
WENKE VIR DIE BESTE RESULTATE MET DIE GEBRUIK VAN 

DIE RAU-BRANDYSTEROONDE 

 

Die oonde word nie by die nossel aangesteek nie, maar by die brander waar 

die blou vlam gaan brand. 

 

1) Steek die oond liefs vir die eerste keer in die skaduwee aan, om u 

vertroud te maak hoe vinnig die ysters binne 60sek. rooi warm word. 

2) Vir die aansteek van die oond, draai eers die gas op die bottel oop, 

terwyl die kraan van die oond toe is.  Gebruik die aansteker voordat die 

kraan van die oond oopgedraai word.  Reguleer die hitte met die 

kraantjie by die oond.  Vir die doodmaak van die oond, draai slegs die 

gasbottel toe. 

3) Die RAU-oonde kan genoegsame hitte voorsien, al sou die wind waai. 

Die handvatsels van die ysters word glad nie warm nie.   

4) Brand met rooiwarm ysters vir 3-4 sek. of vir ten minste 6 sek.,indien 

die bees harig is.  Moenie te hard of te sag druk nie, hou slegs ferm. 

5) Gebruik verkieslik die Rau Immobiliseerder om diere stil te hou sodat 

die brandproses vinnig en netjies afgehandel kan word. 

6) Skort verkieslik die agterste diere in drukgang af, anders verhinder hul 

die operatuer. 

 

Vir veiligheid en effektiewe doeltreffendheid moet kliënte nie aan toerusting 

of brandoonde verander of self probeer vervaardig nie.  ‘n Brandyster moet 

reg ontwerp wees om te voorkom dat daar nie ‘n permanente bloedsvloei 

probleem sal wees nie.  Ons Maak gebruik van die beste materiaal en 

spesifikasies vir langslewende gebruik daarvan en ook vir ‘n blywende 

kladvrye brandmerk. 

 

Toerusting word uitgestal vir die 14de jaar in die Caltex-saal by Nampo 

Oesdag te Bothaville. 

Duursame produkte wat werk en altyd beskikbaar is.   

Blywende brandmerke op 18jaar oue Tuli-koeie te sien. 

Vinnige en doeltreffende gebruik. 

Baie gelukkige, tevrede kliënte. 

Kwaliteit en eerlike diens. 

 

Skakel Conelis by 082 3714 390 of 058 863 1735 (na 7 saans) 


