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Art nr   
86904901 Hayknife

Hayknife – multiverktyg  
– tar effektivt bort plast  
  och nät på rundbalar
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Hayknife 
Kniv för effektiv borttagning av plast på rundbalar.

Handtag

•	 Tillvekad av UV-beständig polyproylen

•	 Tål låga temperaturer

•	 Knivbladshållare

•	 Zinkbehandlad

•	 Trygg och säker

TEKNISKA DATA

Storlek 76 x 10 x 2,5 cm

Vikt 0,45 kg



Hayknife 
Utbyte av knivblad 

•	 Ta bort skruven på sidan av knivbladet

•	 Ta bort övre halvan av knivbladshållaren

•	 Ta bort det gamla knivbladet och sätt dit den nya knivbladet.

Stanley knivblad kan användas.

Hayknife - multiverktyg

 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. 6228193500(S2)1602



Art nr 
98982990

 
Foderskopan är tillverkad av kraftigt plast material. 
Volymutfodring möjlig görs genom gradering i skopan. 

Skopan kan hängas på fjädervågen, tack vare hacken 
vid handtagets ända.

Du kan använda skopan till torrt och flytande foder. 
Vid torrt foder rekom menderas att borra två hål där 
plasten i skopans botten är tunnare. 

Fördelar 
•  Tillverkad i plast – lätt och lång håll barhet

•  Ergonomiskt utformad – sparar dina leder

•  Enkel volym- eller viktsutfodring

TEKNISKA DATA

Rymd 3 l

Längd 265 mm

Höjd 190 mm (inkl handtag)

Diameter 175 mm

Vikt (tom) 550 g

Ergonomisk foderskopa 
Foderskopan som sparar leder
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Foderskopa i plast 

Art nr
97284220

En specialgjord foderskopa för att tillgodose många 
använd ningsområden. Foderskopan är tillverkad i ett 
kraftigt plastmaterial för att erhålla låg vikt och lång 
livs längd. För volymutfodring är skopan graderad 
på botten. Avläsning sker med struket mått från 
skopans bakkant till graderingen på botten.

Foderskopan har vinklad botten för lättare urtagning 
i foderkärrans botten och hörn.

• Tillverkad i plast – lätthantering med lång livslängd
• Vinklad botten – underlättar urtagning ur foderkärra

TEKNISKA DATA

Rymd 2,5 l struket mått

Längd 435 mm

Höjd 210 mm från foderskopans botten

Ergonomisk foderskopa 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. 6228156920(S7)1404



Art nr 
97284702 Foderkrubba 12 liter

 
DeLaval foderkrubba är tillverkad i slag och bitsäker 
plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte 
användas vid temperaturer under 0ºC. DeLaval 
foderkrubba är lätt att montera med anpassade 
monteringsfästen eller direkt på vägg.

Fördelar 
•  Den rätt uppmätta mängden foder äts upp av rätt  
    ko, inte av närmsta grannen - kraftfodret utnyttjas  
    maximalt.

•  Korna stjäl ej foder från varandra, utan äter tilldelad  
   ranson i egen takt utan att stressas - lugnare i stallet.

 
 
  
•  Inget foderspill - krubbans utformning minimerar  
   risken för foderspill

•  Daglig kontroll om korna orkar äta upp tilldelat foder  
   - sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt stadium

TEKNISKA DATA

Längd 350 mm

Bredd 300 mm

Höjd 345/200 mm

Rymd 12 liter
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Krubbhållare för rör 

Art nr
97284713 För 1 1/2” rör

För montering av DeLaval foderkrubba på 1 1/2” 
stolpe. Levereras komplett med bultsats.

DeLaval foderkrubba 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. 6228159320(S8)1402



Art nr   
97284720 Hörnkrubba 21 liter

DeLaval foder-/vattenkrubbor
6:19

DeLaval hörnkrubba är en kompakt foderkrubba 
avsedd för montering i hörn direkt på vägg. Inga 
vassa kanter som kan skada djuren eller gömmor för 
gammalt foder. 

Perfekt i hästboxen. Passar även bra i DeLaval 
Tandemstall.

DeLaval hörnkrubba är tillverkad i slag och bitsäker 
plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte 
användas vid temperaturer under 0ºC. DeLaval 
foderkrubba är lätt att montera direkt på vägg.

