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Klovsygdomme er den tredjestørste omkostning for mælke-
producenter. I følge en rapport fra Welfare Quality® indebærer det 
et tab på 1.500 kr. pr. ko om året. 
Det betyder, at halthed står for et tab på 5-10% af landmandens 
årlige indtægt pr. ko. 

EasyStride™ og Klovsæbe HC40
2 topklasse klovplejemidler der forebygger smitsomme 
klovsygdomme. Klovproblemer kan på mange måder have 
negativ indflydelse på mælkeproducentens rentabilitet. Rene 
klove er den bedste måde til at forebygge mod klovsygdomme. 
Du kan anvende begge midler i klovbad og som direkte spray.

Sunde klove og ben er altafgørende for 
mælkeproduktionen, koens levetid og økonomien

-10% 

EasyStride™
EasyStride™ er et klovplejemiddel baseret på organisk syre. Det 
har udemærkede egenskaber, der forebygger klovproblemer. 
Videnskabelige forsøg har vist, at EasyStride er lige så effektivt 
som fx kobbersulfat og formaldehyd men uden negative 
konsekvenser. Den blå farve gør det nemt at identificere køer, 
der har været igennem klovbad eller er blevet sprayet
•  Effektivt klovdesinfektionsmiddel
•  Minimerer spredning af bakterier og svampe
•  Nemt at anvende og dosere
• Indeholder ikke stoffer som atibiotika, tungmetaller eller  

kvarternær ammonium forbindelser med negativ påvirkninger 
for resistens, miljø og arbejdsmiljø

DeLaval klovsæbe HC40
DeLaval klovsæbe HC40 er med til at løsne skidtet i koens klove 
sammen med klovvask og klovbad. Når du bruger klovsæben, 
sikrer du, at koen får renere klove, og de er også rene i længere 
tid.
• Blidt klovplejemiddel
• Anvend det umiddelbart før det desinficerende klovbad
• Medvirker til at fjerne jord fra kloven
• Medvirker til at rengøre mellem klovene
• Anvend det regelmæssigt for at forhindre at der ophober sig 

jord på kloven, og der vil være mindre risiko for, at der sætter 
sig bakterier
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1. Spray-Matic, Tryksprøjte 1,25 liter
Professionel tryksprøjte. Den er særdeles velegnet til at bruge 
sammen med rengøring og desinfektionsmidler. Dysen kan 
vende 360 grader, hvilket gør den hensigtsmæssig til at spraye 
klove med. 

2. Rondo-Matic, Tryksprøjte 5 liter
Kvalitetstryksprøjte til de krævende opgaver inden for rengøring 
og desinfektion. Den har et praktisk strålerør med justerbar 
dyse og 1,2 m knækfri kemikaliebestandig slange. Det er en 
letløbende og kraftfuld håndpumpe med stempelstang i rustfri 
stål. 

3. KABI all-round tryksprøjte 5 liter
Allround tryksprøjten er anvendelig, når der er større arealer, der 
skal sprøjtes. Den har en 40 cm messing lanse og messingdyse. 
Den store bundflade, gør at den står stabilt. 

Rengøringsmidlet er særligt velegnet til stærkt snavsede køretøjer. Det skader ikke lak og malede 
overflader. Vi foreslår at påføre midlet med en skumlanse for at danne tæt skum, så opnår du det 
bedste resultat. 

DeLaval Vehicle Cleaner
• Skummende maskin- og autosæbe 
• Fjerner effektivt skidt og snavs
• Beskytter overflader
• Velegnet til forskellige typer køretøjer 

Vi foreslår at påføre midlet med en skumlanse. Vi anbefaler at bruge det regelmæssigt til at fjerne 
mælke- og kalksten fra hårdt vand på udvendige flader i malkestalde og malkerum.

DeLaval Parlour Cleaner
• Syreafkalkningsmiddel med lavt pH (2)
• Skummende middel der indeholder tensider
• Fjerner kalkaflejringer 
• Beskytter overflader
• Velegnet på rustfrie overflader i malkestalde, VMS og køletanke

DeLaval Foam Cleaner
• Alkalisk rengøringsmiddel med højt pH (11)
• Skummende middel der indeholder tensider
• Fjerner organisk snavs 
• Beskytter overflader
• Brug det i malkestalde, i malkehytter og til kalveskåle 

Brug midlet regelmæssigt til at rengøre stærkt tilsmudsede områder. Når du påfører det gennem 
en skumlanse, danner det en langtidsvirkende skum på overfladen. Det giver et optimalt samspil 
mellem snavset og produktet uden at skade udstyret. 

Foam-Matic skumsprøjte 
1,25 (1) og 5 liter (2)
Fleksible og mobile skumsprøj-
ter der har fremragende skum-
kvalitet. 
1) Skumdyse kan indstilles med 
horisontal og vertikal stråle. En 
stærk håndpumpe med 
sikkerheds-/aflastningsventil
2) 2-håndsgreb for let pump-
ning af beholdertryk. 
Sikkerheds-/aflastningsventil.
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Vario-Matic skumpistol 1,25 
liter
Alsidig og robust skumpistol. 
• 4 valgbare doseringsind-

stillinger, 1,5, 2,5, 5 & 10%
• Højtydende skumdyse med 

flad- eller rundstråle
• Ergonomisk og robust 2K 

håndventil
• Vandgennemstrøming 

maks. 12 l/min. v/6 bar

Rengøringsmidler 
til manuel, skum og 
højtryksrensere
Skånsom pleje og kraftfuld 
rengøring




