11 maj 2022

Vi märker nu tydligt av de prishöjningar som
sker på marknaden för våra råmaterial. Våra
produkter är i huvudsak beroende av plast och
elektronik, två av de råvaror som nu drabbas
hårt av det krig som utspelar sig mellan
Ryssland och Ukraina.
Detta påverkar nu försörjning, transporter och logistik för dessa produkter
över hela världsmarknaden. Energikostnaderna har inte gått någon obemärkt
förbi och är en stor del av vår tillverkning och process för våra produkter.

Prisjusteringar
Vi kommer fr.o.m. 1:a Juni 2022 att justera priserna på våra produkter baserat på
insatsmaterialet och de ökade kostnaderna för energi i tillverkningen.

OSID Stallmästaren AB
Skaragatan 110
531 40 Lidköping

I samband med att vi har sett över pris och kostnadsläget har vi också lagt om en del
kostnader gällande frakt där vi ser att flera av våra kunder kommer att få en positiv
utveckling av kostnaden för frakt.

Jonas Lundin
www.stallmastaren.se

Commercial Manager Sweden
MSD Animal Health Intelligence  OS ID Stallmästaren

Ändring av lagd order
order@stallmastaren.se

Kundtjänst
(+46) 0510-204 45

Vi jobbar hela tiden med att försöka förbättra vår
service och vår nätbutik där vi nu och framåt har
möjlighet att ändra din order innan den gått
vidare i vår hantering, till produktion och
Jordbruksverkets system för registrering. På så
sätt kan vi hjälpa dig att korrigera och
optimera din order kostnadseffektivt. Logga in
själv i nätbutiken eller kontakta vår kundservice.

Sommartider

Faktura frågor
0510-48 43 57
Facebook
https://www.facebook.com/
stallmastaren.se

Under semesterveckorna 26 t.o.m. 31 går vi ner i personalstyrkan, vilket medför något
längre leveranstider. Kundtjänsten kommer ha öppet varje dag mellan 08:00-11:00, under
övrig tid kan ni nå oss per e-post. Beställningar på öronmärken och tillbehör kan även
läggas in direkt i vår nätbutik.

Träffa oss på Borgeby Fältdagar
Vi är många som längtar till sommarens händelser. Vi kommer
att befinna oss på Borgeby Fältdagar i monter s32 där vi visar
upp våra EID-märken och läsare. Tillsammans med Växa visar
vi även stolt upp SenseHub och vad den kan göra för dig.
Vi ses där!
För fler nyheter vänd detta

Mycket nytta med PostNord Appen
Alla beställningar med originalmärken till nya djur skickas till Norge för tillverkning. Därefter skickas
beställningen ut som paket eller varubrev. Ett kollinummer för din sändning går ut med e-post som
gör att du kan följa din order på vägen och ändra leveranssätt via PostNord egna hemsida eller App.
Om du har lantbrevbärare kan ni gå in på PostNords hemsida för att beställa hemleverans av ert
paket.
Då PostNord ändrat sin utlämning till varannan dag, ser vi en något längre leveranstid på våra
utskick till kund.

Enklare att beställa märken för återtag i nätbutiken
Nätbutiken är nu uppdaterad med en egen sektion för
öronmärken som ska användas för återtag av kött och
skinn.
Välj mellan
• Förpräglade märken, ange antal och storlek.
• Återtagsmärke KLS, för djur som ska till KLS.
Ange antal, storlek och leverantörsnummer.
• Återtagsmärke Övriga slakterier, ange egen
präglingstext, antal och storlek.

Kampanj elektroniska märken, håll utkik!
Vi kommer som tidigare år ut med en kampanj under hösten på våra elektroniska
öronmärken, Combi E30 för nötkreatur och Combi E23 för får. Fördelarna är många med
att använda elektroniskt till sina djur. Hos nötkreatur finns flera storlekar att välja mellan
som den minsta E30 Rund (ses till höger) som gömmer sig fint i örat och minskar risken
för att öronmärket fastnar i inredningen.

Combi E30 Rund
Ø 28,5 mm

Elektroniskt öronmärke ger dig möjlighet att
1.
2.
3.
4.

Få snabb och korrekt identifikation på dina djur
Styra djuret i stallmiljön med till exempel ett digitalt grindsystem.
Lagra och läsa djurets resultat.
Administrera enkelt till andra system/program.
Läsare AWR250

Combi Junior

Combi 3000 finns i flera storlekar, färger, som elektroniskt och som vanligt
visuellt öronmärke. Gemensamt för dessa märken är användningen av
samma tång och nål för isättning.
Tänger och nålar som erbjuds
• Combi Junior tång (manuell) med Combi junior nål (20 mm).
• Combi Matic tång (automatisk) med Matic nål (20 mm).

Combi Matic

Junior nål, 20 mm

Låsningen ger en lätt rotation mellan hon- 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.

