
39.90 лева с ДДС

Електронен комплект ушни 
марки за овце и кози (ДПЖ)

Клещи Унификс за ушни    
марки

2.50 лева с ДДС 2.16 лева с ДДС 3.00 лева с ДДС

6.98 лева с ДДС
ИНЖЕКЦИОННИ МИКРОЧИПОВЕ

ЗА КОНЕ, КОТКИ И КУЧЕТА Купон за безплатна доставКа при пазаруване онлайн: BULETIN1

Ушни марки от Бентли Фарм ООД
Устойчиво ниски цени! Отлично качество! Бързина и професионализъм от лидера в идентификацията на животни в България – Бентли фарм ООД.

Брой 1, Издание на Бентли фарм ООД

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ КОМПЛЕКТИ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС МАГАЗИНИ

Електропастири 
за сериозния 
фермер

Изберете 
някои от 
нашите готови 
комплекти

Отзиви от 
клиенти за наши 
проекти

Открийте най-
близкия до 
Вас магазин на 
Бентли фарм
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Бентли Бюлетин

Как да поръчаме ушни марки?

www.ushnimarki.com

Предлагаме ушни марки за всички видове животни овце, крави, кози, свине и 
всички видове микрочипове за коне, кучета и котки. Разполагаме с постоянни 
наличности по всяко време на годината. Извършваме лазерно надписване на 
марки. Доставяме до всяка точка на страната. Бентли фарм ООД е партньор на 
швейцарската група Датамарс в ушните марки за животни. 

Доброто качество и ниските цени са резултат от дългогодишната ни работа в 
областта на идентификацията на животните. С над 500 000 доставени ушни 
марки и над 5 000 клиента в България, Бентли фарм е предпочитаният избор на 
българските животновъди.
Идентификацията е наша основна дейност и се отнасяме изключително сериозно 
към всеки един клиент. Бързо отчитане на обхвата, надлежно издаден документ 
и бърза доставка са само част от нашите предимства. Марките ни са широко 
достъпни чрез нашата магазинна и агентска мрежа в София, Пловдив, Шумен, 
Кърджали, Петрич, Айтос и Свиленград. Наясно сме, че клиентът купува ушни 
марки, но всъщност получава услугата по идентификация на животните. Наясно 
сме с отговорността произлизаща от това, че по-голямата част от българските 
животновъди са доверили идентификацията на нас и работим непрестанно да 
покрием високите очаквания на нашите клиенти.

Работим в тясно сътрудничество с МЗХ и БАБХ, ветеринарния съюз и много 
развъдни асоциации. През годините сме изградили взаимоотношения и 
процедури, за да осигурим най-бързата и надеждна доставка на ушни марки, 
навсякъде в България. Постоянно разширяваме магазинната ни и партньорска 
мрежа, с цел да бъдем винаги достъпни и лесни за работа.

Доверете ни се и Вие! Не правете компромиси с официалната идентификация на 
животните. Поръчайте от Бентли фарм и бъдете спокойни. 

Всичко за идентификацията, лесно и удобно на

1. Как да поръчаме?
Поръчката на средства за идентификация става по няколко начина:
- По телефон: 02/962 77 16;
- На място в магазините ни в София, Свиленград и Пловдив;
- Онлайн адрес: www.ushnimarki.com;
- На e-mail с попълнена заявка:  office@bentleyfarm.bg;
- С писмена  заявка по поща/куриер на адрес: София 1303, ул. Овче поле 109-
113, магазин 3.
2. Какъв е срокът за доставка?
- Ушни марки за първоначална идентификация и всички други продукти (с 
изключение на ушни марки за подмяна) - Доставката се извършва в срок до 2 (два) 
работни дни.
- Ушни марки за подмяна (лазерно надписване) за ЕПЖ - Доставката се 
извършва в срок до 7 (седем) работни дни
3. Какви са начините на доставка?
Можете да получите ушните марки по следните начини:
а. На място в магазините;
б. С куриер.
Всички стоки се доставят “до врата” до всяка една точка в България. Куриерът доставя 
заявката Ви на посочения от Вас адрес за доставка. Стоките се плащат на куриера 
(наложен платеж), за което той издава разходен документ и товарителница. Фактура 
и касова бележка от „Бентли Фарм“ ООД се изпращат в пакета със стоките.
 4. Как се заплаща?
В зависимост от това, къде и по какъв начин поръчвате може да платите:
 а. В брой;
 б. Наложен платеж на куриера при доставката;
 в. По банка.
5. Вие ли регистрирате номерата на марките?
След получаване и заплащане на марките от клиента в срок от 2 дни ние изпращаме 
справка към ОДБХ по местонахождение на обекта за обхватите на получените 
от клиента идентификатори. В срок от 3 дни от подаването на нашата справка  
операторите на БАБХ ги въвеждат в Интегрираната система ВЕТ ИС.

