień i porów dzięki dodatkowym środkom nawilżającym
•  Świeży, przyjemny zapach
•  Do rozpylania przez pianownicę niskociśnieniową, w stężeniu 2%

MS Greenline to narzędzie do czyszczenia i dezynfekcji budynków 
gospodarskich. Pianowanie, mycie i dezynfekcję można wykonać jednym 
ciągiem, po podłączeniu tego urządzenia do wysokiego ciśnienia wody.

• Zawsze odpowiednie stężenie właściwego produktu
• Bezpieczny w użyciu: ograniczony kontakt pracownika z produktami
• Łatwy do przyłączenia do istniejących systemów wysokociśnieniowych
• Możliwy darmowy leasing z umową użytkownika na zakup środków 

chemicznych
• W jednym produkcyjnym ciągu możliwe jest przejście od  

płukania do spieniania, mycia lub dezynfekcji
• Wykonane z higienicznej stali nierdzewnej
• Miejsce na 2 pojemniki o wadze ± 30 kg

MS Greenline, urządzenie 
do mycia i dezynfekcji 

Pienienie, płukanie,
dezynfekcja ...

Nigdy nie były
tak łatwe i skuteczne

ZUŻYCIE DO

50% MNIEJ 
PRODUKTU!

Pozwól aktywnej pianie pracować dla Ciebie!

Dlaczego używać  
MS Topfoam?

•  Wyjątkowo długi czas kontaktu

•  Optymalne zmywanie tłuszczów

•  Oszczedność wody do 30%

• Skrócenie czasu pracy

Natychmiast po  
opróżnieniu

Po płukaniu  
ciśnieniowym Po csyszczeniu Po dezynfekcjl

50 000 000
patogenów/cm²

20 000 000
patogenów/cm²

100 000
patogenów/cm²

<500
patogenów/cm²

Natychmiast po  
opróżnieniu

Spryskane zimną  
wodą

Spryskane  
MS Topfoam

zdezynfekowane 
MS Megades Novo

Presja patogenów w budynkach inwentarskich
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Dezynfekcja

2505222  
Aktywna pianka do 
mycia pojazdów, MS 
T&T Cleaner 2.0, 22 kg
Bardzo silny, ale bezpieczny
Preparat w postaci aktywnej piany 
do czyszczenia dowolnego środka 
transportu (np. samochodów, 
ciężarówek, przyczep, ciągników) i 
lakierowanych powierzchni
(np. narzędzi rolniczych i robotów 
udojowych). Dawkowanie: 1 do 3%
W zależności od stopnia 
zabrudzenia

0809957

MS Powermister, 
zamgławiacz do 
preparatów chemicznych

Dla skutecznej dezynfekcji chlewni. Dzięki 
MS Powermister nie musisz być obecny przy 
dezynfekcji. MS PowerMister produkuje 
bardzo drobne krople, które rozpryskuje na 
odległość do 60 metrów. Każdy zakątek 
będzie zdezynfekowany!

2505850
Myjka do obuwia, Boot cleaner extra 09, ze stali nierdzewnej
Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, służące do dokładnego i szybkiego czyszczenia
butów; Dzięki wspólnej pracy, wody z aktywną pianą lub dezynfektantem i pocierania sztywnego włosia
zapewnia bardzo skuteczne usuwanie brudu.
• Bardzo efektywny
• Przyjazny użytkownikowi
• Optymalna higiena
• Odporne na zużycie nylonowe włosie
• Możliwość podłączenia wody
• Automatyczne dodawanie środka dezynfekującego
Dokładne oczyszczenie butów zapewnia dobrą bioasekurację.

2509949
Mata dezynfekcyjna, 180 x 90 x 3 cm, wzmocniona
• Pojemność maty wynosi około 30 litrów
•  spód i boki maty wykonane są z mocnego płótna, co zapobiega 

niepotrzebnej utracie środka dezynfekującego
•  Matę do dezynfekcji najlepiej stosować w kombinacji z 1%  

roztworem MS Kiemkill.

Doskonale działa  
w połączeniu z  

MS Kiemkill

Doskonałe preparaty 
do myjki: MS Kiemkill 

lub MS Topfoam

Potrzebujesz tylko 1,2 litra MS Megades Novo
na 1000 m3 budynku dla zwierząt

NOWOŚĆ!

2509755
Mata dezynfekcyjna w pokrowcu, 85x60x 3cm
• Pojemność maty wynosi około 12 litrów
•  Spód i boki maty wykonane są z mocnego płótna, co zapobiega niepotrzebnej utracie środka dezynfekującego
• Matę do dezynfekcji najlepiej stosować w połączeniu z 1% roztworem MS Kiemkill.
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• Nie wywołuje korozji
•  Ulega biodegradacji, przy właściwym stosowaniu  

w pełni bezpieczny dla biogazowni itp.
•  Skuteczny nawet w niskich temperaturach
•  Wysoka koncentracja środków powierzchniowo  

czynnych co pozwala uzyskać lepszą penetrację 
zanieczyszczeń biologicznych

•  Skuteczny także do dezynfekcji pojazdów do  
transportu zwierząt!

• Doskonały dezynfektant przeciwko m.in. •

•Afrykańskiemu i 
  klasycznemu 
  pomorowi świń 
• Chorobie Aujeszky
• Pryszczycy 
• Żółtaczce 
• Rotawirusom 

• Parwowirozie
• Brucelozie 
• Kolibakteriozie 
• Salmonellozie 
• Czerwonce 
• Gronkowcom 
• Enterokokozie 

• Clostridium 
• Streptokokozie 
• Cirkowirozie 
• PRRS 
•  Ospie krowiance 
   i wielu innym 
   patogenom

2505189 Preparat do dezynfekcji  MS Megades Novo, 10 kg
2505190 Preparat do dezynfekcji  MS Megades Novo, 20 kg
2509893 Preparat do dezynfekcji MS Megades Novo, 200 kg

Zastosowanie: Uniwersalny środek dezynfekujący do stosowania w pomieszczeniach dla zwierząt. Bardzo szerokie spektrum działania. Skuteczny 
przeciwko bakteriom, grzybom, drożdżom i wirusom. Idealny również do stosowania jako środek dezynfekujący przy przewozie zwierząt. Aktywny rów-
nież w bardzo niskich temperaturach.

Substancje czynne: 
• 150 gr aldehydu glutarowego na litr,
• 100 g dimetylo alkilobenzylu chlorku amonu na litr

Dozowanie:
• 0,75-1% (= 7,5-10 ml dodać do 1 litra wody)
• Czas reakcji: co najmniej 5 minut
Pozwolenie na obrót w Polsce nr 7414/18. Skuteczność  
przeciwko wirusowi ASF potwierdzona przez PiWet Puławy

Świetne rozwiązanie: Dezynfekcja z MS Megades Novo

Badania potwierdzają,  
że MS Megades Novo  

jest bardzo skuteczny przeciwko
AFRYKAŃSKIEMU 
POMOROWI ŚWIŃ

i innym zakaźnym  
chorobom świń

2509482 Kompletny zestaw do dezynfekcji

Kompletna Bramka do dezynfekcji pojazdów

Bramka do dezynfekcji pojazdów stanowi trwałe i bezobsługowe rozwiązanie
problemu dezynfekcji pojazdów wjezdżających na teren fermy.

