
UKAL.com

Riešenia pre kŕmenie 
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— 
VRECKÁ NA MLEDZIVO 
PRE JAHŇATÁ 
Vrecká s mledzivom pomáhajú rozvíjať a 
posilňovať imunitu jahniat od ich narodenia.  
Sú vybavené veľkým otvorom na uľahčenie 
plnenia a čistenia a pojmú 1 liter
na uspokojenie potrieb kŕmenia mladých 
jahniat a kozliat. 
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KŔMENIEKŔMENIE

— 
TRUSTI TUBER
Trusti Tuber, navrhnutý veterinárom, výrazne znižuje stres a 
nepohodlie teliat. Trusti Tuber možno držať na mieste jednou 
rukou. Veľká fľaša s objemom 4 litre. Priehľadná flexibilná hadička 
uľahčuje čistenie a monitorovanie prietoku. Ergonomická rukoväť 
fľaše. Ideálna pre veľké aj malé ruky. Spoľahlivý ventil. Rýchly 
prietok aj pri hustom mledzive. V skúškach preukázané skrátenie 
času kŕmenia takmer o polovicu. Zátka a značky veľkosti teľaťa 
poskytujú jednoduché vodítko na umiestnenie a polohovanie 
hadičky. Nástavec dodávaný s Flexi Tuber na použitie bez rúk. 
Blokovací krúžok a indikátor hmotnosti teľaťa na lepšie 
umiestnenie flexibilnej hadičky (20 až 140 kg). Dodáva sa s 
cumlíkom na jednoduchý prechod medzi fľašou a napájaním.

— 
KEFKA NA VRECKÁ S 
KOLOSTRUM
Umožňuje účinné čistenie vreciek na 
kolostrum.

Sku. 120098
9 421904 214330

Nehrdzavejúca oceľ

— 
REHYDRATÁTOR 
TRUSTI PRE 
JAHŇATÁ
Špeciálne navrhnutý rehydrátor Trusti Tuber 
ANTAHI pre jahňatá so špecifickým náustkom 
a flexibilnou a priehľadnou trubicou. 
Jednoduché používanie jednou rukou, veľmi 
praktický a ľahko sa drží. Ergonomický a 
stabilný tvar umožňujúci dobrý prietok 
gravitačne a nie pod tlakom, bezpečnejšie a 
jednoduchšie ovládanie. 

Sku. 120008200
9 421904 214224

240 ml

Sku. 120008210

Do 10

Sku. 120008250

Do 50

Sku. 120008300

Cumle na vrecká s 
mledzivom. Do 6

9 421904 214651

9 421904 214644

3 700393 923883

TRUSTI TUBER
➊Umiestnite náustok tak, aby sa kruhový chránič pohodlne spojil 

s mulcom teľaťa. Jednou rukou,  držte rukoväť náustka aj pod 
bradou teľaťa, aby ste ho mohli ľahko ovládať a viesť.

➋  Posuňte flexibilnú hadičku cez náustok tak, aby bola bezpečne 
umiestnená v pažeráku.

➌  Zdvihnite fľašu, aby kvapalina mohla tiecť. 
Uistite sa, že hlava teľaťa neklesne pod úroveň žalúdka. 
Zabezpečte, aby hadička počas toku tekutiny nevystúpila z 
pažeráka.

FLEXI TUBER
FLEXI TUBER sa používa 
rovnako ako TRUSTI TUBER s 
tým rozdielom, že ho možno 
upevniť na záhlaví vďaka  
vďaka mäkkému popruhu na 
náhubku. Umožňuje znížiť stres 
zo správania teľaťa o 88 % v 
porovnaní s pevnejším systémom 
kŕmenia.

