Інформація для інкубаторів, птахофабрик і плем господарств!

У Вас свій інкубатор, і Ви хочете бути незалежним від постачальників
вакцин…тоді Вам до нас.
Шановні колеги! Привабливий дизайн і німецька якість, точність дозування і простота у
використанні дало змогу поставити більш ніж 15 тисяч настільних вакцинаторів BioJector до більш
ніж 45 країн світу протягом останніх 20 років.
Ціна ,⃰
Назва
Призначення
Фото
№
грн
Молодняк на інкубаторі
1
Вакцинатор BioJector
(лапка або шия), напр.
35 000
IV на один шприц
4тис голів за годину, 7 шт.
на 1 компресор,лічильник

2

Вакцинатор BioJector
IV-2 на два шприца
4тис голів за годину, 7 шт.
на 1 компресор, лічильник

3

Ручний вакцинатор
Eco-Matic

4

Ручний вакцинатор
Uni-Matic

5

Ранцевий розпилювач

6

Туманоутворювач DH
50 Fogger

7

Стіл-спрей автомат ReCoc Spray

8

MD або ND. На 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 мл, вага 5,6 кг
Молодняк на інкубаторі
(лапка або шия) двома
вакцинами, напр. MD і
ND. На 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.5 мл, вага 6 кг

45 000
на 2 голки

Молодняк або доросла
птиця, свині, врх, 1-2-5
мл, протиударний,
витримує до 134°C
Молодняк або доросла
птиця, свині, врх, 1-25мл, можливий адаптор
для флаконів
Молодняк або доросла
птиця, 15л, батарея на 2
години работи, 2
форсунки
На 5л, провід -10м,
розпилює до 10 м, 220В

Молодняк в ящиках на
інкубаторі, 300 ящиків
за годину, без
електрики, капля 70350 мікрон
Для ретельної
Водяна баня з таймером підготовки вакцини,
(від 1 хв. до 100 годин)
індикатор, лазерне
зварювання, вага 11 кг

850

2 500

16 000
18 000
2000
14 000

120 00

16 000

⃰Ціна з ПДВ і доставкою (може змінюватися залежно від курсу Нацбанку і кількості замовлення).
Зроблено в Німеччини, 100% передоплата, термін доставки – 20 діб. Можлива оренда.
З повагою, Костянтин Юрійович Ястребов, кандидат с.-г. наук, +380955110540
ТОВ «Укрфід», м. Київ
замовлення направляйте на info@ukrfeed.com.ua
www.ukrfeed.com.ua

