
VIKINGDANMARK.DK/VIKSHOP

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

Glædelig jul fra Vikshop
Julen nærmer sig, og vi vil gerne sige jer alle tak for 
et fantastisk år. Mange af jer benytter jer af VikShops 
sortiment, og er flittige til at komme med gode forslag til 
endnu flere varenumre. Bliv endelig ved med det i det nye 
år. I denne flyer finder du lidt til alle på bedriften. Både 
den lille kalv der har brug for en god start, de besøgende 
ift. smittebeskyttelse, og til dine medarbejdere der har 
brug for varmt tøj og ikke mindst lys i denne mørke tid. 
Som altid kan I finde mange flere produkter inde på 
hjemmesiden.

December 2022

100227

Julesæk Blandet slik  
- 2.700 g.
En sæk fyldt med en blanding af små 
barer samt lækre karameller 
og frugtkarameller. 

Sælges så længe lageret 
haves

Pris pr. stk.

425,-

101770

Viking Gårdskilt 
- 2 x1,25 m
Ved bestilling skrives ønskede gårdnavn i 
kommentarfeltet

Flere racer kan vælges på webshoppen. Det 
er også muligt at vælge sit eget billede til 
skiltet, blot dette er taget af en professionel.

Pris pr. stk.

 2.300,-

Husk at bestilling 
inden jul skal være lagt 
inden d. 22/12 og inden 

nytår senest d. 29/12
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101442

Refraktometer Digitalt
Til måling af antistoffer (IgG) i råmælk (colostrum)

Benyt engangspipette (varenr. 101531) og kalibrér med 
demineraliseret vand (varenr. 101968) dagligt inden 
måling af råmælk. Kan rengøres let og hurtigt med 
desinficerende vådservietter (varenr. 100579)

Pris pr. stk.

1.145,-

101427

Milk Bar sutteflaske - 3 liter
Sutteflaske med Milk Bar råmælks/colostrum sut

Sikrer at kalven sutter korrekt.

Til Råmælksfodringen
Råmælkstildeling til den nyfødte kalv er altafgørende for dens fremtidige sundhed. Med 
råmælksposer kan du let påfylde råmælk til råmælksbanken, så der altid er råmælk af god kvali-
tet på lager til den nyfødte kalv. Mål altid brix på råmælken og noter det på posen. Brix-procenten skal være  
over 22% for at være af tilstrækkelig kvalitet til immunisering af kalven.

100958

Råmælksposer  
- 50 stk.
Inkl. 3 sutter og 3 sonder

Til opbevaring samt fodring af råmælk/colostrum.

Sæt med 10 stk. fås på varenr. 100957

Pris pr. pakke

659,-

Find både 
bæretaske, løs 

sonde, fyldetragt 
samt løs sut til 

råmælksposerne på 
vikshop.dk

101442

Refraktometer Optisk
Til måling af antistoffer (IgG) i råmælk/colostrum

Brixprocenten på råmælk skal som minimum være 22% 
for at være tilstrækkelig immuniserende for kalven.

Pris pr. stk.

259,-

101427

Milk Bar suttespand m/låg  
- 3,2 liter
Med specielt 
udviklet Milk Bar sut, 
der sikrer, at kalven 
sutter korrekt

Med låg og formstøbt 
bøjle til ophæng over 
forværket.

Pris pr. stk.

195,-

Pris pr. stk. 

191,-
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100240

Omklædningsrist
60 x 80 cm, højden kan justeres 
mellem 11-13,5 mm

Omklædningsrist der mindsker risikoen for overslæb 
af snavs ved omklædning. Kan sættes i forlængelse 
af hinanden.

Pris pr. stk.

1.599,-

100786

Smedebakken Støvleophæng
Praktisk og robust ophæng til 3 par støvler

Varmegalvaniseret rustik og modstandsdygtig overflade

Pris pr. stk.

355,-

Smittebeskyttelse
Forbedre din smittebeskyttelse på bedriften via varer fra VikShop. Har du brug for mere inspiration og rådgivning er 
du altid velkommen til at tage fat i din rådgiver eller inseminør.

102085

Omklædningsskab
Robust skab der overholder 
gældende regler fra 
Arbejdstilsynet

Afstanden fra krog til bund 
gør, at der kan hænge en 
smittebeskyttelsekittel og stå to 
par støvler i bunden af skabet.

Pris pr. stk. 

3.699,-

100250

Indgangsskilt - Ingen adgang uden skift
Tydelig anvisning af indgang og krav til gårdens besøgende

Synliggørelse af ønske om højere smittebeskyttelse.

Pris pr. stk.

35,-

100271

Dunlop Purofort+ 
m/sikkerhed
Støvler med stødabsorberende 
kile i sålen, til brug i stalden eller 
andet arbejdsbrug

PU gummistøvler i særklasse med 
god plads omkring tæer og vrist.

Pris pr. par 

525,-
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Vinterklar påklædning
Det er aldrig nemt at gøre sit arbejde godt hvis man fryser eller ikke kan se i mørket. Hjælp dine medarbejdere med 
det rette udstyr og lad dig inspirere af siden her.

101229

Nitocore Pandelampe m/lader
Udstyret med en kraftig CREE XP-G2 S3 LED - kan 
lyse mere end 250 meter

Med 3 lysfunktioner fra 220 til 1 lumen

Pris pr. stk.

250,-

101924

Fristads/Kansas Pilot 
Vinterjakke - Grå/sort
Varm og slidstærk jakke i smuds-, olie- og 
vandafvisende materiale med fór og refleksdetaljer i 
sømmene

Kan leveres med broderi på ryg (varenr. 
101917) og/eller bryst (varenr. 101947).

Pris pr. stk. 

695,-

100881

Viking 
Strikhue

Varm strikhue med 
Viking logo

One size

Pris pr. stk.

52,-

100021

Arbejdshandsker m/fór
En komfortabel og fleksibel montagehandske

Slidstærk og meget 
behagelig at bruge,  
når det er koldt.

Pris pr. par

28,-
Køb 10 stk. og spar 
3,00 kr. pr. par

101207

Termo Kedeldragt 
Xtreme
Kedeldragterne er store i 
størrelserne

Refleks på ærmer, skuldre, 
ben og ryg

Pris pr. stk.

645,-


