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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 

AST Landbruk AS 
Kjelleveien 30 
3125 Tønsberg 

 

 Telefon:  33 31 70 00 
 

E-post: 
post@astlandbruk.no 



161008 8 l Panco plastbøtte        95,- 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

403003 Fjøsskrape ”Rød trekant”, norsk kvalitet      40,- 

308924 Fjøslue, sort, L str. 58-60 cm    400,- 

 

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

PANCO PLASTBØTTE 
 

Den populære 8 liters kalvebøtta med den 

enestående utforming og slitestyrke. 
 

Volum:               8 l 

Diameter:  27,5 cm 

Høyde:  32,0 cm 

FJØSSKRAPE 
 

I båsen framme ved fôrbrettet, samler det  

seg lett fôrrester. Et yndig sted for fluer!  

Den røde skrapa er en skrape som  

overrasker. Utrolig lett å komme innom  

kroker og kriker. 
 

Skaftdiameter:  28 mm 

FJØSLUE 
 

Fjøslue finnes i 2 utgaver. Lue for langt hår 

med knyting og en standard uten knyting i  

nakken. Forskjellige størrelser, alt fra kort hår 

og til ekstra tykt og langt hår. Det er flere 

fargemuligheter på luene. 
 

 - Holder fjøslukt ute 
 

 - Pustene, flere lag 
 

 - Vaskbar 
 

 - Ultralett og tettsittende 
 

  - Vindtett og vanntett  

309023 Fjøslue, dame, blå, L str. 59-62 cm for langt hår     400,- 



407201 Mineralsyrner 0,7 kg    155,-   

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

408031 MilkTrain kalvedrikkstasjon med 2 smokker    432,- 

 

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

BIOPECT 
 

 Biopect er et effektivt middel mot     

diaré hos kalv, lam 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. 

MINERALSYRNER 
 

Vi har fått mange positive tilbake-

meldinger i fra gårdbrukere om raskere  

tilvekst, mindre sykdom, enkel dossering 

og god syrningseffekt. Mineralsyrner  

brukes for å styrke immunforsvaret, samt  

den har en rask og sikker syringseffekt. 

Blandes ut i vann, melk eller melke-

erstatning. 

 Dossering: 

 Kalv: 2,5-3,0 ml. pr. liter væske 

 Lam/Kje: 1,5-2,0 ml. pr. liter væske 

KALVEDRIKKSTASJON 
 

MilkTrain kalvedrikkstasjon, med  

Big Softy solide kalvesmokk. 
 

- 2 separerte kammer à 4 liter. 
 

- Total kapasitet 10 liter. 
 

- 2, 4, 6 eller 8 kan enkelt settes sammen. 
 

- Lagres enkelt. 

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

408033 Smokk til MilkTrain, MilkBar m.fl. 

408004 Biopect mot diáre hos kalv, lam og gris krt. à 4 spann 1 788,-    

407206 Mineralsyrner 6,0 kg    667,-    

       31,- 



408103 Smokk med lokk    104,-   

408153 Innfører med lokk   146,-   

 

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

408310 Kraftfôrflaske med metallholder, kpl 223,-   

KRAFTFÔRFLASKE 
 

Kraftfôrflaske med metallholder og smokk 

kpl. 
 

Her holder kraftfôret seg tørt, friskt og 

smakelig! Ikke blir det surt (vått), støvete 

eller bøssete. 
 

Resultat: Økt tilvekst hos småkalven, 

bedre trivsel og økonomi.  
 

Volum: 2,5 liter  

408100 Kalvetåteflaske regulerbar drikkehastighet   238,-  

KALVETÅTEFLASKE 
 

I slagfast plast med et unik velbalansert 

hånd grep.  
 

En solid og myk smokk som kan brukes 

til kalv etter kalv.  
 

Med den regulerbare og velplasserte   

kranen for luftinnslipp, kan du enkelt  

regulere drikkehastigheten til kalven.  
 

KALVEDRIKKINNFØRER 
 

Regulerbar hastighet på luftinntaket. 

Beholder i melkeavvisende plast. 

Enkel å reingjøre. 

Fleksibel overgang mellom lokk og sonde 

408150 Kalvedrikkinnfører regulerbar drikkehastighet   239,-    

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

 