Zasada działania: Po najechaniu pojazdu na gumowy wężyk, poprzez stworzone
naciskiem kół podciśnienie, aktywuje się jednostka sterująca i włącza pompę
zasysającą środek dezynfekujący. Środek dezynfekujący miesza się z wodą ze
zbiornika i rozpylany jest na pojazd przez dysze. W skład zestawu wchodzi:

•  Rama bramki dezynfekcyjnej ze stali nierdzewnej (1 &quot;), wyposażona  
w 15 dysz spryskujących

• Moduł sterujący i pompa
• Zbiornik na wodę
• Rurka stalowa do dezynfekcji pojazdu od spodu
• Elementy progowe dla bramki dezynfekcyjnej (8x)
• Zestaw montażowy do elementu progowego (8x)

Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.
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Wystartuj czysto i bezproblemowo!

Więcej informacji lub  
osobiste doradztwo? 

Sprawdź www.msschippers.com
lub zadzwoń/napisz do nas

polska@schippers.eu
Natalia: 697 870 055 ;  

Piotr: 667 100 635

Charakterystyka powłoki MS Equalization
• Chroni twoje betonowe podłogi i ściany przed uszkodzeniami
•   Odporna na chemikalia
•   Bardzo twarda struktura
•   Łatwa do nakładania na wszelkiego rodzaju posadzki cementowe, beton i cegły
•   Bardzo szybki czas schnięcia
•   Bardzo dobra jakość
•   Produkty przyjazne dla użytkownika
•   Bez pyłu

Czyste powierzchnia 
to lepsza higiena,  

co skutkuje mniejszą 
ilością chorób i  

większym zyskiem.

Poprawa wyników  
dzięki lepszej  

higienie

Powłoka na podłodze i ścianach zapewnia czystą  
i bezproblemową hodowlę!
•   Higiena zaczyna się od tego
•   Lepiej zapobiegać niż leczyć
•  Do 30% oszczędności na kosztach wody i pracy

Przedyskutuj renowację swoich budynków z naszymi doradcami

Mortar Coating Floor Coating Wall Coating

MSE-Wallgel 
Wodoodporna 2-częściowa syntetyczna  
żywica epoksydowa, do zakrywania  
małych nieregularnych otworów w  
pionowych powierzchniach

Czy któryś z tych problemów jest na  
twojej fermie?
•   Pory w ścianach betonowych?
•   Pęknięcia w betonowych podłogach?
•   Pęknięcia w ścianach?
•   Dziury w otynkowanych powierzchniach?
•   Inne uszkodzenia podłóg lub ścian?

Przed Po

GŁADKIE  
POWIERZCHNIE  
BEZ PORÓW



2307831   

Larwicyd: MS Maggot death Plus 20 kg
• Substancja czynna: Cyromazyna 2,11%

• Silne i długotrwałe działanie (10 - 12 tygodni)

•  rozcieńczony, nietoksyczny dla zwierząt i nieszkodliwy  
dla biogazowni

•  MS Aza-fly zarejestrowany w Polsce (dopuszczony do  
obrotu, nr.: 6028/14)

Muchy! Przyczyna wielu problemów!

Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

2309590 
Skondensowany larwicyd: MS Maggot Death Concentrate, 2 kg
MS Maggot Death Concentrate to silny larwicyd w postaci proszku, blokuje on rozwój larw w oborniku  
lub gnojowicy. W konsekwencji silnie ogranicza liczbę dojrzałych much.
Charakterystyka:
• Unikalna formuła produktu zapewnia bardziej jednorodną materię w kanale gnojowym.
• Może być rozpuszczony w wodzie, jak i zastosowany bezpośrednio do gnojowicy
• Można użyć na całym budynku lub tylko jego części.
• Najlepsze wyniki osiąga się, gdy cały budynek jest poddawany zabiegowi.

z 2 much może powstać

1,000,000
Much w ciągu 4 tygodni

Gnojowica w kanale gnojowym

Suche punktyW słomie

Zwalczanie larw, jaj i poczwarek =  
zapobieganie rozwojowi much

Jedna końcówka od-
nóża może zawierać 
nawet do 250 bakte-
rii (salmonelli)

1 Bakteria

Muchy powodują u naszych zwierząt wiele 
problemów zdrowotnych. Roznoszą choroby, a 
rozmnażają się bardzo szybko w optymalnych 
dla nich warunkach chlewni. Co więcej, nie 
tylko przenoszą infekcje w obrębie jednej fermy, 
ale i z innych ferm. Zapobiegaj problemom i 
zwalczaj owady we właściwym czasie!

ZWALCZANIE 
SZKODNIKÓW
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2409544

Trutka MS Rodetox 
Brodi Ziarna pszeni-
cy, 5 kg
• 1 kęs: 1 zabity szczur
• Wyjątkowo skuteczna do 

zwalczania brązowych i 
czarnych szczurów

• Opakowanie: 5 
kilogramów

• Silna substancja aktywna: 
Brodifakum 0,005%

Dawkowanie:
• Myszy: 60 gramów na 

stację bajtową
• Szczury: 250 gramów na 

stację

2409542

Trutka MS Rodetox 
brodi pasta, 10 kg
• 1 kęs: 1 zabity szczur
• Wyjątkowo dobra do 

zwalczania brązowych i 
czarnych szczurów

• Opakowanie: 10 
kilogramów

• Silna substancja aktywna: 
Brodifakum 0,005%

Dawkowanie:
• Myszy: 60 gramów na 

stację przynęty
• Szczury: 250 gramów na 

stację przynęty

Zwalczanie gryzoni

2409936

Stacja bajtowa MS Bait Station Ultimate Anchor
• Bardzo mocna i trwała
• Stację można przymocować
• Pasuje do plastikowych pułapek na szczury
• W komplecie kotwiczka do mocowania (2409937) i klucz (2409935-klucz)
• Wymiary: 29 x 26,5 x 12,5 cm (dł. X szer. X wys.)

2405450 

Plastikowa stacja bajtowa na myszy
• Trwałe i wysokiej jakości
• Stacja jest łatwa do rozmieszczenia
• Łatwa do zamknięcia
• Nie nadaje się dla szczurów
• Wymiary: 130 x 90 x 45 mm (dł. X szer. X wys.)

