
 

KVIKK klaver  

Klaven gjør det enkelt å gjenkjenne dyr i ut-

mark og egner seg svært godt til beitebruk. 

 

- Lages i seig og formstabil spesialplast som 

tåler store belastninger 

- Settes på og tas av med et enkelt håndgrep 

- Sikker og solid hurtiglås 

- Rask og enkel lengderegulering 

- Laserpreges med store, lettleste tegn;  

kan også skrives på med  merkepenn 

- Brukes med og uten OS-bjølle 
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KVIKK slips 

Slipset gjør det enkelt å gjenkjenne dyr i 

utmark, også når ulla er lang. KVIKK slips 

egner seg godt til fargemerking i beitelag 

og innad i besetningen. 
 

- Passer på både KVIKK storfe- og småfe-

klaver 

- Lages i spesialplast med samme høye  

kvalitet som KVIKK-klaven 

- Tres enkelt inn på KVIKK-klaven 

- Laserpreges med store, lettleste tegn; 

kan også skrives på med merkepenn  

KVIKK slips for sau, geit, storfe og rein 

- Tres inn på KVIKK-klaven 

- Lengde: 13 cm nedenfor løkke 

- Bredde: 2,8 cm 

- Kan preges med inntil 24 tegn  

(ikke på sort) 

- Du kan velge mellom 16 måter å prege 

FOKUS merkeplate på. For prege-

alternativer, se Veiledninger > Prege-

alternativer FOKUS merkeplate på 

www.osid.no 

 

Farger  

KVIKK småfeklave for sau, geit og rein 

- Passer til OS-bjøllene 5,5, 6,5, 7,5 cm  

og 8 cm 

- Leveres i bredde 2,5 cm med lengde-

regulering 42–52 cm 

 

KVIKK storfeklave for storfe og rein 

- Passer til OS-bjøllene 9, 10 og 12 cm 

- Leveres i to størrelser, begge bredde 3,3 

cm; lengderegulering ungdyr 60–90 cm, 

voksne dyr 80–110 cm 

 

Farger (storfeklaven ikke i rosa) 
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OS-bjøller 

- Lages i stål, belegges med messing 

- Solid hank og kolv 

- Har en kort, grov klang som høres langt, 

selv i tett skog og kupert terreng 

- Hver enkelt bjølle stemmes for riktig klang 

- Se www.osid.no for hvilke klaver og  

reimer som passer OS-bjøllene 

 

 

OS-bjøller 

- 5,5 cm / 90 g for geit 

- 6,5 cm / 145 g for sau 

- 7,5 cm / 180 g for sau 

- 8 cm / 220 g for sau og kalv 

- 9 cm / 310 g for kvige og hest 

- 10 cm / 520 g for ku 

- 12 cm / 740 g for ku 

- Bjøllene 5,5 , 6,5 , 7,5 cm og 8 cm leveres 

med bjøllefeste for KVIKK småfeklave 

- Alle størrelser leveres med T-hank 

(tversover). 10 cm og 12 cm kan også fås 

med L-hank (langsetter). 

FOKUS merkeplate 

Merkeplata gjør det enkelt å identifisere 

dyr under gjeting, skille ved sanking og 

merke dyr i prosjekter. 

 

- Lages i myk og formstabil spesialplast 

- Passer på alle KVIKK-klaver 

- Laserpreges med store, lettleste tegn; 

kan også skrives på med merkepenn 

- Platene kan tas av og brukes på nytt 

FOKUS merkeplate 

- Størrelse på plate: 57 x 48 cm 

- Brukes på OS-bjøller 5,5 cm, 6,5 cm, 7,5 

cm, 8 cm og 9 cm med T-hank, samt 10 

og 12 cm med L-hank. 

 

Farger 

 


