
Årsmøte i Oppland Sau&Geit 
Øyer 21 – 23.februar 

V/Olaf Larshaugen – Fron Traktor Service AS 



Hvem og hva er Husdyr Systemer AS?
- 1990 – Dansk Staldindustri(DSI) etablert i Norge og kjøpte opp flere produsenter
- Fænø Nutiden kjøpt opp av DSI – 32 forhandlere med fokus på IMEK
- Salget måtte utvides – Forhandlere oppsagt, og Eik Senteret ble importør
- Husdyr systemer  stiftet året 1992 – Består av frittstående private forhandlere
- Tilbyr innredning og landbruksrelaterte artikler til bonden
- Forhandlere i Innlandet: 

- Fron Traktor Service – Vinstra i Gudbrandsdalen 
- Grobakken Landmek – Rogne i Valdres
- Disserud Fjøs og Maskin – Feiring i Eidsvoll Kommune



Historie - Fron Traktor Service AS 
- Stiftet året 1965
- 13 ansatte – Salgsavdeling, butikk, delelager og verksted. 
- Lokalisert i Ruste - Nord-Fron Kommune, Gudbrandsdalen
- Traktor og maskinleverandør innen HCP 
- Selger kjente merkevarer som: Deutz Fahr, Zetor, Krone grasutstyr, Palmse tilhengere, 

KVK klauvbokser og tilbyr i tillegg alt innen HCP Ringen sine produkter. 
- Eier av Haugsveen&Fjeldstad Landbruk AS på Stange
- Dekker hele Innlandet fylke. FTS ligger på en årlig omsetning på ca 70.millioner.
- Er Husdyr Systemer forhandler, og har vært med fra starten i 1992
-



Tema – Produkter til sau og geit
- Sprayfo melkerstaningspulver – LAM 51 
- Kampanje ved førsesongsbestilling – LAM 51
- Lac Tek melkeautomat til kopplam
- NYHET! Husdyr Systemer sin nye vekt. 
- Reviva
- Staldren tørrdesinfeksjonsmiddel
- Norum sauinnredning
- Gullsøya lettgrinder
- HS plastgulv
- Snu Sauen – Sauesnuer



Sprayfo melkeerstatningspulver – LAM 51

- Sprayfo melkerstatningspulver – LAM 51
- Kjent produkt i markedet gjennom flere år
- Gi lam eller kje den optimale starte for å sørge for:

* Problemfritt oppdrett av med høyt antistoff 
nivå og sykdomsfri utnyttelse av lammets
genetiske potensiale.

* God tilvekst og gode organ gir friske og robuste dyr.
* Lang produksjonstid på produksjonsdyr



Sprayfo produksjonen 
* Moderne melkeerstatninger består i hovedsak av to 
hovedingredienser, foruten en mineral, vitamin blanding. 
1. Fettkonsentrat laget av planteoljer; Tørket under en spesiell 
prosess, hvor fettet beskytter laktose/protein. 
2. Hovedsaklig kommer proteinet fra melkeprodukter som myse, 
skummetmelk, og andre. Dette blir blandet inn i en senere prosess. 
3. I sluttblanding blir det blandet inn mineral og vitamintilsetning for å 
sikre tilgang på nødvendige stoffer og god mageflora. 
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Homogenisering for bedre fordøyelighet 



MIkRO-
INNKAPSLET

FETT

- Lettløselig og veldig stabil oppløsning
- Mindre størrelser på fettpartikklene enn i kumelk
- Høyeste fordøyelighet for fett og protein
- Beskyttelse av fett mot å bli harskt



Sprayfo Lammegodt – Norske råvarer
• Vi kjøper alle melkeråvarer fra Tine (et lite unntak skummetmelk)
• Tilpasses behov etter Tine sine ønsker om utnytting av tilgjengelige råvarer.
• Ordningen kommer inn under: utenlands bearbeiding og er nøye overvåket 

av både norske tollmyndigheter og ikke minst tollmyndighetene i EU.  
• Våre blandinger inneholder skummetmelk – gunstig for fordøyelse.
• Vi er svært stolte av å klare å få vår melkerstatning produsert med norske 

melkeråvarer, og dermed har gode grunner til å bruke vår varemerke 
«KALVEGODT» og «LAMMEGODT». 