2409540

Trutka MS Rodetox 
brodi kostki, 5 kg
• Można stosować 

niezależnie od pogody 
i Także w wilgotnych 
warunkach

• Wieloboczny kształt 
zachęcający do 
ugryzienia

• Użyj przynętę do 
zamkniętej stacji 
bajtowej

2409548

Broditop Gel, 5 kg
• Żel można nakładać za 

pomocą szpachelki, na 
poziomych lub pionowych 
powierzchniach

• Nawet mała ilość daje 
pożądany rezultat

• Szczury przechodzą po 
trutce, a ponieważ czyszczą 
się łapkami 30% dnia, 
wchłaniają automatycznie 
truciznę

Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Zawsze zapoznaj się z etykietą i ulotką o produkcie przed użyciem.

Szczury

Myszy

Zmieniaj substancję czynną co ok. 6 tygodni i unikaj  
problemów z uodpornianiem się dorosłych much!

2309879   

MS Aza-fly 2 kg (910B)
• Substancja czynna: Azametifos
• Długotrwałe działanie (4-6 tygodni)
•  Trucizna pokarmowa działajaca w żołądku, 

stosowanie: opysk, pasta, granulat
• Opakowanie wystarczy na 800 m2

2304835  

MS Cy-fly, 1L
• Substancja czynna: Cyflutryna
• Trucizna kontaktowa
• Stosowanie: oprysk
• Opakowanie wystarczy na 2500 m2

9
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CZYSTA WODA PITNA

Di-o-Clean®: to produkt dostarczany jako zestaw dwóch składników, które reagują 
po wymieszaniu. Roztwór jest gotowy do użycia w 3 godziny po wymieszaniu i 
zachowuje trwałość do 30 dni po przygotowaniu. Di-O-Clean w unikalny, nowatorski 
sposób wytwarza w instalacji 99,9% czystego Ditlenku chloru w 0,3% roztworze, 
bez żadnych produktów ubocznych – a więc w zalecanym stężeniu 80-350 ppm, 
zwierzęta mogą go pić zupełnie bezpiecznie.

•  Dezynfekuje instalacje wodne i wodę pitną: eliminuje 
wszelkiego rodzaju zarazki: bakterie, grzyby i wirusy

•  Usuwa biofilm, materię organiczną przylegającą do 
wnętrza rur

• Zmniejsza osadzanie się żelaza i manganu
• pH neutralne
• Bez smaku i zapachu

Produkt Di-o-Clean składa się z dwóch składników (A + B)
pakowanych osobno. Należy wymieszać dwa składniki z wodą w pojemniku.
Po zmieszaniu produkt staje się dwutlenkiem chloru.
Podawać w sposób ciągły do instalacji z wodą pitną, przy pomocy pulsacyjnej pompy 
dozującej.

Stężenia: 
• Etap czyszczenia (pierwsze 2-6 tyg): 330 ml / 1000 l
• Etap konserwacji 80-100 ml / 1000 l

Woda. „Zapomniany” składnik  
odżywczy! Di-O-Clean

Twarda warstwa biofilmu

Miękka warstwa  
biofilmu

Linia wodna z biofilmem

Linia wodna przy użyciu Di-O-Clean

Digi Doser Duo 2
Specyfikacja:
Maksymalne ciśnienie:   4 bary
Maksymalny przepływ wody:   Typ 2 = 2,5 m³ na godzinę, przy ustawieniu na 330 ppm
Temperatura otoczenia:   od 5 do 45 ° C

Digi Doser Duo 5
Specyfikacja:
Maksymalne ciśnienie:   4 bary
Maksymalny przepływ wody:  Typ 5 = 5 m³ na godzinę, przy ustawieniu na 330 ppm
Temperatura otoczenia:   od 5 do 45 ° C

Di-O-Clean + Goldfeed najlepiej podawać za pomocą elektronicznych dozowników:
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Seria MS Goldfeed
• Opakowania po 25 kg, 250 kg i 1000 kg.
•  Zabija bakterie chorobotwórcze i stymuluje 

układ trawienny prosiąt.
•  Mieszanina zakwaszaczy do  

podania z wodą pitną

Pozwól swoim 
prosiętom bez 

problemów rosnąć 
po odsadzeniu

Seria produktów MS Goldfeed
®

Miękka warstwa  
biofilmu
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Preparaty MS DryCare
2509887

MS DryCare, 25 kg
2509888

MS Dry Care Plus, 25 kg
(MS Dry Care Plus w składzie zawiera niewielki dodatek dezynfektantu  
MS Kiemkill)

MS DryCare / MS DryCare Plus zapewnia najwyższą higienę
Produkt w formie proszku
• Bardzo wysokie wchłanianie wilgoci (200%)
• Brak podrażnienia racic lub wymion
• Nie zbryla się
• Nie pyli się nadmiernie
• Wiąże amoniak
• neutralne pH

2509870 

Preparat do dezynfekcji w proszku MS Kiemkill, 10 kg
MS Kiemkill jest środkiem dezynfekującym w postaci proszku do rozpuszczania z 
wodą. Działa przeciwko bakteriom, drożdżom, grzybom i wirusom w pomieszczeniach 
dla zwierząt i powiązanych obszarach. MS Kiemkill ma wskaźnik koloru, który 
pokazuje skuteczność MS Kiemkill w roztworze z wodą.
Charakterystyka MS Kiemkill:
•  Zawiera kilka substancji aktywnych, m.in. pochodne chloru, które obniżając pH 

znacznie przyspieszają jego działanie
• Całkowita inaktywacja m.in. Streptococcus w ciągu 30 sekund!
•  Zawiera wskaźnik koloru odbarwiający go po rozpuszczeniu w wodzie na różowo. 

Traci ten kolor gdy substancje aktywne tracą skuteczność
• Idealny do dezynfekcji butów
• Wysoce skondensowany środek dezynfekujący
• Dobrze radzi sobie w temperaturze poniżej 4°C
• Szerokie spektrum działania
• Silna penetracja
• Nierozpuszczony proszek ma długi okres trwałości, po rozpuszczeniu 24-48 godzin
Skuteczny przeciwko:
• bakteriom
• Grzybom i drożdżom
• Wirusom

Wskaźnik koloru

Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.
Pozwolenie na obrót w Polsce nr 7484/18. Skuteczność przeciwko wirusowi ASF potwierdzona przez PiWet Puławy

WCHŁANIANIE 
WILGOCI  
> 200%

Wyniki badań:
MS Kiemkill zabija 

Streptococcus w 
czasie 30 sekund!

OPTYMALNA OPIEKA



Mydło MS HyWash
Bezpieczny, neutrealny, przyjazny dla skóry szampon z propolisem

1905197

Mydło dla macior MS HyWash
MS HyWash to wysoce skondensowany, bezpieczny, 
neutralny i przyjazny dla skóry szampon do mycia 
macior i innych zwierząt. MS HyWash produkuje obfitą 
pianę, pachnie wspaniale, jest przyjemny dla skóry m.in. 
dzięki wyjątkowemu składnikowi, propolisowi. Propolis 
jest znany ze swojego bardzo skutecznego działania 
przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego.

