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FJØSBUTIKKEN 

PÅ NETTET 

 Logg deg inn på vår fjøsbutikk 

 Flere produkter 

 Mange fine fargebilder  

 Mer informasjon 

 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 

AST Landbruk AS 



BOVI-VET GEL 
 

Med beskyttelsesfilm.  

 

Til innsmøring av arm og hånd ved  

rektale, vaginale undersøkelser og  

fødselshjelp. 

 

 Innhold 500 ml. 

SUPER PLASTHANSKER  
 

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. 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

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

309520 Glidemiddel, Bovi-Vet, 500 ml        52,- 

DRENCH DOSSERINGSPISTOL 

 
BOVIVET drench - dosseringspistol  

gradert, 30 ml. 

 

Til oral inngivelse av medisin.  

 

Enkel innstilling  av dosering ved hjelp  

av doseringsskrue.  

 

408450 Drench dosseringspistol med medisinbeholder   1 051,- 

309101   226,- Super plastikkhansker, tynne, 90 cm, str S pr. 100 stk. 

309121       226,- Super plastikkhansker, tynne, 90 cm, str L pr. 100 stk. 



Veiledende 

pris  
ekskl. MVA 

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

MILKTRAIN KJE-/LAMMESTASJON 
 

 - 2 smokker 
 

 - 2 separerte kammer à 4 liter 
 

 - Total kapasitet 10 liter 
 

 - Flere kan enkelt settes sammen 
 

 - Lagres enkelt 

400002 MilkTrain kje– og lammedrikkstasjon med 2 smokker    547,- 

400135 Lammesmokk, hvit, myk, til MilkTrain       35,- 

400137 Lammesmokk, sort, til MilkTrain       35,- 

408059 Lammebøtte 9 l med 5 smokker og veggfeste kpl.   233,- 

400117 Rød lammesmokk for lammebøtte       21,- 

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 Lammesmokk, blå skrukork med luftinnslipp    33,- 

LAMMEBØTTE  
  

  - 9 liter 
 

 - 5 smokker 
 

 - Med tilbakeslagsventil 
 

 - Veggfeste 



Veiledende 

pris               
ekskl. MVA 

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

KRITT FOR BEDEKNINGSELE 

 

Vi fører merke Raidex  

 

på kritt til  

 

bedekningselene.  

439243 Kritt for bedekningsele, blå      35,- 

KLOVSAKS TIL SMÅFE 
 

Klovsaks til småfe leveres 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, håndtaklås og er   

pulverlakert.  

418800 Klovsaks til småfe, rett, ekstra solid      227,- 

418801 Klovsaks til småfe, tagget blad, ekstra solid        219,- 

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! 

444411-14 Merkestift        26,- 


