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Historikk:

Husdyrsystemer as ble etablert i 1992 av en gruppe 
forhandlere av landbruksutstyr fra Tromsø til Jæren.

Formålet var et felles innkjøpsorgan, og vi er i dag 12 
eiere/forhandlere fordelt på hele landet.

Varesortimentet har variert, men fjøsinnredning til små og 
storfe har vært hovedfokus.

Rør / nettinggrinder og foringsutstyr er fast «hyllevare» og vi 
prosjekterer tilbygg / rehabilitering og leverer innredning, 
spalteplank, gjødselskrapeutstyr, ventilasjon, vinduer og 
dører, veggplater, plastplater etc.  

Sprayfo mjølkeerstatning er også et stort produkt som 
Husdyrsystemer as og Tine har godt samarbeide med å 
benytte overskuddsmjølk til denne produksjonen.
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Husdyrsystemer as kjøper alle melkeråvarer fra Tine ( med ett  
unntak for en liten andel skummetmelk i Lammegodt 51% (for å 
blande inn fett) og produserer Sprayfo melkeerstatning.

 Ordningen kommer inn under : utenlandsk bearbeiding og er 
nøye overvåket av norske tollmyndigheter og ikke minst 
tollmyndighetene i EU.

 Vi har tilpasset vårt behov etter Tine sine ønsker om utnytting av 
tilgjengelige råvarer. Dette gjør at vi nå bruker mindre 
mysepulver, som Tine videreforedler men andre restprodukter. 
Våre hovedprodukter inneholder skummetmelk som er gunstig 
for fordøyelsen fordi den inneholder både myse og 
kaseinprotein som koagulerer melka. Dette gir bedre foropptak
og minimale fordøyelsesproblemer. Fettet er også «spraytørket» 
i mikropartikler og «utløses» i tarmsystemet og ikke i forutstyr.

Norske melkeråvarer
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 protein                fett(energi)

 Sprayfo Lammegodt Lamb51 23% 23% 

 Sprayfo Lammegodt Primo                   22%                     22%

Protein og fettinnholdProtein og fettinnhold



 Pris Sprayfo Lammegodt Primo (Mysebasert)    25kg.   Kr. 790,-

 Pris Sprayfo Lammegodt (51% skummamjølk + myse )   Kr. 870,-

 Priser er +25%mva. det gis pallerabatt og frakt og levering ordnes 
etter avtale.

Sprayfo typer og priser
2019



Lac Tek lammedrikkeautomat
Kr.19900,-+mva.

Ekstra brett kompl.1100,-+mva.
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Vi har automater, ekstra smokkebrett, og
reservedeler på lager på våre forretninger 

samt forskjellig rekvisita som trengs.
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Staldren er et 
effektivt kalk-

strømiddel som 
reduserer 

«grobunn» for 
bakterier i binger 

og båser.
Gir god lukt og 
tørrere miljø i 
fjøset. 25kg. 

Kr.260,- +mva
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Innredning fra Norum Sveis går aldri «av moten»
Be oss om tilbud på komplett levering av denne med 

gulv enten strekkmetall eller plastrister på sikker 
bæring, ventilasjon og anna utstyr.



HS-Plastrist med bæring
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Gullsøya lettgrinder
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HS-Klemvekt justerbar for lam og voksne sauer. 
Kan utstyres med enkel avlesningsvekt (bildet) eller display 

med vegecelle og evt.lesestav og  overføring av lagrede 
data til sauekontrollen.  Rustfritt stål, trillbar med ringer for 

påkobling av grinder etter ønske.
Pris kr.15000,-+mva. m/digital avlesningsvekt.
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www.husdyrsystemer.no

www.frontraktorservice.no

www.disserud.no

www.groland.no

Takk for oppmerksomheten, ønsker 

alle ei god årsmøte-helg, og at det blir

en god lamme-sesong med bedre 

vilkår for næringa framover!

http://www.husdyrsystemer.no/
http://www.frontraktorservice.no/
http://www.disserud.no/

