
Enkla och robusta tillbehör gör hanteringen av diskmedel på gården 
säkrare och enklare 

DeLaval barnsäker doseringspump med spärr

Art nr
98509981 För 10 och 25 l dunk
98509982 För 60 l fat
98509983 För 200 l fat
98509990 Servicesats

DeLaval doseringspump med doseringsflaska är ett unikt 
system för hantering av lantbrukskemikalier och är den 
mest barnsäkra doseringspumpen på marknaden. Den 
är graderad så att du enkelt kan avläsa hur mycket som 
är kvar - även om flaskan lutas under upphällningen. 
Pumpen klarar enkelt av oljor och andra flytande 
kemikalier - dock ej produkter med starka lösningsmedel.
 
Pumpen för 10 och 25 l ger 1,6 dl/pumpslag.  
60 och 200 l ger 4 dl/pumpslag.

•  Hög kapacitet - med några få pumpslag fylls den   
 speciellt utformade doseringsflaskan.
•  Säker - spärr för pumphandtag minskar risken för   
 oavsiktlig användning av pumpen.
•  Bekväm - greppvänligt handtag, smidigt  
    hanteringssystem med integrerad flaska - minskar  
 risken för stänk och spill.
•  Få rörliga delar - slitstark specialplast medför lång och  
 trogen tjänst.

OBS! Föreskriven skyddsuturstning 
bör alltid användas vid hantering 
av hälsofarliga ämnen. DeLaval 
doseringspump eliminerar de risker som 
alltid finns i samband med hantering av 
starka syror, alkalier och liknande.
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Diskmedelsdispenser
Art nr
98509980 För 10 och 25 l dunk

En handpump för flytande diskmedel som klarar den tuffa miljön med diskmedel. Innehåller 
inga metalliska delar. Pumpen ger 0,5 dl/pumpslag. Monteras enkelt direkt på dunken.  
Art nr
92075160 För 60 och 200 l fat

Som ovan, men pumpen ger 1 dl/pumpslag.

Universaldispenser 
Art nr
96891180 

Manuell dispenser för flytande diskmedel, flytande tvål, spendopp, flytande såpa mm. 
Pumpen ger 25 ml/pumpslag. Levereras med adaptrar för 5 - 10 liters dunkar.

Tappkran
Art nr
96035816 För 10 l dunk Ø54 mm
92075165 För 60 och 200 l fat

Robusta kranar som passar direkt på dunken resp fatet.

Dunk- och fatnyckel
Art nr
90659201 

Ett praktiskt tillbehör för enkel öppning av dunkar och fat.

Graderat doseringsmått
Art nr
98795680 

Tillverkat av kraftigt genomskinlig plast med tydlig gradering.

Väggstativ för diskmedel
Art nr
97324803 

Väggstativ till två diskmedelsdunkar på 25L.

Väggstativ och behållare för diskmedel
Art nr
92075133 Blå 33 l behållare med lock
92075134 Röd 33 l behållare med lock
Behållare avsedda för förvaring av diskmedel. Ger bättre ordning och lättare rengöring i 
mjölkrummet. Passar även bra för förvaring av tvättmedel, kalvnäring mm.

DeLaval tillbehör – för diskmedelsdoering och hantering DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228181740(S14)1602