Spoločnosť Antahi so sídlom v srdci Nového Zélandu vyvíja 
inovatívne a efektívne výrobky. Najlepší štart = optimálne zdravie a 
produktivita po celý život. Vďaka našim praktickým skúsenostiam 
vieme, ako dosiahnuť tento najlepší štart pre vaše zvieratá, a sme tu, 
aby sme pomohli poľnohospodárom a veterinárnym lekárom 
dosiahnuť špičkové výsledky šetrnejším, jednoduchším, bezpečnejším 
a ľahším spôsobom prostredníctvom lepšieho vybavenia. Prečo 
Antahi? An = zviera a Tahi = prvý v maorskom jazyku. Ak sa budete 
starať o svoje zvieratá, ony sa budú starať o vás. Naše výrobky sú 
navrhnuté tak, aby spolupracovali so zvieraťom, dosahovali čo 
najmenší stres a čo najlepšie výsledky, čo poľnohospodárom zasa 
uľahčuje prácu a život.

KŔMENIE
A ROZTOKY NA 
NAPÁJANIE PRE 
TELIATKA 
A JAHŇATÁ
ktoré skracujú čas kŕmenia a 
stres vašich zvierat.

— 
FĽAŠA S 
CUMLOM 
Špeciálne navrhnutá fľaša na kŕmenie z fľaše s 
uzáverom Antahi Suckle Up aj na kŕmenie z 
hadičky s Antahi Tubers. Čo robí fľašu lepšou 
fľašou? No to závisí od používateľa, v tomto 
prípade od poľnohospodárov a chovateľov 
teliat, preto sme sa ich opýtali: Čo by ste chceli 
vo fľaši a čo vám uľahčuje prácu? Výsledkom 
je kŕmidlo Antahi Feeder. Vysokokvalitný 
ventil pre spoľahlivý prietok a žiadne úniky. 
Veľkosť 4 litre alebo 1 galón pre menej 
dopĺňania. Široký uzáver na ľahké plnenie a 
jednoduché čistenie. Cumeľ s klipom na 
udržiavanie hygieny. Ergonomický dizajn pre 
malé aj veľké ruky. Široká základňa pre 
nerovný terén.

Sku. 120097
9 421904 214156

4 L 4

— 
COLOSTRUM 
vrecká
Veľká výlevka na jednoduché plnenie a 
čistenie. Priehľadná strana - vidíte obsah 
mledziva, vidíte, ako sa znižuje hladina 
mledziva počas kŕmenia. Opakovane 
použiteľné - vďaka odolnosti a ľahko 
čistiteľnému dizajnu je vrecko na mledzivo 
Trusti jediným vreckom na mledzivo určeným 
na opakované použitie. (Počet použití závisí od 
čistenia a starostlivosti o vrecko). Pohodlná 
rukoväť. Vhodné na pasterizáciu. Veľká 
kapacita - 4 litre mrazí na plocho. Rýchle 
rozmrazovanie. Obsahuje prémiové podávacie 
hadičky Trusti Tuber a Flexi Tuber.

Sku. 120098100
9 421904 214316

Krabica po 10 ks 10

Kat.číslo 120098500
9 421904 214323

Krabica po 50 ks 50

VÝZNAM KOLOSTRA
Pri narodení nie je imunitný systém teľaťa ešte úplne vyvinutý a nemá 
dostatok protilátok, ktoré by mu zabezpečili prosperitu. Potrebuje 
mledzivo, aby sa mohlo zdravo a spokojne vyvíjať v stáde. Kolostrum 
chráni teľa pred rôznymi ochoreniami (hnačka, zápal pľúc atď.). Kŕmenie 
týmto "prvým" mliekom vyprodukovaným kravou zabezpečuje dobrý rast 
a silný imunitný systém až do dospelosti.

— 
KOMPLETNÁ SÚPRAVA 
NA KOLOSTRUM 
Súprava obsahujúca vrecká na mledzivo, 
cumeľ a trustiho hadičku.

ES

SENTIAL

P R O D U C T

Sku. 120095100
9 421904 214293

4 vrecká + cumeľ 
+ trubička trusti

Sku. 120095200
9 421904 214309

10 vreciek + cumeľ 
+ trubička trusti 

Sku. 120095 TRUSTI TUBER 4 L 9 421904 214064 4

Sku. 120096 FLEXI TUBER 4 L 9 421904 214071 4