Dokładnie myje

Neutralne pH jest 
bezpieczne

dla skóry i nie drażni 
oczu i śluzówek

Zawiera unikalną 
substancję czynną,

PROPOLIS

Pszczoły miodne wytwarzają propolis z pyłków i soków z drzew (zwykle żywica).

Zalety propolisu:
• Działanie antybakteryjne (zabija bakterie i pleśnie)
• Działanie przeciwwirusowe
• Wzmacnia działanie antybiotyków
•  Zwalcza infekcje 

(m.in.: smoleń, paciorkowce i gronkowce)
• Stymuluje krążenie
• Łagodzi ból i swędzenie
• Hipoalergiczny
• Wzmacnia reakcję obronną organizmu przed infekcją

MS HyWash jest łatwy do zastosowania przy  
pomocy wózka MS Greenline

Mycie lochy wodą zajmuje 4 minuty, a zabrudzenia 
organiczne nie są dokładnie usunięte.

Mycie lochy wodą i mydłem zajmuje  
3.5 minuty i locha jest całkowicie czysta.

Używanie szamponu:

• dobrze wpływa na rozluźnienie jelit
• ułatwia dokładne umycie loch
• skraca czas potrzebny do umycia lochy
• sprawia, że   locha czuje się odświeżona

Co także ważne; mycie i namydlanie zwierząt chroni skórę.

1313
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Okres
przechowy-

wania
(dni)

Funkcje
bakteriobój-

cze
(antybioty-

ki)

Optymalna
temperatura 
przechowy-

wania
(st. C)

Rozpuszczal-
ność

Antyoksy-
dacja Stabilność

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

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

MS Dilufert dostępny jest w 2 wersjach i 2 wariantach opakowań.

Obie wersje i ich właściwości opisuje poniższa tabela.

Zasadnicze różnice pomiędzy rozcieńczalnikami nasienia dotyczą:
• Wystepowania antyoksydantów. Zabezpieczają one błony komórkowe plemników przed utlenianiem.

• Substancji osłonowych. Zwiększają one dostępność zawartych w Dilufercie substancji odżywczych dla plemników.

• Ilości i spektrum działania zawartych antybiotyków. Zabezpieczają one nasienie przed namnażaniem patogenów.

Rozcieńczalniki nasienia: 
MS

Podczas przechowywania składniki spermy mają tendencję do sklejania się (aglutynacji).  

Dodane do Dilufertu substancje zabezpieczają przed tym.

MS Dilufert to wysokiej jakości rozcieńczalnik do nasienia  
o doskonałych właściwościach zapewniających optymalną  
inseminację w zmiennych warunkach zewnętrznych.

MS DILUFERT NIE ZAWIERA ŻADNYCH BIAŁEK ZWIERZĘCYCH (Np. BSA),  
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ POTENCJALNYM ŹRÓDŁEM CHORÓB ZAKAŹNYCH.

NEW



Destylator MS Reverse 
Osmosis 30
Demineralizator wody MS Odwrócona osmoza 30 
wytwarza 30 litrów najlepszej możliwej jakości wody 
zdemineralizowanej na godzinę. W 6 etapach woda z 
twojego źródła może zostać zamieniona w wysokiej 
jakości wodę zdemineralizowaną, którą można sto-
sować do rozcieńczania nasienia, czyszczenia mate-
riałów do inseminacji i do jakichkolwiek innych celów, 
do których taka woda destylowana jest wymagane.

4508560

Destylator MS Reverse Osmosis 30
Ten system oczyszczania wody wytwarza 30 litrów na godzinę i jest idealnym
urządzeniem do wytworzenia wody do rozcieńcznia nasienia na fermie.

Surowa woda jest filtrowana i czyszczona na kilku poziomach, poczynając 
od trzech filtrów obróbki wstępnej:
• Polipropylenowy filtr PPF. Ten filtr usuwa zawieszone materiały powyżej 5 mikronów
• Filtr z węglem aktywnym (zwany UDF)
• Polipropylenowy filtr PPF. Ten filtr usuwa zawieszone materiały powyżej 1 mikrona poprzez 

membranę odwróconej osmozy (RO) pod ciśnieniem. Średnica porów tej membrany wynosi tylko 
0,0001 mikrona, czyli 4000 razy mniej niż bakterii i 2000 razy mniej niż wirusów. Membrana RO 
oddziela wodę od innych zanieczyszczeń.

• Substancja szkodliwa jest automatycznie usuwana
• Podłoże z mieszanej żywicy
• Promieniowanie ultrafioletowe. Woda przepływa pod promieniowaniem UV, które zabija ponad 

90% bakterii, nadal mogących być w wodzie.

Cały proces produkcji wody jest procesem kontrolowanym automatycznie. Gdy ciśnienie wody jest za 
niskie, system zatrzymuje się automatycznie. Po przywróceniu ciśnienia system automatycznie uruchomi 
się ponownie.

Jest to system typu „włącz/wyłącz”, który działa na 230 V / 50 Hz. Wystarczy podłączyć go do źródła 
wody i włożyć wtyczkę do gniazdka!

4502512

Mikroskop trójokularowy Novex B, z podgrzewanym stołem
Trójokularowy mikroskop kontrastowo-fazowy Novex B to wysokiej jakości
solidny mikroskop do badań naukowych.

Głowica obrotowa 360 ° z kątem widzenia 30 °
Okular: szerokokątny DIN WF10 / 18 mm
Rewolwer z czterokrotnie planowanymi obiektywami achromatycznymi
Powiększenia: 40x / 100x / 400x / 1000x
Regulowane oświetlenie LED
Standardowo wyposażony w podgrzewany cyfrowy stół przygotowawczy

4509751

Łaźnia wodna MS Water-bath, ze stali nierdzewnej, 28 litrów
Ciepła łaźnia wodna wykonana ze stali nierdzewnej do użytku przy profesjonalnym wytwarzaniu 
nasienia do inseminacji. Łaźnia z ciepłą wodą służy do zapewnienia stałej temperatury 32ºC dla 
probówek Erlenmeyera, wody zdemineralizowanej lub worków napełnionych rozcieńczalnikiem. 
Łaźnia pomieści do 2 probówek Erlenmeyera z 5 litrów lub 4 puszek wody zdemineralizowanej 
z 5 litrów.
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4509705  
Przenośny klimatyzator: MS Climate Box 17°C, 35 L Type A
Cooler do krótkotrwałego przechowywania i transportu nasienia.
Charakterystyka przenośnej chłodziarki z wyświetlaczem:
• Pojemność 35 litrów
• Konstrukcja z tworzywa sztucznego
• Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury wewnętrznej
• Wygodny, duży pojemnik z zamykaną pokrywą
• Działa na zasilaniu 230 lub 12 woltów
• Kable dla obu napięć dostarczane standardowo.