Визуален комплект ушни 
марки за крави, говеда (ЕПЖ)

Ушни марки за подмяна за 
крави, говеда (ЕПЖ)

или на телефон: 02/ 962 77 16, 0889 741 333
email: office@bentleyfarm.bg



Разстояние Модел Заградена  
площ 

Изходящ 
импулс

Заредена 
енергия

Вид захранване Цена

200км 20000R 1100 декара 22 J 34 J ел. мрежа 2250 лв.

150км 15000i 800 декара 14,5 J 20 J униджайзер 1350 лв.

30км U 3000 180 декара 3 J 4,5 J униджайзер 420 лв.

20км U 2000 120 декара 2 J 2,7 J униджайзер 375 лв.

10км U 1000 60 декара 1 J 1,4 J униджайзер 310 лв.

5км S 500 32 декара 0,5 J 0,63 J соларно 680 лв.

2 км S 150 - 0,15 J 0,20 J соларно 540 лв.

2км AN 90 - 0,12 J 0,16 J батерии 215 лв.

Брой  1Бентли Бюлетин

Бентли Фарм ООД, гр. София, ул. Овче поле 109-113, тел: 02/962 77 16, 0889 741 333, email: office@bentleyfarm.bg

Електропастири за сериозния фермер

КОМПЛЕКТ  „СТАРТ”
С този комплект могат да се заграждат 
до 10дка (400м) крави, коне на един 
ред.или 2,5 дка (200 м) крави, телета, 
големи питомни прасета и коне с два 
реда електрифицирани проводници. 

ЦЕНА: 420 лв

Захранване: Батерии тип D(R20)- 4бр 
х1,5Вт или с външен акумулатор с 
дълбок цикъл на разряд за 6Вт, 9Вт 
или 12Вт.  
Комплектът съдържа:
 1. Енергизатор „SPEEDRITE  AN-90” и 
упътване за работа с него.
2. Оградно въже – 400 метра.             
3. Изолатори за дървени колчета—100 
бр.
4. Пружинна врата – 1 бр.                    
5. Конектори за въже – 10 бр.
6. Скоба за заземяване - 1 бр.
7. Предупредителни табели—1 бр.    
8. Инструкция за безопасност
9. Инструкция за изграждане на 
оградата - 1 бр.

За заграждането на различните животни 
изолаторите се монтират на височина от 
нивото на земята както следва:
    За крави, бикове и телета - 45 см и 90 см. 
Или 75 см за крави на един ред.
    За коне високи породи - 60 см и 120 см.
    За понита - 40-45 см и 90-100 см в 
зависимост от ръста.
    За големи прасета - 25 см, 50 см.
    За големи прасета  с малки прасенца -15 
см, 30 см, 60 см и 75 см.

КОМПЛЕКТ „ПРОГРЕС”
Комплектът е предвиден за 
заграждане до 20дка (600 м) на 2 
реда за коне, крави, телета, бикове и 
големи питомни прасета и до 10 дка 
(400м) на 4 реда за всички видове 
селскостопански животни. Само за 
млечни крави до 60дка (1000м) на 
един ред.

