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ståltrAPEZPlAdEr
Tag/væg til lavpris
fra  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastisol – Prelaq Nova – Polyester 

& Galvaniseret

Den populære teglstensprofil i stål 
– udseende som tegl 

(fås i fix-mål)

NYHED!!!
Stålplade med udseende som eter-

nit (fås i fix-mål)

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

h.P. ståltAg aps
8662 3705 . 2072 6601 . Fax 8662 3805

hp@hp-staaltag.dk · www.hp-staaltag.dk

PlaDs tIlbyDes/søGes

Førstemand/driftsleder  
dansktalende, søges pr. 1/1-2012 til 
minkfarm i Salling med 4.500 tæver.  
For den rette er der mulighed for 
overtagelse efter nogle år. 
Ansøgning sendes til  
hkmink@mail.dk – tlf.: 2226 1492

Arbejde søges
Jeg er 28 år, uddannet jordbrugs-
teknolog med kvæg som speciale. 
Uddannet på Vejlby Landbrugsskole i 
Aarhus. De sidste tre år har jeg været  
ansat hos Vestjyllands Andel som 
produktkonsulent. Jeg fik mulighed for 
at stifte bekendtskab med pelsdyrs-
produktionen, da jeg i forbindelse med 
min uddannelse fik mulighed for at 
lave et adfærdsprojekt. Jeg bor i Spar-
kær ved Viborg. Dygtig og motiveret. 
gitte Andersen, tlf.: 2229 0693,  
gitteandersen2@gmail.com

gylleanlæg 
– der bare virker 
Komplet vacumsystem 
Vi laver også bagskyl og reparation 
af alle slags pumper.
tlf. 21 25 62 64
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Udføres som totalbyg

fra 500 kr. pr. m2.

Pris incl.: 
Stålspær.
Fuldstøbt rand-fundament.
Celleplader på sider.
El-ledhejseport.
Tagrender i stål.

      31 24 15 36 - Martin
      31 13 97 58 - Lars

-    -    -

Ring:

selv byg  med byg  total byg

Råhus til mink

billig reparationstråd
Reparationstråd i mange kvaliteter. 
Kraftige ruser, usamlet eller samlet, 
forlåger, bundlåger, bundtråd, fo-
dertråd samt rammer og beslag. Alt 
fremstilles efter mål uden merpris.

www.medana-as.dk
tlf. 7565 0211

køb og salg af brugt udstyr 
beton hegn til farm og industri 
tagplader b5 grå 125 x 112 cm.  
Pris fra 75,-
Jm Farmsalg – 75 78 19 22
www.jm-farmsalg.dk

hvide sande tagrens
er også Vestjysk minkrens

– Rengøring af minkhaller
– Rengøring af hvalpenet
– Desinfektion af minkhaller
– Salg af desinfektionsvæske
– Uforbindende tilbud gives
– Vi kører over hele landet

Palle Jensen
Mamrelund 1 A
6960 Hvide Sande
9731 2142 – 4029 4456

redekasser
Avlskasser med og uden ruser. Del-
vis samlet eller helt samlet.

www.medana-as.dk
tlf. 7565 0211

minkbure
Vendbare bure. Bure med rf. Bund. 
Bure i 2 etager. Topcylinderbure.

www.medana-as.dk  
tlf. 7565 0211

35,-



















 
 
 
 









  
  



  




  




  
  

kØb-sAlg-VurdEring
af alt til mink.
opstilling og flytning af mink-
haller
sØndErlund FArmsErViCE
Tlf. 9747 3530 – 2094 3531
Se vores hjemmeside:
www.soender-lund.dk

Morrevej 1 A, Tvis, 7500 Holstebro
97 43 56 59  /  21 63 25 62

tvismink@mail.dk

Professionel håndværk siden 1980

l Aut. transport af mink l Blodprøver l Vaccination 
l Pelsning l Alt forefaldent farmarbejde

Vi garanterer korrekt håndtering af dine mink /skind.
Kontakt venligst Poul M. Aldershvile, Tvis Mink.

TVIS MINK | FARMSERVICE

Vi indfryser minkene og flår og skraber dem når det passer dig.
Således kan du tane dine mink derhjemme når den travleste

periode med sortering og aflivning  på farmen er ovre.

 Vi henter minkene på din adresse og afleverer dem igen efter pelsning.
...Nemt og effektivt for dig... 

Vil du vide mere så ring til os på tlf.: 98 65 89 00 

Danpels tilbyder nu også delvis pelsning
NYHED -  NYHED -  NYHED

Danpels.dk ∙ v/Volbæk Mink ApS ∙ Aggersundvej 16 ∙ DK-9600 Aars 
Tlf. +45 98 65 89 00 ∙ www.danpels.dk

www.thermofarm.dk
www.lbj.dk

DK-7100 Vejle  

Energibesparende drikkevandsanlæg

7
Pumpestationer
Vandvarmere

ERO drikkeventiler
Tilbehør

- frostfri siden 1998
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Kontakt Lars Johnsen
Tlf. +45 7531 0936
Mobil +45 2033 0936
Email lbj@lbj.dk

MInkFarMe

søges
Minkfarm søges, gerne inden for Hor-
sens, Hadsund og Viborg. Med mulig-
hed for glidende generationsskifte.  
diana bay-smidt. tlf. 2092 0795.  
diana_bay@live.dk

købes
Minkfarm på Sjælland købes. Eventu-
elt som glidende ejerskifte over nogle 
år. Kontakt mig, hvis du har overvejel-
ser om salg eller samarbejde.  
majbritt kongstad, tlf. 4046 1106, 
kongfam@mail.dk