4508427

Chłodziarka do nasienia MS Semen storage, 
130 litrów
Charakterystyka chłodziarki MS Semen:
• Pojemność: 130 litrów
• Dobrze zaizolowana, a zatem bardzo trwała i 

energooszczędna
• Dla optymalnej wydajności chłodzenie dwustronne w wysokich 

temperaturach letnich
• Dokładnie przetestowana w temperaturze 40 stopni Celsjusza
• Szafa chłodziarki jest zamknięta ze wszystkich stron, co 

zapobiega przedostawaniu się szkodników (np. szczurów i 
myszy)

Parametry techniczne:
• Wyświetlacz temperatury wewnętrznej
• Tylna ścianka z dużym wentylatorem dla optymalnego 

przewiewu obiegu i dystrybucji powietrza
• Łatwa do czyszczenia
• 4 tace do przechowywania
• Miejsce na 160 toreb
• Chłodzenie zasilane sprężarką

4508425

MS Semen storage Pro, 150 L
Chłodziarka do przechowywania nasienia dla profesjonalistów. 
Chłodziarka ma bardzo do przechowywania nasienia dla 
profesjonalistów. Ta szafka ma bardzo dokładna kontrolę temperatury 
z możliwością chłodzenia i ogrzewania, co zapewnia stabilną i stałą 
temperaturę, nawet w
ekstremalnych warunkach.
Charakterystyka chłodziarki MS Semen Pro  
150 litrów:
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD pokazuje zadawane i 

rzeczywiste temperatury z dokładnością do 0,1 ° C
• Temperatura jest regulowana w zakresie 0–60 ° C.
• Dokładny regulator PID, który utrzymuje temperaturę z 

dokładnością 1 ° C
• Wentylator zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
• Element grzewczy i klimatyzator chłodzący zamontowano za 

podwójną ścianą, która zapobiega oblodzeniu lub wychłodzeniu 
w chłodziarce.

• Wnętrze jest wykończone lustrzaną gładką stalą nierdzewną, co 
ułatwia czyszczenie.

• MS Semen Storage Pro można używać z monitorem temperatury 
przechowywania nasienia (4508426)

• Miejsce na 200 toreb

4509765

Densymetr MS Semenmeter plus
Miernik gęstości MS Semenmeter Plus jest szybki i łatwy w użyciu. Daje szybką  
ocenę gęstości nasienia knura - umożliwiając przygotowanie optymalnej liczby  
dawek nasienia z jednej kolekcji.
Charakterystyka MS Semenmeter Plus:
•  Sprawdzanie kolekcji od każdego knura za pomocą MS Semenmeter Plus 

umożliwia standaryzację liczby plemników we wszystkich dawkach nasienia
•    Semenmeter Plus sprzedawany jest w komplecie z czytelną instrukcją laminowaną, 

w tym gotowym kalkulatorem i opakowaniem z 8 jednorazowymi kuwetami
•   MS Semenmeter Plus został specjalnie zaprojektowany do produkcji nasienia 

knurzego. Zasilanie: 110–220 V. 3 różne wtyczki sieciowe dostarczane w 
standardzie (standard, UK, USA).

4509767-100

Kuwety Macro cuvettes MS Semenmeter plus p/100
Kwadratowe, plastikowe kuwety do MS Semenmeter (4509765).
Wymagane do oznaczania gęstości nasienia. 



Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

4508515-500

Kateter piankowy z żelem:  
MS Safe hygiene catheter yellow, p/500
Specjalnie zaprojektowane katetery, pakowane są pojedynczo i nasączane żelem 
MS Aseptogel
• Zapobiegają uszkodzeniom szyjki macicy
• Zapewniają doskonałe zamknięcie szyjki macicy
• Minimalizują wycieki nasienia zwiększając szanse zapłodnienia
• Zatyczka katetera zapobiega cofaniu się nasienia i podwyższa higienę 

zabiegu
• Gwarantują higieniczną aplikację kateteru
• 500 pojedynczo zapakowanych kateterów w opakowaniu
Zaprojektowane specjalnie, aby mogły pozostać w szyjce macicy jakiś czas po 
inseminacji, stymulując macicę do bardziej intensywnego i dłuższego wchłaniania 
nasienia.

4509936-500

Dla macior: MS Foam catheter + protective cap,  
pakowany po pojedynczo, po 500 sztuk w opakowaniu
4509979-500

Dla macior: MS Foam Catheter with closing cap,  
pakowany po 2 sztuki, po 500 sztuk w opakowaniu
Characteristics MS Foam catheter:
• Gąbczasta, elastyczna końcówka, która zapobiega uszkodzeniom i otarciom szyjki macicy
• Taka końcówka katatera zapewnia idealną szczelność szyjki macicy
• Minimalizuje wycieki nasienia co optymalizuje szanse na zapłodnienie
• Zatyczka katetera zapobiega cofaniu się nasienia i podwyższa higienę zabiegu 

Gwarantują higieniczną aplikację nasienia

4509904-500 
Dla loszek: MS Catheter for gilts with 
foam tip and closing cap, pakowany  
pojedynczo po 500 sztuk w opakowaniu

4509964

Woreczki do nasienia MS 
Flat-packs, 250 pieces 
MS Flat-packs to nowe woreczki do inse-
minacji, które oferują wszystkie zalety 
tradycyjnych opakowań (tubek, bute-
leczek, szaszetek). Worki są wolne od: 
BADGE,PVC,BPA i Laktonów, które
mogłyby zatruć nasienie.

4509922   
Spray do wykrywa-
nia ruji MS Scippy 
spray, 250 ml 
Spray z zapachem knura, do 
wykrywania ruji albo dodatkowej 
stymulacji podczas inseminacji.
Rozpylać przez maksymalnie 2 
sekundy w pobliżu nosa lochy.

4509976       
Żel nawilżający Aseptogel, 500ml
Ms Aseptogel to żel nawilżający do inseminacji.
Charakterystyka:
• Nie podrażnia narządów
• Nie ma właściwości plemnikobójczych
• Zapobiega zranieniom i otarciom pochwy i szyjki macicy
• Nawilża katetery ułatwiając aplikację
• Narządy wewnętrzne lochy pozostają czyste podczas 

inseminacji, a higiena zabiegu jest na
• najwyższym poziomie
• Zapewnia lepsze unasiennianie
• Emulsja pozostaje na kateterze i rozprowadza się po 

jego końcówce
• Może być stosowany także podczas innych czynności 

ginekologicznych i położniczych

4508545-500

Kateter z sondą wenątrzmaciczną:  
Foam catheter intra-uterus + fix handle
Pakowany w zestawach, po 500 sztuk w opakowaniu. Piankowy 
kateter zawierający domaciczną sondę, której najważniejszą 
cechą jest specjalnie ukształtowana końcówka dodatkowo 
ułatwiająca aplikację.
Charakterystyka kateteru piankowego wewnątrzmacicznego:
• Perfekcyjne rozprowadzanie nasienia w końcówce sondy 
• Sonda ma możliwość regulacji 0 - 15 cm
• Specjalnie umieszczony ogranicznik zapewnia, że sonda 

pozostaje na tej samej głębokości podczas inseminacji
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SKANERY I WAGI  
DLA ZWIERZĄT

1609875 
Skaner weterynaryjny do badań USG, MS Multiscan digital 
5.0 MHz z sondą mechaniczną
Jest to przenośny ręczny skaner z mechaniczną sondą sektorową 5,0 MHz.
Poręczny i lekki wielofunkcyjny Ultrasonograf o doskonałej jakości obrazu. 