ЦЕНА: 668 лв

Захранване: 220Вт или 12Вт от 
акумулатор.
Комплектът съдържа:
1. Енергизатор униджайзер” 
СПИЙДРАЙТ 500” и упътване за 
работа с него.
2. Оградно въже   - 1200 метра
3. Изолатори за дървени колчета -200 
бр.
4. Пружинна врата – 2 бр.
5. Кабел с високоволтова изолация(20 
000 волта) -25 метра
6. Съединителни скоби за оградно 
въже—10 бр.
7. Скоби за заземяване – 2 бр.
8. Предупредителни табели  - 1 бр.
9. Инструкция за изграждане на 
оградата - 1 бр.
10. Инструкция за безопасност.
Изолаторите се монтират (височина от 
нивото на земята):
За крави, бикове и телета - 45 см и 90 см. 
Или 75 см за крави на един ред.
За овце и кози - 30 см, 50 см и 80 см.
За коне високи породи - 60 см и 120 см.
За понита - 40-45 см и 90-100 см в 
зависимост от ръста.
За големи прасета (и диви) - 20 см, 45 см 
и 75 см.
За големи прасета заедно с малки 
прасенца -15 см, 30 см, 60 см и 75 см.

КОМПЛЕКТ ”ТРИУМФ”
Електропастирният комплект 
„ТРИУМФ” е предвиден за заграждане  
до 60 дка(1000м) на крави, телета, 
бикове и коне и до 25дка(650м) 
за всички видове селскостопански 
животни и за диви прасета. Само за 
млечни крави до 150дка(1600м) на 
един ред.

ЦЕНА: 880 лв

Захранване: 220Вт или 12Вт от 
акумулатор.
Комплектът съдържа:
1. Енергизатор „СПИЙДРАЙТ 1000”          
-1 бр. и упътване за него.
2. Оградно въже -   2000 м.
3. Изолатори за дървени колчета—300 
бр.
4. Пружинна врата 8м-    2 бр.
5. Кабел с високоволтова(20 000 Вт) 
изолация. – 25 м.
6. Съединителни скоби за въже – 20 
бр.
7. Скоби за заземяване  - 3 бр.
8. Предупредителни табели -1 бр.
9. Инструкция за изграждане на 
оградата- 1 бр.
10. Инструкция за безопасност.
Изолаторите се монтират:
За крави,бикове и телета - 45 см и 90 см. 
Или 75 см за крави на един ред.
За овце и кози- 30 см, 50 см и 80 см.
За коне високи породи- 60 см и 120 см.
За понита - 40-45 см и 90-100 см в 
зависимост от ръста.
За големи прасета (и диви)- 20 см, 45 см 
и 75 см.
За големи прасета заедно с малки 
прасенца -15 см, 30 см, 60 см и 75 см.
 
Телефон за връзка: 0885 424 989

www.elektropastiri.bg
ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

• Гаранция 2 години за всички енергизатори
• Униджайзер = комбинирано захранване на ток или акумулатор
• Посочените цени са само за захранващите устройства. За пълна опция вижте някой от нашите КОМПЛЕКТИ.

ГОТОВИ КОМПЛЕКТИ
Всичко необходимо да изградите 
собствена електрическа 
ограда с ясни инструкции на 
български език. Трябва само да 
подсигурите дървени оградни 
колчета и поцинковани пръти за 
заземяването. Всичко останало до 
най-дребните детайли е включено 
в комплекта. Комплектите ни 
са хит на пазара със своята 
леснота за ползване и монтаж, 
комбинираното си захранване 
и качество. С максимално ясни 
и разбираеми инструкции и 
диаграми изготвени от нашите 
техници, всеки може сам да изгради 
собствена уникална електрическа 
ограда. Комплектите се предлагат 
в три модификации СТАРТ, 
ПРОГРЕС и ТРИУМФ. За различни 
модификации моля свържете се с 
нас на тел:                 0885 424 989 
или 0884 955 299.

Фирмата е учредена през 1938 
година в Оукланд, Нова Зеландия 
и един от от пионерите в 
създаването и въвеждането на 
електропастирите като средство 
за контрол на добитък.
С огромния ръст на 
животновъдството в Нова 
Зеландия след Втората световна 
война, фирмата бележи голям 
ръст и прогресира в развитието 
си. През 1967 марката става част 
от групата Tru-Test и се радва 
на силно глобално присъствие в 
Южна и Северна Америка, Азия, 
Европа и Африка. През 1984 
пионерно въвежда технология на 
циклична вълна за оптимизиране 
на електрическия импулс. Сред 
трите най-добри електропстира 
в света заедно с Galagher и Stafix, 
според проучване на Асоциацията 
на Говедовъдите в САЩ.

