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Cikkszám: ADC/150

Az Ambic Habosítós bimbófürösztő

pohár  gyors, egyszerű és megbízható

eszköze a habosított fertőtlenítő szer

tőgybimbóra  történő feljuttatásának. 

A pohár a piacon található összes

habosításra alkalmas fertőtlenítő 

szerrel használható.. 

• A habsűrűség állandó, amely a

tőgybimbó teljes fedését biztosítja

•  Beépített szelep és szűrt levegő az eltömődés

elkerülésének érdekében. 

•  A pohártest könnyen

összenyomható és

rugalmas 

•  Egyszerűen

szétszerelhető, és

tisztítható 

•  A bimbófürösztő pohár a 

legjobb minőségű 

vegyszernek ellenálló 

anyagból készült  

•  Többféle színváltozatban is

kapható

Bimbófürösztő pohárBimbófürösztő poharak...a mai kor igényeinek megfelelően

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb bimbófürösztő poharat
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Típus Standard  Non Dipper Iker Fekvő Habosítós 
Return  csöves 
egycsöves

Visszafolyás  

mentes ✓ ✓ ✓ ✓

Standard ✓ ✓ ✓ ✓

Megvastagított 

pohár száj ✓ ✓

Habosítós ✓ 

15ml pohár ✓

30ml pohár ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tehén ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kecske ✓

Juh ✓

Kis méretű 

tőgybimbók ✓ ✓

• Kitűnő ár – minőség arány

• Folyamatos fejlesztések

• Többféle típus és szín

• Könnyű kezelhetőség, esztétikus kialakítás

• Kiváló minőség, hosszú élettartam

A Világ első számú gyártójától…

www.ambic.co.uk
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Az AMBIC legújabb  

bimbófürösztő pohár

kialakításának köszönhetően 

a nehezebben elérhető

tőgybimbók fertőtlenítése is

egyszerűen és hatékonyan

megoldható.   

• Fekvő pohár – könnyebb használat 

• A visszafolyás mentesség biztosítja, hogy a

tőgyfertőtlenítő anyag tisztán és a legnagyobb

hatékonysággal kerüljön fel a tőgyre 

• Egyszerűen átalakítható egycsövesről, ikercsöves

bimbófürösztő pohárrá 

• Ergonómikus kialakítás, egyszerűbb 

bimbófürösztés 

• Övre akasztható fogantyú 

• Többféle színben, elő- és utómártogatáshoz is 

• Kiváló minőség, hosszú élettartam 

UniDipper™
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Cikkszám: ADC/160 



Cikkszám: ADC/100

Az AMBIC, bimbófürösztő poharait a Nemzeti

Tejgazdálkodási Kutatóintézettel és más tudományos

testületekkel együttműködve fejlesztette ki.

Közös munkájuk hívta fel a figyelmet a fejés utáni

tőgyfertőtlenítés fontosságára a tőgygyulladás elleni

küzdelemben. 

• Nagyméretű, enyhén döntött pohárrész a könnyű

és hatékony tőgybimbó fedéséhez 

• Speciális csöpögés mentes peremkialakítás 

• SKémiai anyagoknak ellenálló, könnyen 

összenyomható, rugalmas pohár test

• Többféle színben, elő- és utómártogatáshoz is 

• Övre akasztható fogantyú 

• Kiváló minőség, hosszú 

élettartam 

Cikkszám: ADC/125 

A Világon széles körben elterjedt Non-return

visszafolyás mentes bimbófürösztő pohár „Mini” 15 

ml-es változata, amely a kisebb tőgybimbójú állatok

tőgyfertőtlenítéséhez alkalmazható. 

• A visszafolyás mentesség biztosítja, hogy a

tőgyfertőtlenítő anyag tisztán és a legnagyobb

hatékonysággal kerüljön fel a tőgyre 

• Speciális csöpögés mentes peremkialakítás 

• Kémiai anyagoknak ellenálló anyagkivitel 

• Könnyen összenyomható, hosszú élettartamú 

pohártest 

• 15ml-es méretben kapható 

• Többféle színben, elő- és 

utómártogatáshoz is 

• Övre akasztható fogantyú 

• Kiváló minőség, hosszú élettartam 

Cikkszám: ADC/120-TT 

A Világon széles körben elterjedt Non-return

visszafolyás mentes bimbófürösztő pohár „iker

csöves” változata. Használatával egyszerűbbé tehető

a bimbófürösztő szer kijuttatása az adagoló pohárba. 

• A két cső alkalmazása miatt könnyebben

összenyomható pohártest, ugyanannyi

tőgyfertőtlenítő kiadagolása mellett 

• A visszafolyás mentesség biztosítja, hogy a

tőgyfertőtlenítő anyag tisztán és a legnagyobb

hatékonysággal kerüljön fel a tőgyre 

• Speciális csöpögés mentes peremkialakítás 

•   Kémiai anyagoknak ellenálló anyagkivitel 

•   Nagyon könnyen összenyomható, hosszú

élettartamú pohártest 

• 30ml-es méretben kapható 

• Többféle színben, elő- és 

utómártogatáshoz is 

•   Övre akasztható fogantyú 

•   Kiváló minőség, hosszú

élettartam 

Bimbófürösztő pohár Mini

The Original No.1
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Cikkszám: ADC/120 

A Non-return, azaz Visszafolyás mentes

bimbófürösztő pohár a Világon legszélesebb körben

elterjedt AMBIC 

termék. A mártogatásos tőgyfertőtlenítés elterjedése

óta ez az egyik leghatékonyabb eszköz a kiemelkedő

tőgyhigiénia megteremtésében és a tőgygyulladás

megelőzésében, illetve megfékezésében. 

• Magában foglalja a Standard bimbófürösztő pohár 

legjellemzőbb tulajdonságait 

• A visszafolyás mentesség biztosítja, hogy a

tőgyfertőtlenítő anyag tisztán és a legnagyobb

hatékonysággal kerüljön fel a tőgyre 

• Speciális csöpögés mentes peremkialakítás 

• Megbízható eszköze a tőgygyulladás

megfékezésének és az alacsony szomatikus

sejtszám elérésének, megtartásának 

•   Könnyen összenyomható, hosszú

élettartamú pohártest 

•   Kétféle - 15 ml-es és 30ml-

es – méretben kapható 

•   Többféle színben, elő- és   

utómártogatáshoz is 

•   Övre akasztható fogantyú 

•   Kiváló minőség, hosszú élettartam 

Bimbófürösztő pohár Standard Bimbófürösztő pohár Non Return Bimbófürösztő pohár Iker cösves