Charakterystyka MS Multiscan:
• Funkcja „zamrażania” obrazu
• Wytrzymały 5,5-calowy wyświetlacz TFT.
• Prosty w obsłudze
•   Skaner jest dostarczany w zamykanej skrzynce wraz z Sondą, baterią i ładowarką.

Uniwersalny uktrasonograf, odpowiedni również dla świń,  
owiec i kóz. Opcje skanowania: Macica i szyjka macicy

1603446

Miernik grubości słoniny Renco Lean-meter
Miernik Renco to pulsujące urządzenie ultradźwiękowe, które
mierzy, w milimetrach, grubość warstw tłuszczu u loszek, macior i knurów.

Charakterystyka miernika Renco:
• zasilany akumulatorem do ponownego ładowania
• W komplecie z 1 m kablem, sondą, ładowarką i kostką testowa 25 mm

Ograniczaj nieproduktywne dni macior dbając o bio-asekurację: MS Multiscan

1609932

MS Smartscan Wireless 1.0
To poręczny, bezprzewodowy, cyfrowy skaner weterynaryjny. Sygnały ultradźwiękowe są prze-
kazywane z sondy do tabletu przez Wi-Fi, w czasie rzeczywistym. Sygnały te są wyświetlane 
na tablecie lub smartfonie poprzez system Android.

Kompletny skaner Smartscan wraz z oprogramowaniem jest dostarczany w walizce, jako tablet 
z bezprzewodową sondą, z która jest w stanie komunikować się przez Wi-Fi. Ten model skane-
ra, 1.0 można używać tylko do testowania ciąży (PT), możliwe jest zrobienie zdjęcia lub filmu, 
zatrzymanie obrazu i zapis pomiaru. Aparat oprócz oprogramowania Smartscan, posiada 
wszystkie podstawowe funkcje tabletu.

System bezprzewodowy znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Sygnał jest przekazywany na 
kilka metrów. Zrzuty ekranu lub filmy ze skanowania można wykonać jednym ruchem palca. 
Tablet można nosić na przedramieniu za pomocą dostarczonych pasków na nadgarstek lub 
zawieszony na pasku, na szyi.

1609931

MS Smartscan Wireless 2.0
Ten model oprócz badania ciąży (PT-Preg-
nancy Test), może być również używany do 
pomiaru grubości tłuszczu (BF-Back Fat).

1609930    
MS Smartscan Wireless 3.0
Ten model wyposażony jest dodatkowo 
w moduł RFID, który umożliwia zczytywa-
nia danych z kolczyka , w celu łatwego i 
szybkiego zapisywania danych i pomiarów 
zwierzęcia.

Bezprzewodowe skanery MS Smartscan

NEW
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4309763

Waga mobilna dla loszek i tuczników  
MS EasyScale Pro Select 2.0
Urządzenie specjalnie zaprojektowane do ważenia loszek, tuczników 
i cieląt. Waga jest bardzo przydatna przy selekcji loszek. Boki są 
zrobione z aluminiowych prętów, dzięki czemu zwierzę jest dobrze 
widoczne dla dokonania selekcji pokroju i samo ma dobrą widoczność, 
co ułatwia mu wchodzenie.
Maksymalny udźwig: 300 kg 
Wymiary i waga:
• Długość zewnętrzna: 165 cm z uchwytami - wnętrze 143 cm
• Szerokość: 70 cm z kołami - 58 cm bez kół - 49 cm w środku
• Wysokość: 132 cm z wyświetlaczem - wewnątrz 92 cm
• Waga: 50 kg

4309764

Waga mobilna dla macior i grup prosiąt  
MS EasyScale Pro Sow 2.0
Urządzenie specjalnie zaprojektowane do ważenia macior, większych 
loszek i grup prosiąt. Otwarta budowa wagi znacznie ułatwia zabieg 
i pozwala na łatwe dokonanie selekcji pokroju loch. Wykonane z 
aluminium. Połączenie przepustowości i możliwości tej wagi odpowiada 
wyzwaniom przyszłości!
Maksymalny udźwig: 700 kg 
Wymiary i waga:
•  Długość: 225 cm bez kół i uchwytów, 245 cm z kółkami i uchwytami
•  Szerokość: 78 cm
•  Wysokość: 120 cm bez wyświetlacza, 140 cm z wyświetlaczem
•  Masa: 65 kg

Wagi odróżniają się od podobnych dostępnych na rynku kilkoma cechami:
1. Trwała obudowa ze stali nierdzewnej czujnika wagowego
2. Zintegrowany system otwierania i zamykania bramek
3.  Doskonała łączność, aby ułatwić połączenie Bluetooth z czujnika wagi, bezpośrednio na Twój PDA lub smartfon.  

Ręczne zapisywanie pomiarów nie jest już konieczne.
4. Standardowo dostarczana z kółkami, podpórkami i uchwytami, dzięki czemu jest mobilna i łatwa w użyciu

4309731 Waga dla prosiąt MS PigScale
Waga dla prosiąt MS PigScale jest wolnostojącą, mobilną wagą, przez którą świnie mogą przechodzić 
przez określony przez klienta okres czasu. Jeśli waga wykryje stabilny pomiar wagi jednego, całego 
warchlaka, wynik jest zapisywany i wysyłany do serwera MS Schippers przez GPRS (bezprzewodowy 
mobilny internet). Zapisane dane dotyczące masy można następnie wyświetlić i przeanalizować na stronie 
internetowej MS Schippers w zakładce klienta „My Schippers”.

Jest to prosty, dokładny i niezawodny system plug-and-play, w którym możesz monitorować na codzień 
dane twoich prosiąt, by w razie potrzeby szybko zareagować.