В Централна и Източна 
Европа Спийдрайт и Тру Тест 
се представляват от групата 
„Бентли“. От 2012 година, марката 
за пръв път има официално 
представителство в България в 
лицето на Бентли фарм ООД.

За Speedrite



14 километра електрическа 
ограда за дивеч.
В ловно стопанство „Рила“ на 
1800 метра надморска височина, 
при изключително труден терен с 
пресичане на две реки изградихме 
14 километра електрическа 
ограда. Електропастирът е седем 
редови с въздушно заземяване 
и е специално предназначен за 
сърни, диви прасета, мечки и 
вълци. Постигнато напрежение 
6500 Волта във всяка точка на 
оградата. Клиентът изключително 
доволен – поръча друг голям 
проект при Бентли фарм. Ние 
сме единствената фирма в 
България, която успешно може да 
реализира подобен проект, тъй 
като разполагаме с най-мощните 
професионални енергизатори.

Никакви проблеми.
Благодаря на момчетата за 
монтажа и за соларния комплект, 
с който работим на място без 
никакъв ток. Много съм доволна, 
животните свикнаха. Още не съм 
изгонила пъдаря, но си го мисля 
вече. 
Станка Иванова, с. Житен

20 годишен Спийдрайт.
Този електропастир Спийдрайт 
е закупен преди 20 години от 
чужбина и продължава да е на 
вярна служба при своя собственик 
от село Драчево. За 20 години 
никога не е спирал да работи и 
никога не е давал проблеми. Само 
още една причина да очаквате 
от своя енергизатор Спийдрайт 
ПОВЕЧЕ от двете години гаранция.

40 декара ограждение на 
картофени насаждения срещу 
диви прасета. 
Много сме доволни. Спим по-
спокойно и след като поставихме 
електропастир от Бентли фарм. 
Ще разширим заграждението 
догодина и отново ще ползваме 
същата фирма.
МАВВИ 90 ЕООД, гр. София

Цените са много добри! 
Препоръчвам.
„Беше ме страх да попитам за 
цената  защото навремето на 
баща ми му смъкнаха 2500 лева 
за електропастир, който  така и не 
спря овцете да минават. За 900 
лева с Бентли фарм направихме 
50 декара заграждение за овце и 
кози и работи перфектно. Хората 
бяха много любезни. Техниката е 
качествена. Усеща се разликата 
в мощността спрямо другите  
електропастири. По-важното е, 
че и животните го усещат.“
Иво Гълъбов с. Ощава

7 километра ограда около 
изкуствен водоем. Срещу 
видри, мечки и други диви 
животни.
9 редова електрическа ограда, 
не се изгражда лесно. И не 
всеки знае как да я изгради. 
Не се доверявайте на 
непрофесионалисти.
„Това е втори проект, който 
правим с Бентли фарм ООД за 
електропастир. Както и първият 
– беше доставено в срок, съгласно 
офертата и предварителните 
разговори. Пак ще поръчваме.“
Димитър Кожухаров, ръководител 
на обекта.
Бентли фарм ООД е в състояние 
да предложи защита на водоеми 
и рибарници срещу видри и други 
диви животни. 

100% удовлетворение на 
клиентите.
В нашата политика на продажби, 
удовлетворението на клиента е 
на първо място, а препоръката 
от клиент е номер едно 
маркетингов инструмент за нас. 
Ние винаги ще предложим точно 
онова, от което имате нужда. 
Нищо повече и нищо по-малко. 
Компонентите и факторите на 
добрата електрическа ограда са 
много, но не е необходимо да сте 
запознати с всички. Достатъчно 
е да се доверите на нашите 
специалисти. Те имат богат опит 
и експертиза в електропастирите 
и могат да Ви предложат точното 
решение, което да Ви свърши 
работа. Електропастирите са 
ни първо качество и рядко се 
развалят. Ако все пак се случи, 
ще заменим или поправим 
електропастира гаранционно 
и извън гаранционно, ще Ви 
консултираме и напътстваме в 
изграждането на професионална 
и работеща електрическа ограда. 
Даваме 2 години гаранция за 
изправността на уредите и 
удължена гаранция – 4 години 
по желание на клиента. Вашето 
удовлетворение е наш приоритет.
Илия Маринов, Управител на 
Бентли фарм ООД

Още над 500 доволни клиенти 
в България и милиони по целия 
свят не може да са сбъркали 
марката!

