
ANK Anolyt bekämpar E-coli, Salmonella,
Legionella och andra skadliga mikroorganismer

Stora besparingar, när Aquacode håller djuren i fin form 
och ger sundare produkter

Enkel att använda 
Installera apparaten och den är klar att 
användas. Kranvatten ansluts och saltlös-
ning matas från separat behållare.

Egentillverkad ANK Anolyt uppsamlas i en 
bufferttank. Från bufferttanken doseras ANK 
Anolyt i dricksvattnet. 0,5-3 % beroende på 
vattenkvalitet  (se vattenanalys).

Håller vattenledningar och vattenkoppar fria 
från biofilm och beläggningar.

Juver med resistenta bakterier 
och svårläkt sår. Ingen effekt 
av antibiotika

Juver efter 3 veckors daglig 
rengöring och sårvård med 
ANK Anolyt

• Djuren äter bättre och uppvisar större välbehag.
• Upp till 50% reducerad dödlighet
• Upp till 50% lägre veterinärkostnader 
• Reducerade celltal
• Förbättrad foderomvandling
• De genererade biocidprodukterna överenstämmer med 
  European Guideline 98/8/EEC, gällande 2006.
• Den egentillverkade ANK Anolyten är säker för människor, 
  djur och miljö
• Gjord på el, salt och vatten.
• Kan användas i Ekologisk produktion
• Inga restriktioner till avlopp
• Miljövänligt 

Dosera ANK Anolyt i klövbad som passeras före mjölkning, lindrar 
klövbesvär. Koncentrerad ANK Anolyt används som desinfektions-
medel vid sterilisering av juver, spenkoppar etc. perfekt för mjölkning-
srobot. Torkar inte ut huden, är pH Neutral

Använd ANK Anolyt vid rengöring av sårskador och badda flödigt 
under sårläkningen, kan ej överdoseras.

ANK Anolyt kan lindra och hjälpa vid diarré och uttorkning hos kalvar.

En konservering av fodret med 15 - 20 liter Ank Anolyt per ton ger 
upp till 19% högre mjölkproduktion samt att ungdjurens dagilga 
tillväxt ökar med upp till 42%. 

Aquacode anläggningar 

Före Efter 3 veckor 

• Beroende på ert behov kan vi erbjuda anläggningar 
  med daglig kapacitet från 300 till 20,000 liter 
• Enkelt handhavande
• Enkel installation
• Enkelt underhåll
• Låg driftskostnad
• Produktsäkerhet

Aquacode maskin Aq480 kräver ca 650W 
under drift och producerar upp till 500 liter 
på 12 timmar. (Rek drift) 

Kan ledas direkt till avlopp utan restriktioner. 
10-300 ggr mer effektivt än traditionella 
metoder.  

Beställning och information 
Mats Nilsson
Tel: 0730-299155
Mail: mats@aquacode.se

Aquacode ger sundare och vitalare 
djur, högre produktion, bättre foder-
omvandling, sänkt infektionstryck

Aquacode™ Aq480

www.aquacode.se