Wymiary i dopuszczalna waga zwierząt:
• Długość: 95 cm
• Szerokość: 35 cm
• Wysokość: 63 cm
• Średnia waga maksymalna: 34 kg

Wagi dla trzody chlewnej MS Pig scale

Wagi MS Easyscale Pro

Charakterystyka wag MS EasyScale Pro Select and Pro Sow:
• Moduły ważące specjalnie dostosowane do poruszających się przy pomiarze zwierząt
• Duży i jasny wyświetlacz dla łatwego odczytu danych
• Oprócz wyświetlacza, całkowicie wykonane z aluminium
• Zintegrowany system otwierania i zamykania drzwi
• Łatwe do przestawiania, jak taczka
• Bardzo łatwe w obsłudze
• W zestawie mocna bateria i zasilacz sieciowy
• Posiada funkcję Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania wyników do urządzenia PDA
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OPCJE PAKOWANIA

LUZEM
WORKI  

PLASTIKOWE NA KARCIE NA TACY
WORECZKI  
Z KLIPSEM NA TAŚMIE W ŁAŃCUCHU

W ŁAŃCUCHU  
NA ROLCE

FDX 16,8 mm

25
,6

 m
m

HDX 13 mm

30
,5

 m
m

15,65 mm

11,5 mm

29
,3

 m
m

MS Tag Round XL FDX (zamknięty)
Z nadrukiem:  Worki foliowe, worki z klipsem

MS Tag Round HDX (Otwarty)
Z nadrukiem: Worki foliowe, worki z klipsem

MS Tag Round XL HDX (zamknięty)
Z nadrukiem: Worki foliowe, worki z klipsem

MS Tag Round FDX (Zamknięty)
Z małym - nadrukiem: Worki foliowe, worki z klipsem  

Z normalnym - nadrukiem: Worki foliowe, worki 

z klipsem

MS Tag Round UHF (otwarty)
Z małym - nadrukiem:   
na tacy, worki z klipsem

Z normalnym - nadrukiem:  
na tacy, worki z klipsem

MS Tag Torbogen UHF
Z małym - nadrukiem: na karcie, worki z klipsem

Z normalnym - nadrukiem: na karcie, worki z 

klipsem

MS Tag Round UHF
Z małym - nadrukiem: na karcie, worki z klipsem  

Z normalnym - nadrukiem:  na karcie, worki z 

klipsem

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

MĘSKIE

ŻEŃSKIE

KOLCZYKI  
ELEKTRONICZNE
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SUPLEMENTY  
PASZOWE

1707974

MS Heat Support, 25 kg, dla loch przed  
wejściem w ruję
MS Heat Support to suplement diety dla loch.
Charakterystyka składu:
• Cynk odgrywa wielką rolę w rozrodzie zwierząt
• Witamina E pomaga chronić zdrowe komórki w ciele
• Mangan wspomaga metabolizm energetyczny
• Miedź dla zdrowotności komórek i tkanek
• Łatwo przyswajalny cukier prosty
Dawkowanie: 250 gramów na lochę dziennie, przez  
4 dni po odsadzeniu
• Wyraźniejsze oznaki ruji
• Lepsza owulacja
•  Lepsza płodność

4509800

MS Extase complete, 5 kg, odżywka  
dla knurów
MS Extase jest specjalnie skomponowaną odżywką 
stymulującą męskie narządy rozrodcze. 
Zalety używania MS Extase:
• Poprawia libido knura
• Poprawia jakość i ilość nasienia (ogranicza odchylenia  

i zapewnia dłuższą żywotność)
Sposób zadawania: Posypywanie paszy w karmiku.
Dawkowanie: 50 gramów na zwierzę dziennie

1707981 
MS Piglet Boost, 25 kg, dla loch po odsadzeniu
MS Piglet Boost to doskonały suplement diety, zbilansowany tak aby 
zwiększać przeżywalność płodów i wyrównania miotów.

Zalety używania MS Piglet Boost:
• Zawiera dekstrozę i skrobia, co zapewnia długotrwały, dobry 

bilans insuliny, bez podawania hormonów.
• Stymuluje produkcję hormonów płciowych(FSH i LH) niezbędnych 

do dobrego i licznego dojrzewania pęcherzyków płciowych 
(części jajników w których są jaja).

• Witamina A + E, organiczne pierwiastki śladowe i mikroelementy 
(Miedź, Cynk, Mangan), w składzie

• Dobrze wchłania się przez organizm (80-95%) i działa efektywnie 
w ciele.

• MS Piglet Boost jest podawany przez cztery dni, zaraz po 
odsadzeniu

• Dawka wynosi 250 gramów na lochę / na dzień

Poprawia  
libido i jakość 

nasienia

Poprawia
wyniki
rozrodu

1707976

MS Parta Support, dla loch przed porodem
MS Parta Support to dodatek do pasz 
na ostatnie tygodnie ciąży u loch.

Charakterystyka:
• Cynk, żelazo, selen i witamina A. mają pozytywny wpływ na 

układ odpornościowy
• Miedź, cynk, selen i witamina E dla zdrowej ochrony komórek i 

tkanek
• Miedź wspomaga transport żelaza w organizmie

• Mniej martwo urodzonych prosiąt
• Zwiększona witalność prosiąt
• Zwiększona produkcja siary i mleka
• Wyższe spożycie paszy po porodzie
• Mniej problemów z MMA
• Niższa śmiertelność przed odsadzeniem

Poprawia  
wyniki na 
porodówce

Poprawia 
wyrównanie 

prosiąt w  
miocie
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0409746  
Zestaw do kolczykowania;  
Tag Matic Evo
• Ergonomiczny; bardzo łatwy w użyciu
• Oszczędność czasu
•  Brak części elektronicznych czy wrażliwych  

na amoniak itp.
• Poręczny i bezpieczny dla użytkownika 
• Niskie koszty utrzymania i duża wytrzymałość 
• opłacalny już przy obsadzie od 350 macior

3707502  
Dozownik do 
preparatów 
doustnych; Module 
Oral dispenser
• Łatwy w użyciu
• Higieniczny
•  Dokładny
•  Trwałość dłuższa niż  

zwykłej pompki ręcznej 
•  Urządzenie działa pod 

ciśnieniem powietrza 
i zasysa preparat po 
każdym podaniu

Wybrane elementy wyposażenia:

0409756YEL
Rolka z kolczykami 
do TagMatic; MS Tag 
Round Chain

WÓZEK 
WIELOFUNKCYJNY
MS MULTI TREATMENT 
TROLLEY
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Can be supplied with:  

Treat piglets more efficiently and more hygienically!