Fördelar 
•  Minimalt foderspill

•  Lätt att rengöra

•  Enkelt montage

TEKNISKA DATA

Längd 490 mm

Bredd 650 mm

Höjd 240/160 mm

Rymd 21 liter

Vikt 2,25 kg



Foder- och vattenkrubba

Art nr
97284705 

En rymlig krubba för foder eller vatten. Krubban är 
lämplig både i lösdrift och på bete under förutsättning 
att temperaturen är över 0ºC.
Krubban är tillverkad i ett mycket starkt plastmaterial 
som tål både bett och spakar. Den är dessutom helt 
resistant mot fodersyror och desinfektionsmedel. 
Monteras enkelt genom att hängas direkt på 
inredningen.

Fördelar 
•  Mycket stark plast - lång livslängd

•  Runda hörn - hygienisk och djurvänlig

•  Enkel montering

TEKNISKA DATA

Längd 1210 mm

Höjd 230 mm

Inv bredd 272 mm

Rymd 50 liter

DeLaval foder-/vattenkrubbor

 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. 6228160790(S9)1602



Art nr 
97284685 

 
DeLaval kraftfoderautomat Fri har utvecklats för fri 
tilldelning av foder till kalvar och ungdjur upp till 450 
kg.

DeLaval kraftfoderautomat Fri behåller kraftfodrets 
höga smaklighet genom att det förvaras i en 
skyddande behållare och inte blandas med övrigt 
foder. Kraftfodret faller ner i foderkrubban allt 
eftersom djuren äter. Behållaren och foderkrubban 
är tillverkad av slagtålig plast och övriga detaljer är 
varmgalvaniserade.

För lösgående djur i storbox visar erfarenheter att 
DeLaval kraftfoderautomat Fri klarar 6 - 8 djur/ 
automat.

DeLaval kraftfoderautomat Fri levereras omonterad.

Fördelar 
•  Ingen sammanblandning av kraftfoder och 
    grovfoder - friskt kraftfoder

•  Fri tillgång till foder - optimal tillväxt

•  Enkelt montage på vägg eller inredning

TEKNISKA DATA

Bredd totalt 600 mm

Bredd behållare 540 mm

Höjd 1340 mm

Djup 500 mm

Rymd 60 liter

DeLaval kraftfoderautomat 
FRI
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Reservdelar
Art nr Benämning
97284686 Konsol med beslag
97283310 Behållare 60 liter
97284702 Krubba 12 liter

DeLaval kraftfoderautomat FRI 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. 6228172640(S6)1404



Art nr 
98076193 2 kg special Cu-fri 
98982410 10 kg Cu-fri S20 
98928510 10 kg S10 

 
Mineraler är nödvändiga för kroppens funktioner. När 
det kommer till det väsentliga i fodret, lita inte på 
något annat än DeLaval saltstenar. 

Fördelar 
•  Förutom salt ger DeLaval saltstenar djuren tillskott  
 av viktiga mineraler och spårämnen. Några av  
 stenarna innehåller även E-vitamin vilket är viktigt  
 för immunförsvaret.

•  Djuren ska alltid ha fri tillgång till salt och vatten.

•  2 kg för snabbt / enkelt utbyte i båsladugårdar eller  
 10 kg för att placera på gärden, på foderbordet eller  
 vid lösdrift.

•  Hårdpressad sten är en garanti för att vår saltsten   
 håller under alla klimatförhållanden.

 
 
 
 

 
Varför salt som tillskott och tillväxt?

Salt är extremt viktigt för mjölkproduktion. Saltbrist 
medför lägre mjölkavkastning och tillväxt.

Mjölkkor kräver relativt stora mängder natrium. 
Natriumintaget är oftast i form av salt (natriumklorid). 
Salt medverkar i kroppens värmereglering. 

Salt är billigt och effekterna av saltbrist är dre, så låt 
alltid djuren ha fri tillgång till saltsten.

Dagsbehovet beror på säsong (behovet ökar vid högre 
temperaturer), kaliuminnhållet i fodret (ungt gräs är 
kaliumrikt) och mängden vatten som intas (mycket 
vatten ökar saltbehovet).

Därför ökar saltbehovet under den tidiga 
betessäsongen. 

