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Flug-
bekämpning
FlyBag - flugfångare 
Flugpapper 
Flugband 
Aptaor™ PYR flugspray 
Takfläkt PV600 10



DeLaval fly bag är en flugfångare för utomhusbruk. 
DeLaval fly bag hängs upp utanför stallet  efter det 
att betet blandats med 0,5 l ljummet vatten.

Flugorna dras till betet tack vare en stark doft. 
Flugfångare är helt ekologisk och giftfri. 

DeLaval fly bag är verksam i 4-6 veckor. Betet är 
proteinbaserat och avger en doft som lockar flugor.

 

•  Giftfri – ofarlig för människor.

•  Flugorna dras till fly bag och drunknar – effektiv.

•  Fångar ca 12-15.000 flugor – stor kapacitet.

•  Räckvidd ca 1.000 m2.

•  Användes utomhus.

Art nr   
96809330 3-pack

DeLaval fly bag
Giftfri flugfångare för utomhusbruk 
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Genom att vetenskapligt studera flugans beteende 
har DeLaval flugpappersorti ment vidareutvecklats. 
Färger och mönster (som patenterats) utnyttjas 
bättre för att locka till sig flugorna.

Försök på Danska skadedjurslabora toriet och hos 
svenska lantbrukare har visat en ökad effektivitet för 
DeLaval flugpapper, såväl under gryning som under 
skym ning. Det är på morgonen och mot kvällen som 
flugor är mest aktiva. På så vis förlängs fångsttiden.

De klara färgerna tar även upp ljuset bättre dagtid, 
vilket sammanlagt gör att fler flugor fångas.

Sortimentet är helt giftfritt, och utgör ingen fara för 
varken husdjur eller män-niskor. Produkterna har 
ytterligare miljöanpassats tack vare vattenbaserad 
färg och lim. Efter användning depo neras de i det 
vanliga hushållsavfallet.

DeLaval flugpapper är avsedda för stall byggnader, 
fjäderfähus, mjölkrum och andra utrymmen där 
flugor finns.

Art nr   
96809302 Flugpapper S180
96809303 Flugpapper S35
96809301 Flugpapper gardin C210, 700 x 30 cm
96809304 Flugpapper gardin C60, 600 x 10 cm
96809341 Fönsterfälla

DeLaval flugpapper
Giftfri flugbekämpning 
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A. Flugpapper S180  
Art nr 
96809302 8 ark à 60 x 30 cm

Placera flera fällor med 5-8 m mellanrum för ökad effektivi tet.  
För en flugfri miljö – byt fällor regelbundet (1 gg per månad).

B. Flugpapper S35  
Art nr 
96809303 6 ark à 30 x 12 cm

Placeras i små utrymmen och där det är trångt. För en flugfri  
miljö – byt fällor regelbundet.

C. Flugpapper gardin C210  
Art nr 
96809301 700 x 30 cm

Rullas ut efter behov. Rullgardinen kan hängas upp på flera sätt. 
Dra ut önskad längd av fångstytan beroende på säsongen och 
häng upp i bygeln. Kan även hängas horisontellt med limsidan 
nedåt.

D. Flugpapper gardin C60 (Lilla rullen) 
Art nr 
96809304 600 x 10 cm

Produktsortimentet har kompletterats med en behändig rulle som 
passar utmärkt för små utrymmen (fångstytan är 6x0,1 m). Dra 
fram önskad längd, fäst öglan i en krok och hand taget i en annan. 
Rullen hängs horisontellt från taket eller mot väggen med limsidan 
nedåt resp framåt. Rullen kan också hängas bara i handtaget. En 
färgglad och effektiv ersättare av flugspiralen i hemmet.

E. Fönsterfälla  
Art nr 
96809341 

Transparent plastfilm med lim att fästa på fönstret där flugor na 
finns.

DeLaval flugband på rulle  
Se Shop-blad 4:95.
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Flugband på rulle är en mycket effektiv och samtidigt 
diskret metod för flug bekämpning. Det vita bandet 
lockar flugorna till sig, som direkt fastnar i det 
kraftiga limmet.

Flugbandet placeras lämpligt på en balk i taket i 
stallets ena kortända och dras mitt över djurraden 
till stallets andra kortsida genom de två blocken och 
tillbaka till hållaren. Max 20 m till vändning – det ger 
en fångstyta av ca 800 cm2.

•	 Giftfritt	och	miljövänligt.

•	 Diskret	men	effektivt.

•	 Enkelt	att	använda.

•	 Lätt	att	montera.

Flugband med hållare, komplett  
Levereras	med: 
– 360 m klisterband på rulle  
– hållare med takfäste 
–	träskruv	d:o	4	st 
– tom upprullningsrulle 
– block 2 st 
– plastring, 1 st 
– hållare med vev 
– 10 st takkrokar

500 m klisterband på rulle 
2	st	insatser	för	annan	hållartyp	än	DeLaval.

Art nr   
96809340	 Flugband	med	hållare,	komplett
96809345	 500	m	klisterband	på	rulle

DeLaval flugband på rulle
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Montering  
1.	Fäst	hållaren	i	taket	på	lämplig	höjd:	2,1	m	för	kor,		min	3	m	för	 
    hästar
2. Sätt tom rulle på hållare med vev och sedan plast ringen.
3.  Sätt på rulle med klisterband. Sätt allting på hållaren. Krokar  
     fästes i stallet för att hålla upp bandet (ca 3 m mellan dem).
4.	Veva	ut	bandet	genom	stallet	och	bandets	början	fästes	igen	på	 
    tom rulle.
5.	Max	längd:	2	x	20	m.	Max	avstånd	mellan	ut-	och	inbanden	är	 
    30 cm.

