
Het nieuwe oormerk vraagt tenminste om een eenmalige aanpassing van de pin in 
de tang. Onderstaand, de geschikte tangen om de oormerken mee aan te brengen, 
waarbij de pin aan te passen is:

Sterke, verdikte 
sluiting

Slijtage bestendige 
& versterkte pin

MD BVD set incl. geboortekaartjes en 
samplezakjes en formulieren voor GD

Snaptag tang nieuw model Total Tagger Allflex Geel/Orange Total Tagger Allflex Rood

MD Excellent groot / blanco set

MD Solide klein / blanco set

MD Rond klein / blanco set

VERNIEUWT HAAR ASSORTIMENT OORMERKEN VOOR RUNDVEE!

De huidige typen Snaptag en Supertag oormerken worden vervangen door onderstaande oormerksets 
uit onze Combi 3000® reeks.

ONS VERNIEUWDE TYPE, BIEDT U 7 STERKE ZEKERHEDEN:
Een nieuwe generatie oormerken! Moderne technologie in kunststoff en en belasering.
Sterk en duurzaam. Extra sterke pin aanhechting en verdikking van het deel rond het gat.
Makkelijk aan te brengen. U hoort een duidelijk hoorbare klik als het merk is aangebracht.
Optimale pinlengte & open "cup". Geeft wondbeluchting, daardoor een snelle genezing!
Visueel zeer goed leesbaar. Qua grootte en kwaliteit bedrukking.
Uniek sluitsysteem. Bevat geen metalen onderdelen en is recyclebaar. (Octrooi nr.304771)
Ontwikkeld en vervaardigd vanuit praktijkervaring.

Merkodalton Excellent set
(rvo code: MD2/ MD8) 
(Vervanging MD1/MD9)

• MD Excellent 2* groot bedrukt
• MD Excellent groot/blanco set  heeft 1 blanco vrouwelijk deel,

 voor eigen bedrijfsnaam, logo of diergegevens.

De oude Snaptag- of supertag tang is niet aan te passen door middel van een losse pin. 
Ons advies is om dan een passende tang met uw nieuwe bestelling oormerken mee te laten komen. 

Merkodalton BVD set (reeds bestaand)
(rvo code: OH6) 

•  MD BVD set met beide paren min of meer even groot. Bij de set waarmee het oor sample wordt 
genomen, is het vrouwelijk deel in de hals iets smaller. Alle 4 de oormerkdelen zijn bedrukt.

Merkodalton Solide set
(rvo code: MD6/ MD7) 
(Vervanging MD5/MS9)

•  MD Solide groot/klein set
 kent een tweede paar 
met een kleiner vrouwelijk deel. 

•  MD Solide klein/blanco set
met kleine vrouwelijke deel blanco, 
voor eigen bedrijfsnaam, logo 
of diergegevens.

Merkodalton Rond set
(rvo code: MR6/ MR7) 
(Vervanging MR5/MR9)

•  MD Rond groot/klein set
kent een tweede paar met een 
kleiner vrouwelijk deel 
en een rond mannelijk deel.

•  MD Rond klein/blanco set
met kleine vrouwelijke deel blanco, 
voor eigen bedrijfsnaam, logo 
of diergegevens.
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...merkbaar beter! by Allflexby Allflex

Livestock Intelligence

✔ KWALITEIT    ✔ SERVICE     ✔ SNELLE LEVERING    ✔ COMPLEET PROGRAMMA

OORMERKEN VOOR RUNDVEE

Als gewaardeerde relatie, heeft u in het verleden Snaptag of Supertag oormerken van ons ontvan-
gen.

Indien u via abonnement op Mijn RVO automatisch bestelt, zou u dit aan moeten passen naar de 
gewenste nieuwe set. De naamvoering staat in deze folder bij iedere set vermeld.
Op onze website vindt u een handleiding waarin aanpassing of instellen van abonnement wordt 
uitgelegd. Uiteraard kunt u contact opnemen met onze klantenservice, dan loodsen we u graag 
door de instellingen.

Indien u de oormerken besteld via uw managementsysteem, zijn de nieuwe sets normaliter gewoon 
zichtbaar en in te stellen. Bij evt. vragen, adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van 
het desbetreffende systeem.

Beide toonaangevende oormerkproducenten Merko b.v. en Dalton b.v. hebben zich verenigd 
binnen 1 bedrijf, waarbij ieders doelstelling en expertise behouden is, Merkodalton b.v.. Dit onder 
de “vleugels” van moederbedrijf en wereldleider in dieridentifi catie Allfl ex, behorende tot de MSD 
Animal Health intelligence group.Hierdoor kunnen wij als geen ander voldoen aan uw vraag naar 
dieridentifi catie producten. Of het nu gaat om de vorm, gewenste kwaliteit, visuele of elektronische 
afl ezing, levensduur, lage verlies percentage, scherpe prijs/kwaliteit verhouding of effi ciënte en 
arbeidsvriendelijke toepassingen!

Wij helpen u graag!

HOE                       OORMERKEN BESTELLEN

OOK VOOR:

by Allflex

Livestock Intelligence Postbus 424
7570 AK Oldenzaal

Tel. 05 44 37 24 97
info@merkodalton.nl
www.merkodalton.nl

Bianca Teunissen      Berlinda van der Meer      Peter Beljaars Direct naar onze website!

Bekijk of download de handleiding via:
www.merkodalton.nl/nieuws

 Oormerken voor Schaap & Geit

Elektronische oormerken

Overige identificatie

Readers & Monitoring

Mocht u naast rundvee, ook schapen of geiten op uw bedrijf hebben, dan 
bieden wij u ook voor deze dieren kwaliteitsoormerken voor een scherpe prijs!

Vanuit RVO wordt er gewerkt aan een vrijwillige invoering van offi  ciële, elektronische oormerken voor 
gebruik bij rundvee. Zoals bij schapen & geiten onderscheiden de oormerken zich niet alleen in dat het 
levensnummer van het dier elektronisch uit te lezen is, maar ook in de groene kleur.

M17e
35x35 mm

M18e
27x27 mm

MD Super 
EID set

MD TOP 
EID set

MD Prima 
EID set

SD7
38x35 mm

SE8
88x9 mm

TM

Optimaliseer uw productie met Sensehubtm koemonitoring

HANDHELD & STICKREADERS
> Robuuste behuizing
> Leest FDX én HDX transponders
>   Sterke Lithium batterij voor lange leesduur
> Geluid en vibratie signalering
> Goed afl eesbaar kleurenscherm
> Gratis Agrilink software

Nummerblokjes voor nylon halsbanden
Verkrijgbaar in 3 kleuren, Geel, Rood en Orange

Velcro Enkelbandjes
In 5 kleuren

Oormerk selectieplaatjes
In 10 kleuren

Deze zijn naar 
verwachting 
aanvang 2021 
beschikbaar.

Oormerkstift


