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Mycket händer på ett år och Stallmästaren är ett
företag i ständig utveckling och förändring. Vi kan gott
säga att vi haft en rejäl ökning på elektroniska märken
och läsare på nöt. Fler och fler lantbrukare ser även
vilken nytta aktivitetsmätning gör i produktion på kort
tid. Stallmästaren hjälper dig att spara dyrbar tid,
förenklar ditt sätt att föra anteckningar och följa upp
dina djur och ser till att ingen brunst går oupptäckt
förbi. Vi vill även hälsa att det har varit väldigt kul att få
komma ut och träffa er kunder på mässor och andra
mötesplatser. Vi håller tummarna för att vi kommer ses
på flera håll i landet under nästa år. Nedan följer några av våra nyheter. För de
senaste händelserna gå in på vår hemsida eller följ oss på Facebook. Må gott!

Beställning av originalmärken, beställ i tid!
Högsäsongen stundar runt hörnet och vi vill lyfta fram hur viktigt det är att
komma in med sin beställning i tid, leveranstid är ca 10 arbetsdagar efter
behandling av order. Ta god tid på er för att beställningen ska bli rätt. Vi går
inte in och ändrar på beställningar av originalmärken då en beställning går i
flera led utanför företaget. Om ni blir osäkra, ring eller maila vår kundtjänst så
hjälper vi er vidare.
Kombinera Combi Medium
Tidigare har vi endast erbjudit Medium
+ Stor eller Medium i bägge öronen
vid beställningar av original märken till
kalvar. Nu utökar vi vårt sortimentet så
att ni kan välja Medium i öra 1 och
elektroniskt eller TST för vävnadsprov i
öra två. Gäller endast original till kalv.
Följ din sändning av originalmärken

Kundtjänst
0510-204 45

Faktura frågor
0510-48 43 57

Sändningar av originalmärken som går ut som varubrev eller paket från Norge får
ett kollinummer som skickas ut med e-post när sändningen lämnat produktionen. I
Postnords app. och på deras hemsida kan du följa och ändra leveranssätt. Tips! Håll
ett öga på inkorgen ett par dagar efter du lagt din beställning på originalmärken.

Beställ enbart Han-delar i nätbutiken
Nu kan du beställa enbart han-delarna till dina återanvändbara E30 märken.
De finns att välja mellan Combi Stor och Combi Rund i gul färg. Ange endast
antal och lägg i varukorgen. Önskar du en annan färg kontakta oss i
kundtjänst via mail eller telefon så lägger vi in den beställningen.

Enklare att beställa märken för återtag
Snart blir det enklare att beställa öronmärken för återtag av kött och skinn i
nätbutiken. Ni kommer välja märke, text och färg med ett klick. För de djur
Facebook
https://www.facebook.com/ som skickas till KLS finns möjlighet att fylla i leverantörsnummer. Det kommer
även finnas märken för djur som ska skickas till övriga slakterier där endast
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produktionsplatsnummer behöver präglas på märket. Allt detta hittar ni
under Märken för Återtag i nätbutiken. Är ni osäkra på vilken text det ska
vara på era märken, kontakta erat slakteri innan beställning.

Rutiner för fakturor
Om du har en e-postadress angiven hos oss kommer din faktura gå ut som PDF-fil. Du som beställare
har en skyldighet att ge korrekt adress för faktura vid beställning. Saknar du din faktura eller har du
andra frågor kring vår fakturering kontakta vår avdelning för ekonomi 0510-484357. Kunder utan
angiven e-post adress får sin faktura skickad per post.
Combi Matic, vår automat tång
Ersätter tidigare svart Combi Senior tång. Matic tången har ett större mellanrum
mellan hon– och han-del som gör det lättare att komma längre in på örat på större
djur. Efter man tryckt ihop handtaget och öronmärket satts ihop går nålen tillbaka som
gör att djuret släpps fri direkt. Du behöver med andra ord inte följa med i djurets
rörelse efter sättning. Combi Matic fungerar på samtliga Combimärken utom E23, Pig
och Signal för återtag. Vid köp av Matic tång ingår två nålar(598 kr).
Sampack av flera beställningar
Sampack är endast möjligt vid beställningar med endast ersättningsmärken inom tidsramen av två
arbetsdagar. Beställningar med originalmärken har sin tillverkning i Norge och skickas direkt ut till kund
från fabrik, därför finns inte längre möjlighet att lägga till bråttom, hämtning eller sampack av
beställningar med originalmärken till nya djur.
Storlek Medium ersätter det lilla märket för nötkreatur
Combi Små för nötkreatur har utgått ur sortimentet och har blivit ersatt med storlek
Medium. Vi närmar oss en EU-standard, där samtliga EU länder använder storlek
Medium. Pris för Combi 3000 Medium är 5,95 kr/st.
För mer information om Medium märket , besök vår hemsida.
Reklamation på hemsidan
Om du är missnöjd med din produkt är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail som
första kontakt men att även lämna in en reklamation via vår hemsida där du kan visa med bild och
lämna en skriftlig förklaring.

Nästa Nyhetsbrev kommer i mars
För fler nyheter följ oss på Facebook eller
gå in på vår hemsida för de senaste nyheterna.

Combi 3000 finns i flera storlekar men med samma låsning som innebär att du kan skifta
märkestyp utan krav att behöva byta tång. För isättning av Combi 3000
används
manuella Combi Junior tång (2011, svart) med Combi junior nål (20 mm) eller halvautomatiska Combi Matic tång med tillhörande Matic nål (20 mm).
Combi märket är i mjukt plastmaterial med förstärkt hals som gör att den tål högre belastning. Låsningen ger en lätt rotation mellan hon-del och handel som minimerar risken för
irritation och infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda
märkesspetsen förhindrar bakterietillväxt. Man hör ett tydligt klick vid i sättningen när märket sitter i lås. Även rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de
snurrar med lätthet.
Till Micromärken används alltid Micro tång.
Besök vår hemsida för mer information om våra andra öronmärken och tänger
www.stallmastaren.se eller ring eller maila in dina frågor.

