
VIKINGDANMARK.DK/VIKSHOP

VikShop
Fri fragt over 950,- eks. moms  
– Leveringstid 2-4 dage

Denne flyer har fokus på ensilering og 
ensileringsmidler. Hvor tildækning er vigtig. To lag 
plastik, en tynd underlagsfolie og afsluttende et net.
Det er ikke ufarligt at arbejde i marken, derfor er det 
vigtig med sikkerhedsveste, men er uheldet ude er 
brandslukkere og førstehjælpskasser nødvendige.

August 2022

102112

Storm Plast -10 x 50 m
Ensileringsfolie/plastik til køresilo og 
markstak

Pris pr. stk.

1.775,-

102119

Storm underfolie 8 x 50 m
Underlagsfolie til køresilo og markstak

Pris pr. stk.

699,-

Se flere størrelser på 
vikingdanmark.dk/ 

vikshop



2 Der tages forbehold for trykfejl

101298

Kaustisk soda - 25 kg
Prisen er pr. palle

1 palle = 49 sække

Pris pr. palle

18.500,-
Spar 335,- kr.  
ved køb af 3 stk.

101972

Dancid 80/20 - 30 kg
Effektiv virkning overfor salmonella og andre 
bakterier

Anvendes til konservering af foder

Pris pr. dunk

300,-

101492

Natriumbicarbonat  
- 25 kg
Til forebyggelse af vomacidose

Prisen er pr. palle, 1 palle = 49 sække

Pris pr. palle

5.149,-

101523

StabiCool Plus - 25 kg
Til hæmning af varmeudvikling i fuldfoderblandinger

1 palle = 40 sække

Pris pr. palle

625,-
Køb 10 stk. og spar  
15,- kr. pr. sæk

Ensilering og bakteriedræbere



3Der tages forbehold for trykfejl

100511

Nitto-Tape Sort  
- 100 mm x 10 m
Ensilage tape

Pris pr. stk.

30,-
Køb 5 stk. og spar  
5,- kr. pr. stk.

101967 

Storm Sandsæk 
m/bærestrop
Til afdækning af markstak 
50 stk.

Pris 

395,-

101957 

Storm Silonet -12 x15 m
Afdækningsnet til køresilo og markstak

Pris pr. stk.

1.900,-

102130 

Øjebindere
Til lukning af sandsække

Rustfrit stål

1000 stk. pr. bundt

Pris pr. bundt

165,-

102129 

Strammedriller
Driller til øjebindere

Pris pr. stk.

215,-

Stribs og tape til god afdækning

Se flere størrelser på 
vikingdanmark.dk/ 

vikshop



4 Der tages forbehold for trykfejl

101822

Refleksvest - 
Onesize
Gul vest i 100% polyeseter 
med to refleksstriber  
á 5 cm

Pris pr. stk.

29,-

Sikkerhed på bedriften

101400

Fireover - 
Skumslukning - 250 
ml
Fireover - Skumslukning - 250 
ml. Skum til slukning af pludselig 
opståede brande

Stor kølingseffekt, som forhindrer 
genantændelse

Pris pr. stk.

125,-

100164

Sikkerhedsbrille - Mørke
Til beskyttelse af øjne

Med UV-beskyttelse 

Pris pr. stk.

50,-
Køb 5 stk. og  
spar 5,- kr. pr. stk.

101821

Førstehjælpstaske
Pris pr. stk.

89,-

100203

Blundstone støvle m/
sikkerhed - Model 122/192
De kendte australske Blundstone læderstøvler af  
1. klasses kromgarvet olieret læder med den 
originale elastik side

Med sikkerhed

Pris pr. par

950,-

101317

OX-ON Supreme 1600 handsker
Slidstærk

Fingerdyppet strikhandske  
i nylon/lycra

Pris pr. par

20,-
Køb 12 stk. og spar  
2,- kr. pr. par

101542 

Strømper - Daywalker Crew
Daywalker Crew strømper/sokker er syet med 
kobbertråde, som sikrer et  
godt fodklima

Pris pr. stk.

80,-