Montering i kostall  
Ett	flugband	över	respektive	djurrad,	alt	spaltboxar.
1.	Höjd	över	djurrad:	ca	2,1	m.
2.	Max	längd:	2	x	20	m.
3.	Avstånd	mellan	utgående	och	ingående	band:	20-30	cm.
4.	Avstånd	mellan	krokar	som	håller	upp	bandet:	3	m.

Montering i svinstall 
Ett	flugband	över	respektive	djurrad	alt	gödsel	gång.	Upphängning	
enligt rekommendationer för kostall.

Montering i häststall 
Ett	flugband	över	respektive	djurrad	alt	gödsel	gång.	Upphängning	
enligt rekommendationer för kostall.

För en heltäckande bekämpning bör flugbanden kompletteras 
med bl a flugpapper och elektrisk flugfångare.
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53571153-201109

Fördelar 
•	 Välkänd	och	effektiv	aktiv	ingrediens	(knock- 
	 downeffekt)

•	 Klar	att	använda	aerosol/sprej-applicering

•	 Innehåller	inga	farliga	lösningsmedel

•	 Snabbverkande	insekticid

•	 Lätt	att	använda

•	 Mindre	inverkan	på	miljön

Hållbarhet 
Fyra	år	efter	tillverkningsdatum

Art nr   
92062701	 750	ml

Aptaor	PYR	flugspray	tar	effektivt	bort	flugor	och	andra	insekter	från	stallet	och	på	andra	ställen	på	
gården.	Pyrethrin,	som	ingår	i	sprayen,	har	funnits	flera	år	och	är	ett	säkert	sätt	att	ta	död	på	flugorna.

Aptaor™ PYR
flugspray 
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DeLaval takfläkt  
PV600
För mjölkningsstall
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Art nr

98708470   Takfläkt PV600 

89068101  Hastighetsregulator (klarar max 7 fläktar)



Fördelar
• Bättre ventilation
• Mindre irritation av flugor för djur och människor
• Svalkande effekt på sommaren, snabbare upptorkning, 
   mindre ammoniakuppsamling och mindre kondens på  
   kalla ytor på vintern

•  Lugnare djur, färre avsparkningar av mjölkningsorgan  
och under mjölkning

•  Lägre installations- och driftskostnader. 

Tekniska data

Strömförsörjning 230 V AC, 50Hz

Max strömförsörjning 90 W

Min ledningstvärsnitt 1,5mm2

Skyddsklass IP55

Vikt 7 kg

Diameter 146 cm

Längd från tak 48 cm

Max rotationshastighet 275 rpm

Förflyttad luftvolym vid max hastighet 21 250 m3/h

DeLaval takfläkt PV600 – Till mjölkningsstall

• Fläkten har ett automtiskt överhettningsskydd med  
 automatisk nollställning
• Förberett för manuell eller automatisk hastighetskontroll 
• Korrosionsbeständig, hållbar epoxylack med   
 emaljfinish 
• CE-märkt

 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. 6228192730(S3)1708
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Bredd på byggnad
Ca höjd på 
byggnad

Max avstånd mellan 
två fläktar

Placering av fläktar

6 - 9  m 3 m 6 m En rad i mitten

9 - 12 m 3,5 m 7 m En rad i mitten

12 - 14 m 4 m 8 m Förskjutningar i två rader

15 m 5 m eller mer 8,5 m Förskjutningar i två rader

Installationstips
Hur många fläktar behöver du? Det behövs två fläktar i ett vanligt 2 x 5 mjölkningsstall. 

Exempel 
En 600 m2 byggnad, 12 x 50 m, med 3,5 m takhöjd, kräver 7 st DeLaval takfläkt PV600.

Tips
• Oavsett byggnadstyp måste avståndet minskas mellan gavel och den sista fläkten i raden, för att få bättre lufttillförsel i  
 de döda vinklarna. I exemplet ovan är det bäst att placera två fläktar i var sin ände 4 meter från gaveln och sprida de fem  
 resterade fläktarna med 7 meters mellanrum. 
• Om byggnaden är högre än höjderna i tabellen måste det vara längre avstånd mellan fläktarna än det som är angivet.  
 Avståndet bör inte överstiga 8,5 m. Ju högre byggnaden är desto lättare är det för fläktarna att cirkulera luften.
• Undvik att blanda fläktblad från olika fläktar, då dessa är viktbalanserade från fabriken i satser om 3 och anpassade för  
 varje fläkt.
•  Undvik att placera fläktarna direkt under ljusarmaturer, då detta kan skapa ett obehagligt fladdrande ljus.

Installation
Se bruksanvisning för DeLaval takfläkt PV600 som 
medföljer vid leverans av produkten.

Underhåll
Smörjning: Alla lager är permanentsmorda och behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring: Fläkten kan rengöras med en fuktig trasa. Låt inte motorn bli våt. Använd inte lösningsmedel eller kraftigt 
rengöringsmedel. Bör ej tvättas med högtryckstvätt.




