
DeLaval 
Evanza™ melkstel
De toekomst van 
melken begint hier



Tot 
7%
kortere

melktijd** Tot 
58%

kortere
servicetijd**

Tot 

92%  
verbeterde 

speenconditie*

Tot 

83% 
minder 

luchtzuigen**

In minder dan 

1min.  
alle 4 

cartridges
vervangen

Tot 

9,3%
hogere

melkstroom**

De toekomst van 
melken begint hier

4x
 langere levensduur 

korte melkslang**

2x
 langere levensduur 

van de cartridge**

Het meest efficiënte 
melkstel ooit door ons 
ontwikkeld betekent voor 
u meer melk, gezondere 
uiers, met minder 
arbeidsinspanning.

*  Data afkomstig van Universiteit Kiel. Resultaten kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd. 

** Data afkomstig van onze testbedrijven, niet bindend.



Evanza 550 
Kunststof bekers

Evanza 530 

RVS bekers

Evanza 510 

RVS bekers1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg

Een 360º blik op uw bedrijf met Evanza™

Winstgevendheid 
Evanza™ zorgt voor sneller 
melken en een vergroting 
van de capaciteit.

Dierenwelzijn 
Het gebruik van 
Evanza™ kan leiden 
tot minder luchtzuigen 
en daardoor uw 
speenconditie significant 
verbeteren.

Arbeidsefficiëntie
Evanza™ cartrigde- 
tepelvoeringen kunnen in 
een fractie van de normale 
tijd worden vervangen.

Voedselveiligheid 
DeLaval TopFlow™ 
helpt om een betere en 
gelijkmatige melkstroom  
te realiseren.

De toekomst van melken begint hier. 
Vanaf vandaag!

DeLaval Evanza™ melkstellen melken 
niet alleen sneller, ze zijn ook bewezen 
beter voor uw koeien, ergonomischer 
voor de melker en beter voor uw 
bedrijfsrendement. Het is verreweg het 
meest doorontwikkelde melkstel, waar 
meer dan 130 jaar ervaring in melken 
is gecombineerd tot dit revolutionaire 
concept.

Zet DeLaval Evanza™ voor u aan het werk

 Sneller vervangen 
 tepelvoeringen*

 Sneller melken*

 Verbeterde 
 uiergezondheid*

 Duurzamer*

* Vergeleken met het DeLaval Harmony melkstel

De premium reeks DeLaval Evanza™ melkstellen



Licht in 
gewicht 
voor meer 
werkgemak

Duurzame,  
robuuste bekers

DeLaval 
Turn&Milk™

Het Turn&Milk principe 
van Evanza™ maakt het 
vervangen eenvoudig en 
minder tijdrovend*

DeLaval 
TopFlow™

De unieke TopFlow™- 
technologie zorgt voor 
een snellere melkafvoer 
en gezondere uiers

Korte melkslang met 
bajonetaansluiting

Ergonomische gripzones en een 
superieure gewichtsverdeling 
voor eenvoudig aansluiten en 
vierkant uitmelken

DeLaval 
Evanza™

DeLaval 
Evanza™ cartridge
Revolutionaire cartridge-
constructie gecombineerd 
met het Clover design voor 
beter melken en een verlengde 
levensduur*

Clover  
design

De cartridge maakt draaien 
van de tepelvoering in de 
beker onmogelijk

Topkwaliteit 
materialen

*Vergeleken met andere DeLaval melkstellen. Resultaten kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd.



BEDRIJF: DE OTTERWILLE (NEDERLAND) 

AANTAL KOEIEN: 140

BEDRIJF: METHAU AGRO (DUITSLAND)

AANTAL KOEIEN: 1.750

Aanzienlijke

per maand

arbeidsbesparing

Het meest opmerkelijke van het 
Evanza™ melkstel is het gemak 
van aansluiten. 

Het melkt aanzienlijk sneller, dat 
is ook opvallend.

Het aansluiten gaat heel snel en 
het melkstel hangt heel goed 
onder het uier waardoor er veel 
minder luchtzuigen plaatsvindt.

Maar het mooiste aan Evanza™ 
is wel het vervangen van de 
tepelvoering. Met de cartridge 
is het zeer eenvoudig en 
arbeidsbesparend. Het werkt 
super! 

–– Jan Germ de Jong

Wij vervangen 
tepelvoeringen minder 
vaak, maar wel veel 
sneller en met minder 
arbeidsinzet. Het celgetal 
is sterk verbeterd en ook 
het uitmelken. Wij raden 
Evanza™ iedereen aan!

–– Oliver Passarge

Aanzienlijk

melken

sneller



DeLaval 
Evanza™ past 
optimaal bij:

Zet DeLaval 
Evanza™ voor u 
aan het werk

Zet de volgende stap op uw 
persoonlijke Evanza-reis: vraag een 
gesprek aan met uw DeLaval dealer 
of bezoek ons voor meer informatie 
op www.delaval.com

DeLaval reinigingsmiddelen

DeLaval draaimelkstallen

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval melkstallen

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval InService™ 
All-Inclusive

Alles van één partner, maakt 
uw dagelijkse werk een 
stuk aangenamer. DeLaval 
consumptiegoederen zoals 
de cartridge-tepelvoeringen, 
reinigingsmiddelen, dip- en 
spraymiddelen, melkfilters, 
olie evenals service en herd-
managementadvies maken van uw 
DeLaval melkinstallatie een goed 
lopend systeem.

Met een DeLaval InService™ All-Inclusive-
contract worden consumptiegoederen 
en service voor een vast laag bedrag op 
gezette tijden geleverd, zodat u zich kunt 
concentreren op uw bedrijfsvoering.

Meer weten over DeLaval InService™  
All-Inclusive?

Neem contact op met uw DeLaval dealer. 
Hij bespreekt graag de verschillende 
mogelijkheden van het InService™ All-
Inclusive-concept met u. 

Nederland België
DeLaval BV DeLaval N.V.
Oostermeentherand 4  Industriepark-Drongen 10
8332 JZ Steenwijk 9031 Gent
Tel. 0521 537 500  Tel. 09 280 91 00
Fax 0521 537 501 Fax 09 280 91 30
e-mail: info.nl@delaval.com e-mail: delaval.belgium@delaval.com
www.delaval.com 

Dealer
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