• Improve animal health by eliminating needles which can transfer diseases
• Hands-free operation for injecting iron, vaccines and pharmaceuticals
• Less pain and stress, animals recover more quickly
•  No direct contact between piglets, or with faeces, improved bio security.
• Easier and less stressful or staff.
• Modular construction: MS Pulse 250, MS Smart Tail Docker and Tagmatic

3408902

Chassis for mS multi treatment unit

0409756YEL

mS tag round Chain 
lif-YelClPrrO2000

0909994

module mS Smart 
taildocker incl  
ventilator

0409744

module tagmatic turbo,
multi treatment unit
• Ergonomic: Very easy to use
• Time saving
• No electronic parts/ unaffected by   
 ammonia etc.
• User friendly and safe
• Low maintenance and durable
•  Profitable from 250 sows

3707502

module Oral   
dispenser, multi  
treatment unit
• Easy to use
• Hygienic
• Accurate
• Longer service life than   
 the conventional   
 hand pump
• The system works 
 on air pressure and   
 recharges itself after each  
 administration

1406503 

module mS P250 for 
multi treatment unit

mS multi treAtment 
unit

3408904
Rama z obudową i kompresorem;  
do wózka MS Multi Treatment Unit

0909994
Zestaw do obcinania 
ogonków; MS Smart 
Taildocker

1406503
Zestawy do iniekcji 
śródskórnej; MS 
P250 for Multi 
Treatment Unit

Wykonuj zabiegi na porodówce wydajniej i bardziej higienicznie!

• Ograniczenie zakażeń krzyżowych poprzez wyeliminowanie igieł przenoszących choroby
• Wstrzykiwanie żelaza, szczepionek i środków farmaceutycznych bez użycia dłoni
• Mniej bólu i stresu, zwierzęta szybciej wracają do zdrowia
• Mniej bezpośredniego kontaktu między prosiętami lub kojcami, zwiększenie bioasekuracji
• Łatwiejsza praca i mniej stresu lub personelu
• Łatwy w manewrowaniu; górna część obraca się
•  Modułowa konstrukcja: Można rozbudowywać dowolnie zestaw, np. dodać: kolejną iniekcję, 

uchwyt do kastracji, zawiesić szlifierkę do ząbków lub małą wagę.
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4405250 MS Lamp unit with 2,5 m cable
4405252 MS Lamp unit 2,5 m cable + 3 switch
Oprawy MS Lamp to wysokiej jakości lampy z 2,5 lub 5 metrowym kablem.
Dostarczane z trzystopniowym przełącznikiem z opcjami: włączony, przyciemniony 
lub wyłączony.

W zestawie lampy MS dostarczany jest:
• 2 metrowy łańcuszek do zawieszania
• Haczyk simplex
• Siatka ochraniająca promiennik
• Klosz z oczkiem do zawieszenia lampy 
• Silikonowy pierścień do uszczelnienia oprawy

Zapytaj o naszą ofertę  
promienników!

Maty grzewcze

4404854

MS Heatmat,
Mała mata z 
czujnikiem,
90 x 40 cm

Ciepło w gnieździe: Dobra alternatywa dla promienników
Płyty grzejne zapewniają delikatne, równomierne ciepło, jednocześnie izolując prosięta od przeciągów
pochodzących z kanału gnojowego.

4404855

MS Heatmat,
Duża mata bez 
czujnika,
120 x 40 cm

4404858 
Sterownik  
do 10 płyt  
MS Heatmat,  
2200 W+ +

= Wydajny i ekonomiczny system

Lampy grzewcze

Po prostu łatwiej wyczyścić:
1505570 Miska do dokarmiania MS Cleanfeeder
1505575 Szczotki do karmika MS Cleanfeeder
MS Cleanfeeder to pierwszy na świecie taki zestaw: miska jest dokładnie czyszczona 
za pomocą obrotowych szczotek lub myjki ciśnieniowej. Dzięki spiralnej misce szczotka 
obrotowa lub myjka ciśnieniowa szybko usuwają wszelkie pozostałości z miski przez 
specjalny otwór w górnej krawędzi. Ulepszony system czyszczenia oznacza, że   nie 
znajdziesz już resztek paszy w misce. W ten sposób zapobiegniesz namnażaniu się 
patogenów, zmniejszając ryzyko przenoszenia choroby. To z kolei poprawia ogólny stan 
zdrowia zwierząt, poprawi się spożycie paszy, w wyniku czego będzie mniej problemów 
i lepszy wzrost prosiąt.

1509740
Karmik  
MS Clickfeeder
Maxi green

1509741
Zbiornik do  
MS Clickfeeder 
Maxi

1509949 
Karmik  
MS Clickfeeder
mini, ze zbiornic-
zkiem na paszę

1509950
Karmik MS Click 
feeder mini, bez 
zbiorniczka na 
paszę, zielony

WYPOSAŻENIE FERMY

1505108
Karmik 
Clickfeeder
Ze stali nierdze-
wnej 8L22

Can be supplied with:  

Treat piglets more efficiently and more hygienically!

• Improve animal health by eliminating needles which can transfer diseases
• Hands-free operation for injecting iron, vaccines and pharmaceuticals
• Less pain and stress, animals recover more quickly
•  No direct contact between piglets, or with faeces, improved bio security.
• Easier and less stressful or staff.
• Modular construction: MS Pulse 250, MS Smart Tail Docker and Tagmatic

3408902

Chassis for mS multi treatment unit

0409756YEL

mS tag round Chain 
lif-YelClPrrO2000

0909994

module mS Smart 
taildocker incl  
ventilator

0409744

module tagmatic turbo,
multi treatment unit
• Ergonomic: Very easy to use
• Time saving
• No electronic parts/ unaffected by   
 ammonia etc.
• User friendly and safe
• Low maintenance and durable
•  Profitable from 250 sows

3707502

module Oral   
dispenser, multi  
treatment unit
• Easy to use
• Hygienic
• Accurate
• Longer service life than   
 the conventional   
 hand pump
• The system works 
 on air pressure and   
 recharges itself after each  
 administration

1406503 

module mS P250 for 
multi treatment unit

mS multi treAtment 
unit



MS Schippers w Polsce:
Natalia Kołodziej
Tel.: 697 870 055
E-mail: n.kolodziej@schippers.eu

Piotr Oniszk
Tel.: 667 100 635
E-mail: p.oniszk@schippers.eu

Zapobiega szybkiemu  
przenoszeniu się patogenów

Utwórz kod kolorów i wytycz  
ścieżki na całej fermie

Wszystkie dostawy są realizowane w oparciu o ogólne warunki sprzedaży, które można zobaczyć na naszej stronie www.msschippers.com
internetowej, lub sprawdzić u naszych Przedstawicieli w Polsce. Błędy typograficzne i drukarskie są zastrzeżone

Zapobiega zakażeniom krzyżowym na fermie

SYSTEM KOLORÓW

M3408701
Zastawa  
MS Sorting panel

M3409680
Wiosło do przeganiania
MS Sorting Paddle 107 cm

M4209878
Plastikowa 
łopata, mała

M5509930
Obuwie do dezynfekcji
MS Disinfection boot PU

Tuczarnie Tuczarnie

PorodówkiPorodówki Sektory rozrodu  
i ciąży

Dla 
odwied- 
zających

Warchlakarnie

Sektory rozrodu 
i ciąży

Dla  
odwied- 
zających

Warchlakarnie


