
Posttidning A
Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla

Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…

 

G
ris

NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

Värde för pengarna

så är det Gerni

Randers: +45 89122200
Telefon: 0532-175 30 Telefax: 0171-44 74 31
Beställning: order.gerni@nilfi sk-advance.se 

Gerni 4802A 
Inkl.slangupprullare och 
20 m. slang
• Hetvatten
• 200 bar
• 930 l/tim
• 90/130 grader
Förr 33.995,-
SPAR 16.000,-

Kampanjpris

17.995.-

Gerni 482A 
• Kallvatten 
• 200 bar
• 930 l/tim
Förr 14.425,-
SPAR 6.930,-

Kampanjpris

7.495.-

Kampanjpris

9.995.-

Gerni 600 
• Kallvatten 
• 642A - 160 bar - 1380 l/tim
• 662A - 180 bar - 1170 l/tim
• 692A - 205 bar - 990 l/tim
Förr 21.275,-
SPAR 11.280,-

Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion
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✔ Ger sunda smågrisar.

✔ Innehåller järn, koppar, 
mangan och zink.

✔ Är mycket konkurrens-
kraftig.

✔ Finns hos välsorterade
foderhandlare.
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GRIS
Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion

Oberoende tidning för hela grisnäringen

Prenumerera
på GRIS och @-GRIS!

GRIS 12 nr/år, @GRIS 52 nr/år

190 kr inkl moms

Nr 4 2005

Optisk ”grisvåg”
visar även
klassningen

Jyden har lösning 
på 2-metersregeln

Cikoria till hangrisar
ersätter kastrering?

Mikael Hugoson vd
för SM-slakten i norr

Dansk produktion
fortsätter förbättras

Erland och Ann
bäst sedan 2001

Allt högre kvalitet
på slaktkropparna

Madsorask övertas
av medarbetarna

Se upp med fl ugorna
i varma vädret

Lactamin avdelning
under Lantmännen