KAMPANJE – SPRAYFO LAM 51
Veil pris pr sekk: 925,- eks mva. 

Kampanjepris pr sekk ved kjøp av helpall: 
839,- eks mva. 

Kampanjepris pr sekk ved kjøp under pall: 
879,- eks mva. 

Kampanje gjelder ved bestilling i førsesong 
innen 15.03.2020.
Levering til sesong. 



Lac-Tek melkeautomat

• Praktisk og effektiv maskin som blander temperert vann med 
pulver

• Kapasitet på opptil ca 30-40 kopplam 

• Veskenivået i blandekammeret på Lac Tek styres av sensor

• Blandes forløpende mengder

• Leveres som standard med 1 smokkbrett (ekstrautstyr med flere)

• Pris fra 19.900,- eks mva. 



NYHET - HS Klemvekt

• HS klemvekt har vært under utvikling i lang tid. 

• Klemvekten har 2 ulike posisjoner 

• Sammen med sperreport ved inngang og 2-veisport ved utgang har man 
et komplett system for veiing og sortering.

• Kan brukes med vanlig klokkevekt, enkel elektronisk vekt som kan 
kombineres med lesestav. Lesestav registrerer øremerke og vekta legges 
inn manuelt på staven. Etter veiing overføres data til PC. 

• Tru-Test med automatisk overføring fra lesestav til veiehode og videre til 
computer kan også leveres.

PRIS FRA 17.000,- eks mva. 



Reviva

Den orange energidrikken forbedrer energibalansen etter  
kalving og lamming. Får i gang grovfôropptaket til kua og søya. 



• Pulveret inneholder

• Druesukker

• Calcium

• Electrolytter

• Prebiotics, minerals and vitamins

• Dose pr ku: 1 kg – Dosering Søye: 100 gr 

• Skal blandes i 20 liter lunkent vann – Søye 2 liter

• Oppløsningen har en tiltrekkene lukt og god smak

• Gitt rett etter kalving drikker kua ivrig. Søya «litt» reservert

• Øker nivået av kalsium i blodet og stimulerer tørrstoffopptaket

Farm-O-San Reviva



Farm-O-San Reviva

Bøtte med 2 kg. for sau Bøtte med  7 kg



• Leveres i 25 kg sekker 

• pH nøytralt 

• Kan strøes på strekkmetall

• Effektiv på talle 

• Binder amoniakk

• Reduserer luftfuktighet og dermed smitteoverføring i luften

• Reduserer livsbetegnelser for flue- og sopplarver

• Effektivt og bakteriedrepende og dokumenter effekt mot e-coli og salmonella

• Strøs en håndfull pr m2 i binge

• Pris: 290,- eks mva pr sekk. 

STALDREN – ET EFFEKTIVT TØRRDESINFEKSJONSMIDDEL



- Fås med oppdelte eller langsgående etefront

- Fleksible løsninger tilpasset eksisterende utfordringer

- Etefront med port

- Sidegrinder og bakgrinder med stående spiler 

NORUM SAU INNREDNING



GULLSØYA LETTGRINDER



GULLSØYA LETTGRINDER



SNU SAUEN

- WM Ironwork – snu sauen er en enkel måte og 
håndtere sauen din på. 

- Passer i etthver sorteringssystem

- Fri adgang for undersøkelse med adgang til 
føtter, hode, jur bakdel ect. 

- Hjul og håndtak for enkel forflytning 

- Pris: 15.500,- eks mva komplett m/handtak og 
hjul.



- Plastgulv i størrelse 80x40 cm 

- Beregnet til geit og sau

- Orange farge

- 14mm spalteåpning

- Legges bæring for hver 80’ende cm

- Bæring dimensjoneres etter spenn

- «Sklisikre»

HS PLASTRISTER



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! J