Бентли Бюлетин

Бентли Фарм ООД, гр. София, ул. Овче поле 109-113, тел: 02/962 77 16, 0889 741 333, email: office@bentleyfarm.bg

ПРОЕКТИ

Реализирани проекти

Заслужава си.
„От 10 години ползвам 
електропастири. Има коренна 
разлика между новозенландските 
захранващи устройства на 
Спийдрайт и другите марки. 
Реално погледнато всичко друго е 
любителска техника. Предишният 
ми електропастир се водеше че е 
5 Джаула и ми го бяха продали за 
голям и мощен. Реално на 1000 
метра напрежението падаше 
почти до нула. С енергизатор на 
Спийдрайт с мощност 3 Джаула 
поддържам 7500 Волта  по 
7 километра ограда и нямам 
никакви проблеми. Заслужава си.“
Симеон Костов гр. Благоевград

Зоопарк „София“. Проект за 
носати мечета (коати).
Бентли фарм ООД изгради 
електрическата  ограда за 
ограждането на носатите мечета 
в Софийския зоопарк Коатито 
е дребно пъргаво животно 
произхождащо от Южна Америка. 
Проектът се състои от 12 редова 
електрическа ограда, с паралелно 
заземяване и редица сложни 
връзки. Също така сме изградили 
електропастира на тигъра в 
зоопарка в Пазарджик, мечката 
в зоопарка в Плевен и редица 
други. Ние сме фирмата с най-
голям опит в контрола на диви 
животни в България.
Електропастирът е психологи- 
ческа бариера пред животните, 
която не оставя трайни 
наранявания и е хуманна 
алтернатива на шиповете и 
бодливата тел.
За приноса си Бентли фарм 
получи грамота от ръководството 
на Софийския зоопарк. 

1200 декара за овце. 
Препоръчвам! 
Чудесна работа ми върши. Не 
предполагах, че така добре ще 
се получи и за толкова малко 
пари. Това е най-евтината и 
най-добрата ограда за животни. 
Препоръчвам на всички. 
Кирил Николов гр. Айтос

20 дка електропастир за коне
Приятели ни препоръчаха 
Бентли фарм ООД. Купихме 
соларен електропастир S500 и 
не сме имали никакви проблеми. 
Доволни сме от фирмата, 
поддържа наличности и не се 
налага да чакаме за материали. 
Хората са любезни, всичко 
обясняват.
Таня Иванова гр. Смолян

Много съм доволен.
„Много съм доволен и ако кажете 
на някой да го препоръчам, ще го 
препоръчам от все сърце. Преди 
брат ми по два пъти на седмица 
обикаляше да търси животните. 
Имахме късмет, че не загубихме 
някоя крава. Сега стоят мирно 
пред електропастира. Козите 
също бързо се научиха . Вече над 
2 години го ползваме.“
Антони Борисов, с. Вакарел
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София
Магазин Бентли фарм - София

МАГАЗИНИ

Адрес: София 1303, ул. Овче поле 109-113

тел.: 02/962 77 16; 0889 741 333

email: office@bentleyfarm.bg

Работно време:
От понеделник до петък:
9.00 - 17.30 часа

събота и неделя: почивни дни

Пловдив
Магазин Бентли фарм - Пловдив

Свиленград
Магазин Бентли фарм - Свиленград
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Адрес:  гр. Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8А
Входът на магазина е от ул. Цоко 
Каблешков

телефон:
0889 34 34 09

Работно време:
От понеделник до петък:
9.30 - 17.30 часа

събота - от 10 до 14.00 часа
неделя - почивен ден

Адрес: гр. Свиленград
ул. Цар Симеон Велики 30

телефон: 0885 424 989

Работно време:
От понеделник до петък
9.00 - 18.00 часа

събота - от 9.00 до 14.00 часа
неделя - почивен ден

И ОЩЕ НАД 400 СТОКИ ЗА ЖИВОТНОВЪДА В НАШИТЕ МАГАЗИНИ

ул
. Ц

ар Симеон В
елики

бул. България

бул. Б
ългария

бул. България

ул. К
лимент Охридски

ОУ “Иван Вазов”


