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VikShop
Fri fragt over 750 kr. – Leveringstid 3-4 hverdage

101793

Masterlick Summer Garlic 
- Nature – 20 kg
Ideelt til tidspunkter hvor fluerne bider og insekter 
er mest udbredt. Den naturlige hvidløg udskilles 
via huden og danner en naturlig barriere.  

Pris pr. spand v/6  

230,-
Pris pr. spand v/3 240,-
Pris pr. spand v/1 250,-

101658

Vidoflex 6 Powerline  
hvid – 200 m
Kraftig tråd med 6 rustfri ståltråde, som giver en 
god ledeevne. Ideel til midlertidige 
hegn. 5 års UV-garanti.

Pris pr. rulle  

132,-

Hegnsartikler
Foråret står snart for døren og køerne skal snart på græs. 
Men er dit hegnsystem klar? I denne flyer finder du alt fra 
spændingsgivere til hegnspæle af højeste kvalitet, så du 
kan oprette og vedligeholde dit elektriske hegn. Yderligere 
kan du læse om vores nye Kansas arbejdstøj, finde et godt 
tilbud på slikspande og blive præsenteret for vores nyeste 
leverandør Kersia.
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101674

Hegnspæl trykimp. 
Kl. A – 6x125 cm
Findes også i 10x200cm  
(varenr. 101682)

Pris pr. stk. v/50  

18,-
Pris pr. stk. v/10 19,-

101676

Tentor pæle 10 
mm x 110 cm – 
20 stk. 
Pris pr. bundt v/10 

185,-
Pris pr. bundt v/1 195,-

101653

Plastpæl hvid  
1 m – 2x10 stk.  
Med unik ”vrid og lås” 
system som garanterer 
fastgørelse af ledere i 
en de 9 nummererede 
trådholdere. Kan bruges 
med alle typer kunststoftråd 
og med bånd op til 20 mm. 

Pris pr. bundt v/5

245,-
Pris pr. bundt v/1 255,-

101652

Ringtoppæl 1,00 m 
 – 10 stk.
Stærk pæl med praktisk design, 
der minimerer sammenfiltring og 
bedre fæstning i jorden. Ubøjelige 
trædeplade der kan modstå 200kg 
tryk. Nem at installere, selv i hård 
jord. 

Pris pr. pk. v/10 pk.  

205,-
Pris pr. pk. v/5 pk. 215,-

Hegnspæle
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101645

Spændingsgiver 
S100 inkl. 
batteri
Leveres komplet med batteri 
og solpanel. Fungerer i 3 uger 
uden sol. Lagrer 1 joule og kan 
bruges til flertrådede hegn på 
op til 10 km eller 10 Ha. 

Pris pr. stk. 

2.560,-

101650

Fejlfinder
Måler både strøm og 
spænding samtidig, så 
fejlfinderen kan følge 
strømmen til samtlige fejl. Pil 
i display peger i retning af en 
evt. kortslutning.

Pris pr. stk.

862,-

101642

Spændingsgiver 
BA20 
Gallaghers mindste 9V batteri-
spændingsgiver. Velegnet 
til korte hegn på op til 2 km. 
LED-indikatorer angiver batteri 
og apparatets status. 7 års 
garanti.

Pris pr. stk. 

635,-

101638

Spændingsgiver 
M550  
Kraftfuld spændingsgiver, 
som forsynes med strøm fra 
lysnettet. Velegnet til hegn op 
til 35 km. Indbygget beskyt-
telse mod lynnedslag. 

Pris pr. stk.  

1.730,-

Spændingsgivere
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101669

Ledhåndtag Soft 
Touch orange til reb  
– 4 stk.
Nydesignet med blødt gummihåndtag.

Pris pr. pk. 

88,-

101657

Vidoflex 9 turboline 
plus hvid – 2x200 m
Leder 40 gange bedre og er 50% 
stærkere end standard kunststoftråd. 
Til mobilehegn på over 500 m. 5 års UV-
garanti. Findes også i 2x 400 m (varenr. 
101656) og 2x 1000 m (varenr. 101655)

Pris pr. pk. á 2 stk. 

415,-

101654

HT-zinc-alu-mag-tråd 
1,8 mm – 1250 m
Til lange, permanente kvæg- og 
fårehegn med udmærket elektrisk 
ledeevne (0,067 ohm). Rustfri, med en 
trækstyrke på 350kg.

Pris pr. rulle v/5  

965,-
Pris pr. rulle 1.065,-

101659

Trådspole med 
polywire – 500 m 
Sort håndtag med knobeskyttelse. Inkl. 
transportabel dobbelt håndtag. 2,5 mm.

Pris pr. stk.

570,-

Diverse hegnsartikler

Se hele 
hegnssortimentet på 

vikingdanmark.dk/
vikshop
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Staldredskaber

101387

Smedebakken 
– universale 
ophæng til skaft
Pris pr. stk. v/3   

135,-
Pris pr. stk. 145,-

100837

Galax korn/
sneskovl  
– kunststof
Totallænge 1300mm.  
Frostsikret til -30°C. 

Pris pr. stk.

200,-

100777

Møgskraber rød 
plast
35cm bred. Passer til 25mm 
diameter skafte (varenr. 100778)

Pris pr. stk. v/10   

22,-
Pris pr. stk. 25,-

100851

Galax 
ensilagegreb  
– 6 grene
Totallængde 1330mm.

