
 

Sikkert låsesystem 

Combi 2000® har en spesielt sterk lås. Det 

unike låseprinsippet er patentert og gjør  

gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen  

metalldeler og kan resirkuleres. (Patent nr. 

304771) 

Optimal sitteevne 

Combi 2000® lages i myk og fleksibel  

spesialplast som tåler store temperatur-

svingninger, sollys og ekstrem slitasje hele 

dyrets levetid. Materiale og form sikrer at  

merkene sitter best mulig. 

Laserpreging 

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, 

er tydelige og godt lesbare. Preginga varer 

hele dyrets levetid. 

Farger 

Combi 2000®  leveres i rødt, grønt, blått, gult, 

oransje, grått, hvitt, lilla, rosa og lakserødt. 

 

NB: Merkeforskriften har regler for fargebruk 

på offisielle øremerker.  

Trygg merking av levende verdier 

Combi 2000® visuelle øremerker utvikles og 

produseres av OS ID®. Dette er et av Europas 

mest brukte merkesystem for husdyr, og  

disse øremerkene er godkjent i Norge og 

mange andre land. For produsenter, slakterier 

og rådgivningstjeneste er Combi-merkene et 

kvalitetsbegrep.  

Fem størrelser 

Combi 2000® øremerker leveres i fem  

størrelser og dekker behovet for merking av 

storfe, småfe, gris og hjortedyr. 

 

Unikt, patentert låsesystem 

Den svært sterke, sikre låsen gjør gjenbruk 

av merket umulig. Låsen er patentert. 

Laserpreging av tall og bokstaver er tydelig, 

lett lesbart og varer hele dyrets levetid. 

Hull- og tappdel festes sammen i strimler ved 

ultralydsveising. Metoden er patentert. 
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Enkel og dyrevennlig påsetting 

Combi 2000® settes på med Combi Junior eller 

Combi Senior tang. Lukket merkespiss hindrer 

smitteoverføring, og sårflata gror raskt. 

Ultralydsveising 

Som eneste produsent bruker OS ID® ultra-

lydsveising for å feste opp Combi 2000®  

øremerker. Metoden er miljø- og bruker-

vennlig og gjør kartong og teip overflødig.  

Hull- og tappdel sveises sammen i én  

strimmel, og merkene rives løs med et enkelt 

håndgrep. (Patent nr. 320230) 



For smågris og rein 

Vekt: 3 gram 

Diameter: 30 mm 

COMBI 2000® Rund COMBI 2000® Rund / Små 

For gris 

Vekt: 4 gram 

Størrelse: 48 x 42 mm / diameter 30 mm 

For storfe, gris og hjortedyr 

Vekt: 10 gram 

Størrelse: 70 x 57 mm 

COMBI 2000® Stor 

For sau, geit, livdyr gris og hjortedyr 

Vekt: 5 gram 

Størrelse: 48 x 42 mm 

COMBI 2000® Små 

For sau, geit og rein 

Spesielt egnet for merking av nyfødte lam. 

Vekt: 3,8 gram 

Størrelse: 37 x 33 mm 

COMBI 2000® Mini 

For smågris 

(Merkeformen egner seg kun for gris) 

Vekt: 4 gram 

Størrelse: 38 x 36 mm 

COMBI 2000® Pig 
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COMBI Junior påsettingstang 

Combi Junior påsettingstang 

- Passer til alle Combi 2000® øremerker 

- Passer til alle CombiE elektroniske øremerker 

- Lages i aluminium, veier lite  

- Ligger godt i hånda og er enkel å bruke 

COMBI Senior påsettingstang 

Combi Senior påsettingstang 

- Passer til alle Combi 2000® øremerker 

- Passer til alle CombiE elektroniske øremerker 

- Lages i slagfast plast, veier lite 

- Krever lite håndkraft  

- Åpnes automatisk etter at merket er presset i lås 

- Ideell for merking av storfe 
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