
Die TAGEM reeks van dier oorplaatjies is ontwerp met die Suid-Afrikaanse boer in gedagte. Hetsy korttermyn-kodering 

vereistes of permanente opspoorbaarheid benodig word, die TAGEM oorplaatjie sal die werk gedoen kry.

Die unieke dubbelsluit-stelsel verseker dat die plaatjie in plek bly. Dit is ontwerp om maklik aangewend te word, asook 

duidelik sigbaar te wees op ̀ n afstand. Die manlike helfte van die plaatjie het ̀ n sterk, buigsame steel wat maklik kan 

draai in die oor en so die risiko van vashaak verminder. Die wye verskeidenheid van kleure saam met die hoogs sigbare 

permanente merk help om permanente opspoorbaarheid van die dier te verseker. 

TAGEM oorplaatjies kan laser-geëts word tot jou spesifikasies en ook jou eie stoet handelsmerk dra. Anders as pen 

gemerkte  of warm gestempelde oorplaatjies wat geneig is om te verbleik oor tyd, sal laser geëtsde oorplaatjies die leeftyd 

van jou dier hou. Die lig wat uit die laser gestraal word reageer met spesiale bymiddels wat in die materiaal in gemeng is 

wat ̀ n permanente merk agterlaat.

Alle plaatjies is beskikbaar in rooi, wit, geel, grys, blou, oranje, groen, pienk, pers, bruin, kakie en deurskynend.

F1 Plaatjie

• Die klein Tagem F1 plaatjie word slegs saam met die M1 
gebruik. 

• Die plaatjie word gebruik vir meer merke of vir addisionele 
kleurkodering van die dier.

• Dit is geskik vir gebruik op beeste, skape, bokke en varke.
• Afmetings: 28mm x 28mm.

F2 Plaatjie

• Die klein Tagem F2 plaatjie word slegs saam met die M1 
gebruik. 

• Dit is ideaal vir gebruik op kleiner diere, soos kalwers en 
varke wat klein ore het en waar beperkte merk / nommers 
vereis word.

• Afmetings: 53mm x 55mm.

F3 Plaatjie

• Die medium grootte oppervlakte van die Tagem F3 plaatjie 
maak dit ideaal vir die gebruik op kalwers en varke wat 
klein ore het en waar beperkte merk vereis word.

• Afmetings: 70mm x 55mm.



F4 Plaatjie

• Die groot oppervlakte van die Tagem F4 plaatjie is ideaal 
wanneer meer merke vereis word  vir die identifisering en 
teling rekords, veral vir die gebruik op melkbeeste.

• Afmetings: 100mm x 70mm.

M1 Plaatjie

• Die Tagem M1 plaatjie word gebruik om die vroulike plaatjie 
in die oor te anker. 

• Dit is `n klein plaatjie wat nie gemerk word nie.
• Dit is geskik vir gebruik op beeste, skape, bokke en varke.
• Afmetings: 28mm x 28mm.

M3 Plaatjie

• Die Tagem M3 plaatjie word gebruik om die vroulike plaatjie 
in die oor te anker.

• Dit is `n medium plaatjie wat gemerk kan word.
• Dit is geskik vir gebruik op beeste, skape, bokke en varke.
• Afmetings: 70mm x 55mm.

Skaap Kombinasie Plaatjie

• Ideaal vir gebruik op skape, bokke en volstruise.
• Afmetings: 17mm x 50mm.

Die TAGEM UV-bestande plastiek-oorplaatjie is duursaam en ontwerp om die strawwe Suid-Afrikaanse 
klimaat te weerstaan. Die geronde kante en buigsaamheid van die plaatjies help om te verseker dat hulle nie 

vashaak nie. Ons uniek gepatenteerde dubbelsluit-stelsel beteken dat die plaatjies nie kan loskom nie.  
MERK NET EEN KEER!



Voerkraal Plaatjie 

• Die Tagem voerkraal plaatjie is ontwerp vir korttermyn 
gebruik, 3 - 6 maande.

• Dit is ideaal vir gebruik op beeste.
• Afmetings: 75mm x 75mm.

Permanente Merker Pen 

Die Tagem permanente merker pen droog nie uit nie en die skrif 
verbleik nie. Die pen bevat `n oplosmiddel wat die ink toelaat 
om tot binne die plaatjie deur te dring.

Tagem Toedien Geweer 

Die Tagem toedien geweer is gemaak van `n sterk, duursame 
nylon, is in die veld getoets en veld bestand. Dit is maklik om 
te gebruik saam met al die Tagem plaatjies, behalwe vir die 
voerkraal plaatjie.

Vervangings penne is beskikbaar.

Voerkraal Toediener 

Die Tagem voerkraal toediener laat toe vir `n vinnige en maklike 
aanwending van die voerkraal plaatjie.

Die TAGEM UV-bestande plastiek-oorplaatjie is duursaam en ontwerp om die strawwe Suid-Afrikaanse 
klimaat te weerstaan. Die geronde kante en buigsaamheid van die plaatjies help om te verseker dat hulle nie 

vashaak nie. Ons uniek gepatenteerde dubbelsluit-stelsel beteken dat die plaatjies nie kan loskom nie.  
MERK NET EEN KEER!



VIZITAGTM F4 Plaatjie

• Die groot oppervlakte van die VIZITAGTM F4 plaatjie 
is ideaal wanneer meer merke vereis word vir die 
identifisering en teling rekords, veral vir die gebruik op 
melkbeeste. 

• Afmetings: 100mm x 70mm.

Gelaserde Plaatjies

TAGEM gelaserde oorplaatjies verbeter die doeltreffendheid 
en akkuraatheid van jou oor merkings  proses. Jy kan kies 
om die plaatjie te merk met jou plaas se handelsmerk, `n 
QR-strepieskode of `n alfanumeriese volgorde. Die algehele 
resultaat is minder foute in die kodering proses en minder foute 
in die identifisering van elke dier! 

Die plaatjies is meer leesbaar (geen sukkel om handskrif te 
ontsyfer nie) en die ink sal nie oor tyd verbleik nie. Plaas jou 
handelsmerk of nommers op albei kante van enige van ons reeks 
oorplaatjies en ons waarborg die gedrukte merk sal hou vir die 
leeftyd van die dier. Die oppervlakte van die kleiner plaatjies 
mag beperk hoeveel ons op die plaatjie kan kry.

Die lewe is van onskatbare waarde. Dit is hoekom ons VIZITAGTM ontwikkel het, die reflektiewe oorplaatjie 
is sigbaar vanaf 500m wanneer dit verlig word deur `n voertuig se hoofligte... selfs in swaar reën en mis. Dit 
is ontwerp om motoriste te verhoed om vee in die nag of in swak weerstoestande te tref. Ongelukke waarby 
rondloperdiere betrokke is, kan tot lewensverlies en moontlike skadevergoeding-eise lei.

SO HELDER SOOS DAGLIG!

Hierdie UV-bestande, plastiek-oorplaatjie is duursaam en ontwerp om strawwe weer te weerstaan. Daar is 
plek om `n naam, nommer of kode te skryf. Die geronde kante en buigsaamheid van die oorplaatjies help om 
te verseker dat hulle nie vashaak nie. Ons uniek gepatenteerde dubbelsluit-stelsel beteken dat die plaatjies 

nie kan loskom nie. Tree nou op want ongelukke waarby rondloperdiere  betrokke is, kan tot lewensverlies en 
moontlike skadevergoeding-eise lei. 

VIZITAGTM - SO HELDER SOOS DAGLIG!