Pris pr. stk. v/3   

325,-
Pris pr. stk. 335,-

101861

Galax 
farmerskrab 
 – 60 cm
Med lakeret træskaft (længde 
1650mm). Findes i forskellige 
bredde fra 30 cm til 80 cm 
(varenr. 100858 – 100863).  

Pris pr. stk. v/3   

170,-
Pris pr. stk. 180,-
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Arbejdstøj

101878

Kansas Icon One 
kedeldragt – sort
Kedeldragt i slidstærkt 
materiale med høj 
farveægthed. Godkendt til 
industrivask i henhold til ISO 
15797

65% polyester, 35% bomuld. 
Fås i str S – 4XL og i grøn 
(varenr. 101885)

Pris pr. stk.  

629,-

101881

Kansas Match Polo – sort
65% polyester, 35% bomuld. Fås i  
str S – 4XL og i mørkegrå (varenr. 101882).

Pris pr. stk.  

239,-

101884

Kansas skjorte – sort 
Luxe-kvalitet. 65% polyester, 35% 
bomuld. Fås i str S – 4XL og i  
mørkegrå (varenr. 101884)

Pris pr. stk.  

255,-

101879

Kansas Icon X 
Sweatshirt – Grå
Meleret sweatshirt i kraftig kvalitet og 
med rund krave. 95% polyester, 5% 
elastan. Fås i str S – 4XL og i grøn  
(varenr. 101880).

Pris pr. stk.  

345,-

Se hele  
Kansas sortimentet 

på vikingdanmark.dk/
vikshop
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Slikspand tilbud
Køb 6 spande fra Jorenku eller Mosegården og få 1 gratis. 
Gælder kun dem på 25kg og 20kg Gælder fra 01/03/21 til 30/04/21.

100458

Mineral lick – High 
magnesium 25 kg 
Mineraltilskud med højt magnesium indhold.
•  Anvendes i det tidlige forår, sommer og efterår
•  Forebygger græstetani (græsforgiftning)
• Må også bruges til får

Pris pr. spand v/40   

215,-
Pris pr. spand v/4 235,- 
Pris pr. spand v/1 255,-

101790

Masterlick 
HighMag – 20 kg 
Anvendes i foråret og efteråret. 

Pris pr. spand v/6   

190,-
Pris pr. spand v/3 200,-
Pris pr. spand v/1 210,-

101793

Masterlick 
Summer Garlic - 
Nature – 20 kg 
Ideelt til tidspunkter hvor fluerne 
bider og insekter er mest udbredt. 
Den naturlige hvidløg udskilles 
via huden og danner en naturlig 
barriere. 

Pris pr. spand v/6   

230,-
Pris pr. spand v/3 240,-
Pris pr. spand v/1 250,-

101850

Masterlick Easy 
Breather
Indeholder en kombination af 
menthololie, eukalyptusolie og 
hvidløg for at opretholde frie 
luftveje.

Pris pr. spand v/6   

220,-
Pris pr. spand v/3 230,-
Pris pr. spand v/1 240,-

100456

Mineral lick – Summer 
garlic 25 kg 
Flueafvisende effekt dvs. at dyrene ikke plages af 
fluer og andre insekter.
• Må bruges af økologer
• Højt indhold af magnesium
• Må bruges til får

Pris pr. spand v/40   

265,-
Pris pr. spand v/4 280,- 
Pris pr. spand v/1 315,-

Alle spande er 
produceret i Skotland 
og indeholder 50mg 

selen.
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Ny leverandør - Kersia
101887

D5 Chlorhexidine – 22 kg
Klorhexidin koncentrat, der opblandes i 1:4 
forhold med vand. God og billig pattespray.

Pris pr. dunk v/4  

652,-
Pris pr. dunk v/1 686,-

101908

Liq-IO Concentrate 
 – 20 kg
Koncentrat der blandes i enten en 10% 
eller 20% opløsning. Meget effektiv ovenfor 
bakterie, virus og gær. Indeholder 2500 
ppm jod og blød-/og fugtgivende stoffer. 

Pris pr. dunk v/4  

1.387,-
Pris pr. dunk v/2 1.416,-
Pris pr. dunk v/1 1.460,-

101893

Liq-IO – 200 kg 
Jodbaseret spray med 2500 ppm. Klar til 
brug. Leveres direkte fra leverandøren.

Pris pr. tromle v/2  

2.508,-
Pris pr. tromle v/1 2.640,-

101872

Agacid 5000 – 10L
Til behandling af drikkevand, blandt 
andet rør og tanke til husdyrproduktion. 
Indeholder pæreeddikesyre og hydro-
genperoxid.

Pris pr. dunk

450,-

101889

Prefoam+ – 22 kg
Kraftig men plejende forskum, baseret på mælkesyre. 
Findes i tromle (varenr. 101890) og palletanke (varenr. 
101891). Direkte levering fra leverandør  
ved tromle og palletanke.

Pris pr. dunk v/4  

251,-
Pris pr. dunk v/2 256,-
Pris pr. dunk v/1 264,-

101892

Liq-IO – 25 kg
Jodbaseret spray med 2500 ppm. 
Klar til brug.

Pris pr. dunk v/4 

318,-
Pris pr. dunk v/1 335,-

101894

Liq-IO – 1.000 kg
Jodbaseret spray med 2500 
ppm. Klar til brug. Leveres 
direkte fra leverandøren

Pris pr. palletank 

11.051,-