DeLaval saltsten och hållare 
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Viktiga mineraler i mjölkkors föda

Innehåll i DeLaval saltstenar

Art nr NaCl Mg Zn Mn I Co Se VitaminE
98076193 99% 1100 mg/kg 300 mg/kg 190 mg/kg 50 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 150 mg/kg

98982410 99% 1100 mg/kg 300 mg/kg 190 mg/kg 50 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 150 mg/kg

Art nr NaCl Mg Ca P K Zn Fe Cu
98928510 38% 2% 0,94% 0,01% 0,03% 2,6 mg/kg 31 mg/kg 0,6 mg/kg

DeLaval slickstenshållare 
Art nr 
97284708 Slickstenshållare för 10 kg sten 
98076194 Slickstenshållare för 2 kg sten 

Är tillverkad av blå slagtålig och syrabeständig plast.
Monteras enkelt direkt på inredning eller vägg.

Fördelar 
• Robust hållare som inte rostar

• Praktisk - varje djur får en egen sten

• Hygienisk - lätt att hålla ren

Huvudsakliga mineraler Viktiga spårmineraler
Kalcium (Ca)   Koppar (Cu)
Fosfor (P)   Kobolt (Co)
Magnesium (Mg)   Jod (I)
Natrium (Na)   Järn (Fe)
Klor (Cl)    Mangan (Mn)
Kalium (K)   Molybden (Mo)
    Selen (Se)
    Zink (Zn)

DeLaval saltsten och hållare 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. 6228172640(S7)1605



DeLaval hinkar
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Kalvhink 7 liter

Art nr 
64284401 
 
Kalvhink tillverkad av kraftig blå plast. Lämplig för 
utfodring av kalvar. Graderad. Rymd 7 liter. 
Passar spannhållare 97105280

Kalvhink 12 liter

Art nr 
64284402 
 
Hink tillverkad av kraftig plast med metallgrepe. 
Graderad. Rymd 12 liter.

Kalvhink 17 liter

Art nr 
64284403 
 
Extra robust hink tillverkad av kraftig plast med 
stålgrepe. Lämlig för foder,  sand, murbruk mm. 
Rymd 17 liter.

DeLavals plasthinkar är av hög 
kvalitet. 



Rostfri hink

Art nr 
97105007 7 liter 
97105012 12 liter 
 
Hink tillverkad av kraftigt rostfritt stål. 7-liters hinken 
passar i spannhållare 97105280.

Spannhållare

Art nr 
97105280 Komplett 
97105202 Ring enbart 
 
Spannhållare för kalvhinkar. Invändig diameter  
240 mm. Spannhållaren levereras komplett med fäste 
för montering på kalvbox.

Foderskål i polyesterbetong

Art nr 
97284231 1,5 liter 
97284233 3,5 liter 
 
Skål tillverkad i polyesterbetong avsedd att användas 
till hundar, smågrisar, höns, katter mm. Genom sin 
tyngd flyttar djuren inte skålen. Slät och hård yta.

TEKNISKA DATA           1,5 LITER                      3,5 LITER

Diameter 240 mm 300 mm

Höjd 60 mm 80 mm

Vikt 2,2 kg 4 kg

Volym 1,5 liter 3,5 liter

DeLaval hinkar DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 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. 6228157550(S12)1901



Art nr 
85636701 Doppvärmare

 
DeLaval doppvärmare är mycket praktisk och effektiv 
doppvärmare att ta till när kalvmjölken behöver 
värmas. Andra tillfällen kan vara att tina upp vattenkar, 
värma disk/tvättvatten eller att värma vatten inför 
slakten. I det greppvänliga handtaget finns en 
reglerbar termostat. 

Doppvärmaren värmer snabbt upp t ex 15 liter kall 
råmjölk till 35ºC inom 10 minuter. 

Under uppvärmningen är kontrollampan tänd. 
När inställd temperatur uppnåtts slås termostaten 
automatiskt ifrån och lampan släcks.

TEKNISKA DATA

Spänning 230 volt

Effekt 2000 watt

Vikt 3,7 kg

Diameter 145 mm

Total höjd 860 mm

Max djup 690 mm

Kabellängd 2 m

OBS! Använd bara metallhinkar!
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DeLaval doppvärmare



Termostaten kontrollerar uppvärmningen på mjölken 
genom att slå av och på strömmen.
Termostaten är graderad 0 - 12 och graderingen kan 
översättas ungefär:
 
2 = ca 20ºC
6 = ca 40ºC
10 = ca 70ºC
12 = ca 100ºC

Reservdelar
Art nr
90690792 Termostat 
90690711 Plasthandtag övre del 
90690793 Plasthandtag nedre del 
90690715 Temperaturkontroll

Skötselanvisning
För att slippa att mjölken bränner fast på 
elementet, se till att hela elementdelen är 
täckt med mjölk. 
Spola helst av doppvärmaren omedelbart 
efter användning så att inte mjölken 
bränner fast. Värmedelen diskas på 
vanligt sätt.

