Combi 2000® öronmärkessystem
Säker märkning av levande värden

Säkert låssystem

Enkel och djurvänlig fastsättning

Laserprägling

Combi 2000® visuella öronmärken utvecklas
och produceras av OS ID®. Detta är NordEuropas mest använda märkessystem för
husdjur. För producenter, slakterier och
rådgivningstjänster är Combi-märkena ett
kvalitetsbegrepp. De är godkända i Sverige
samt i många andra Europeiska länder.

Combi 2000® har ett lås som är extra starkt.
Funktionen på låset gör att det inte går att
återanvända. Det unika låssystemet är
patenterat med svenskt patentnummer
0913083. Låset innehåller inga metalldelar vilket
gör att plasten kan återvinnas.

Combi 2000® appliceras med Combi Junior eller
Combi Senior tång. Sårytan läker snabbt och
den stängda märkesspetsen förhindrar
smittoöverföring.

Färger

Fem storlekar

Optimal fastsättning

Som enda producent använder OS ID® ultraljudsvetsning för att sätta ihop Combi 2000®

Combi 2000® öronmärken levereras i fem
storlekar och täcker behovet för märkning av
nötdjur, får, get, gris och hjortdjur.

Combi 2000® tillverkas i en mjuk och flexibel
specialplast som tål stora temperatursvängningar, solljus och extremt slitage genom
hela djurets livstid. Valet av material och
form säkrar att märket sitter på bästa sätt.

öronmärken. Hon- och handel svetsas samman
i en list och märkena rivs loss med ett enkelt
handgrepp. Metoden är miljö- och användar vänlig och gör att kartong och tejp inte
behöver användas. (Patentnr: 320230)

Ultraljudsvetsning

Siffror och bokstäver bränns ner i plastmärket,
är tydliga och har god läsbarhet. Präglingen
varar under hela djurets levnadstid.
Märkesföreskrifterna har regler för användande
av olika färger på officiella öronmärken.
Combi 2000® levereras i röd, grön, blå, gul,
orange, grå, vit, lila, rosa och laxrosa.

Unikt patenterat låssystem

Den mycket starka låsningen gör märket säkert
och omöjliggör återanvändande. Låsningen
är patenterad.
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Laserprägling av siffror och bokstäver är
tydliga, lättlästa och varar under hela djurets
levnadstid

Hon- och handel svetsas samman i lister med
ultraljudsvetsning. Metoden är patenterad.

Combi 2000® öronmärkessystem
COMBI 2000® Stor

COMBI 2000® Små

För nöt, gris och hjortdjur
Vikt: 10 gram
Storlek: 70 x 57 mm

För nöt,får, get, gris och hjortdjur
Vikt: 5 gram
Storlek: 48 x 42 mm

COMBI 2000® Rund

COMBI 2000® Rund / Små

COMBI 2000® Pig

För gris
Vikt: 4 gram

För smågris
Märket är enbart anpassat för gris
Vikt: 4 gram
Storlek: 38 x 36 mm

För får, get, gris och ren
Vikt: 3 gram
Diameter: 30 mm
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COMBI 2000® Mini

För får, get och ren
Speciellt anpassat för märkning av nyfödda
lamm.
Vikt: 3,8 gram
Storlek: 37 x 33 mm

Combi 2000® öronmärkessystem
COMBI Senior tång

COMBI Junior tång

Combi Senior tång

Combi Junior tång

Passar till alla Combi 2000® öronmärken

Passar till alla Combi 2000® Öronmärken

Passar till alla CombiE elektroniska öronmärken
Tillverkas i slagtålig plast, låg vikt.
Kräver lite handkraft.
Öppnas automatiskt efter att märkeshalvorna gått i lås

Passar till alla CombiE elektroniska öronmärken

-

Lämplig för märkning av nöt.

Tillverkas i aluminium, låg vikt
-

Ligger bra i handen och är enkel att använda.
Reservnål medföljer tången.

Reservnål medföljer tången
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