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AST Landbruk AS 

FJØSBUTIKKEN 

PÅ NETTET 

 Logg deg inn på vår fjøsbutikk 

 Flere produkter 

 Mange fine fargebilder  

 Mer informasjon 

 Bruk gjerne din nærmeste forhandler  

    eller bestill direkte fra oss. 
 

 Spørsmål? - Ta kontakt pr.  

    - Besøk      

    - Telefon 

    - E-post 

 

      

- Nettbutikk 

Kjelleveien 30 
3125 Tønsberg 

 

 Telefon:  33 31 70 00 
 

E-post: 
post@astlandbruk.no 



BIOPECT 
 

 Biopect er et effektivt middel mot     

diaré hos kalv, lam , kje og smågris. 
 

 Biopect inneholder ikke antibiotika, 

men pektiner som beskytter slimhinner. 
 

 Biopect binder bakterienes giftstoffer 

og som så fraktes ut med avføringen. 
 

Unngå stagnasjon og vekttap. 
 

Prøv Biopect og bli overbevist! 

408000 Biopect mot diáre hos kalv, lam, kje og gris  2,5 kg   460,- 

BOVI-VET GEL 
 

Med beskyttelsesfilm.  

 

Til innsmøring av arm og hånd ved  

rektale, vaginale undersøkelser og  

fødselshjelp. 

 

 Innhold 500 / 1000 ml. 

SUPER GUMMIHANSKER  
 

Ekstremt sterke og behagelige hansker 

med ultra høy følsomhet. 90 cm lange.  

 

Laget av 100%  polyetylen. Populære 

hansker av veldig høy kvalitet brukt av 

veterinærer og  kirurger verden over.   

 

Optimale for rektale undersøkelser,  

kunstig inseminasjon og fødselshjelp. 

309530 Glidemiddel, Bovi-Vet, 1000 ml     72,- 

Telefon: 33 31 70 00         E-post: post@astlandbruk.no    www.astlandbruk.no 

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

309101 

309121 

Super gummihansker, tynne, 90 cm 

Super, gummihansker,  tynne, 90 cm, str L 

  129,- 

  129,- 

309520 Glidemiddel, Bovi-Vet, 500 ml        40,- 



SMOKK PÅ BLÅ SKRUKORK 
 

Den vel fungerende lammesmokk med 

skrukork av ypperste gummikvalitet har 

vært produsert på New Zealand siden  

1980 årene. 

 

Kan monteres direkte på brusflaske eller 

tilsvarende flasker.     

400131 Lam/kjesmokk, blå skrukork med luftinnslipp     31,- 

418801 Klovsaks til småfe, tagget blad, ekstra solid   155,- 

SALTSTEINHOLDER 
 

Saltsteinholderne er selvdrenerende. 

Den har hull og riller i bunn,  

som reduserer at fuktighet tærer på  

steinen. Videre har holderen 4 merkede 

punkter for veggfeste. 
 

Vi leverer også plastsaltsteinholder for  

2 kg stein. 

416922 Saltsteinholder i plastfiber for 10 kg stein     76,- 

418800 Klovsaks til småfe, rett, ekstra solid   155,- 

Telefon: 33 31 70 00   E-post: post@astlandbruk.no www.astlandbruk.no 

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

KLOVSAKS TIL SMÅFE 
 

Klovsaks til småfe levers i 2 modeller  

med og uten tagget blad. 

 

Modellen er ekstra kraftig og solid. 

 

Den gode utformingen gjør at klovsaksen 

sitter godt i hånden.  

 

Den er konstruert med en kraftig returfjær, 

håndtakelås og er pulverlakert.  



 

118200 Spenegummi, tre-kantet IP, hovedventilerende. pr. sett     340,- 

MERKESTIFT 
 

Merkestiftene har god festeevne uansett 

temperatur. Enkel i bruk, har skrubunn.  
 

Følgene farger leverer vi:  

Rød, grønn, blå og svart. 

 

Vi har også merkespray! 

444410-14 Merkestift        26,- 

GEITEBØRSTE  
 

Geitebørsten består av en solid vegg- 

brakket, hvor børstene sitter festet i en 

solid ramme, som holdes i posisjon av en 

kraftig fjær.  
 

Geitebørsten sikrer deg reine og trivelige 

dyr. 
 

Geitebørsten er produsert i nylon og plast 

holder svært lenge uten å bli ”spist opp” 

170090 Geitebørste, selvbetjent   1 875,- 

118100 

Telefon: 33 31 70 00    E-post: post@astlandbruk.no www.astlandbruk.no 

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

MELKESENTRAL GEIT,  
VENTILERENDE SPENEGUMMI 

 

Milkrite melkeorgan klp. for geit. 

IP-air spenegummi, hylster, aut. lukker 

melk- og vakuumslanger kpl. 
 

 Står roligere 

 Melker raskere 

 Tørre spener etter avtag 

 Godt grep rundt spenekopphylsen 

Melkesentral geit, ventilerende spenegummi     2 890,- 


