
        
 
Datum 1 september 2020  

 

 
Under sommarmånaderna har vi genomgått en rad förändringar hos 
Stallmästaren.  

• Beställningar av Originalmärken går direkt från fabrik ut till kund 
vilket har lett till att vi nu fått ner leveranstiden.  

• Märkesbyte från Liten till Medium för nöt, medför till att 
beställningar med original som körs som bråttom endast blir 
med det stora öronmärket.  

 

Endast ersättning som sampack  
Att beställa sampack i efterhand är inte längre möjligt om en utav beställningarna 
innehåller originalmärken. Sampack fungerar endast om bägge beställningarna är 
med ersättningar.  

 
Hämta sin beställning i Lidköping 
De enda beställningar som kan hämtas i Lidköping är de som innehåller lagervaror 
och ersättningsmärken. Att hämta ut beställningar med originalmärken är inte längre 
möjligt då den typen av beställning skickas direkt från produktion ut till kund.  

 
Beställning Återtagsmärken 
Innan beställning av märken för återtag, stäm av med ditt slakteri så att alla uppgifter 
du lämnar in till beställningen som till exempel medlemsnummer är korrekta. Tiden är 
knapp denna tid på året och det är ofta snabba ryck när de ringer från slakteriet, 
eventuella feltryck kan då leda till stora förseningar för andra beställare. 
 

E23 kampanj 
Kunder som beställer minst 150 elektroniska E23 öronmärken till får kan under 
september till början av november lägga sin beställning på originalmärken till 
rabatterat pris. För att ta del av detta erbjudande kontakta oss eller gå in på vår 
hemsida www.stallmastaren.se för mer information.  
 
Hjälp vid för beställning av öronmärken 
för nätbutik och blankett 
Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver 
beställa och framförallt hur man lägger sin 
beställning. Vi har lagt in manualer både för 
beställning genom nätbutik och på blankett, dessa 
(och mycket mer) hittar du under Instruktioner på 
vår hemsida. 
När en felaktig beställning kommer in, tar vi alltid 
kontakt med kund via telefon, e-post eller post.  

 

Medium 
57 mm x 59,2 mm 

http://www.stallmastaren.se/


        
 

 
Combi 3000 Öronmärken, ett öronmärke för alla djurslag 

 
I Combi 3000®-märket är det gjort förstärkningar i övre delen av 
märket, både i hon- och han-delen. Bättre design och materialfyllnad i 
övergången mellan märkesplatta och stam ger ett starkare 
öronmärke.  

 
Fri rotation mellan hon-del och handel reducerar risken för irritation 
och infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda märkesspetsen 
förhindrar att smitta sprids. Rotationen att märket gör även att han-
delen, tål mer belastning. Det förbättrar märkets hållbarhet. 

 
Alla han-delar har sedan 2017 fått en längre stam på 2 mm.  
 
Combi 3000 Öronmärken appliceras i örat med svart Combi Junior 
tång (2011) och svart Combi junior nål (20mm).  
 

     Ett tydligt klick hörs vid fastsättningen när märket sitter i lås. Även    
     rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de   
     snurrar med lätthet.   

 
 
 
 
 
 

 
På Facebook lägger vi ut nyheter, tips och viktig information. Följ oss på 
Facebook, så går du inte miste om det senaste från oss.  

 
 OS ID Stallmästaren AB             Hemsida: www.stallmastaren.se 

           Skaragatan 110                       E-post:  order@stallmastaren.se 
           531 33 Lidköping                       Telefon: 0510-204 45   
 

Ange ditt SE nr, person- eller organisationsnummer. 
 

Tänk på att beställa era märken i tid 

Bråttom avgift från 1 januari 2020 
 

Vid bråttom: 3 kr per öronmärke 

Över 500 öronmärken Bråttom: 3 kr/märke + avgift 250 kr 

Djur på slakteri och AKUTA beställningar: 3 kr/märke + avgift 250 kr 

Signalmärken Bråttom: 1 kr per öronmärke 

http://www.stallmastaren.se/
mailto:order@stallmastaren.se