TIPS!
För att uppnå snabb uppvärmning koppla 
doppvärmaren via en timer. Ställ  
termostaten på max och beräkna 
uppvärmningstiden. Ställ in timern på  
önskad uppvärmningstid!

DeLaval doppvärmare 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. 6228171240(S9)1605



Kalvflaska
Art nr
97105701 Stativ till kalvflaska
97105702 Kalvflaska med napp
97105703 Napp till kalvflaska
97105704 Kalvflaska komplett med stativ

Det mest naturliga sättet för den nyfödda kalven att dricka 
mjölk är att dia. Därför är det bra att ge de första målen med 
flaska. Tack vare stativet kan kalven äta själv, utan att man 
håller i flaskan. Tillverkad av kraftig plast av hög kvalitet.  
Rymd 2 liter. Epoxilackerat stativ.

Kalvnäringsvisp
Art nr
70000398

Kraftig kalvnäringsvisp som är lätt att rengöra. 
Upphängningsögla. Tillverkad av rostfritt stål.
Längd 34 cm.

DeLaval tillbehör
– för kalvutfodring
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Kalvnapp
Art nr
88213601 Komplett napp
88213602 Gumminapp enbart

Underlättar avsevärt det tidsödande jobbet att lära kalven 
att dricka.  gör så här: Stoppa nappen i kalvens mun. 
Tryck ned kalvens huvud i hinken med mjölk. 
Använd bara nappen de första gångerna innnan kalven 
lärt sig dricka själv. Inlärningstiden förkortas och ingen 
tillvänjning vid nappen sker.

Rostfri kalvskål
Art nr
97105008 Rostfri kalvskål
97105292 Hållare för kalvskål

En utmärkt lösning för att ge kalvarna kraftfoder, mjölk 
eller vatten. Tillverkad av kraftigt rostfritt stål. Rymd ca 4 
liter. 
Passar även bra till hunden och i köket.
Stativet är tillverkat av varmgalvat stål.

DeLaval tillbehör – för kalvutfodring 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. 6228156200(S10)1602



Art nr 
1. 87976101 Digital våg 50 kg 
2. 87976102 Digital våg 300 kg 
3. 87976103 Digital våg 1000 kg 
 
92735849 Glas (reservdel) till gamla vågar

 
DeLavals digitala vågar är försedda med stora digitala 
displayer. 

Vågen finns beroende på modell med 50, 300, eller 
1000 kg intervall. 

• 50 kg visar vikten i 2 decimaler, gradering 20 g

• 300 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 50 g

• 1000 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 500 g

Fördelar 
•  Snabb och exakt vikt

•  Sparfunktion

•  Enkel att avläsa

Vågarna går att tarera och levereras komplett med 
öglor och krokar. Batterier ingår i leveransen.

 

DeLaval digitala vågar 
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TEKNISKA DATA           1000 kg            300 kg 50 kg

Total längd inkl krok 42 cm 28 cm 22 cm

Bredd 22 cm 8 cm 10 cm

Djup 13 cm 4,6 cm 4 cm

1. 2. 3.



Viktmåttband 

Art nr
85208301

Måttband för att mäta vikten på nötkreatur och grisar.
Bandet kan dessutom användas för att mäta hästens höjd.

Måttbandet har på ena sidan en skala i cm och på andra sidan, två olika tabeller:
• Svin – omkrets och motsvarande slaktvikt
• Köttdjur (Fat) eller mjölkko-ras/normal nöt (Normal)
Köttdjur (Fat) är boskap speciellt uppfödda för köttproduktion.

Hur mätningen genomförs
Bandet börjar med svin och efter svinmåtten ligger mjölkko-ras/normal nöt och köttdjur (fat).
Mät omkrets av bröstet omedelbart bakom frambenen. Vikten kan avläsas direkt.

• Vikter upp till 201 kg gris slaktvikt
• Vikter upp till 1000 kg mjölkko-ras/normal nöt
• Vikter upp till 1080 kg köttdjur

DeLaval digitala vågar 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. 6228155610(S15)1703




