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Art nr       
4787201567 Halsband for transponder, Kalv 950 mm m/platespenne
98512083 Halsband for transponder, Ku 1300 mm m/platespenne
99899687 Ku 1300 mm
99899688 Ku 1450 mm

DeLaval Polybelt bindsel er produsert i et meget slitesterkt polyestermateriale. 

DeLaval Polybelt bindsel har halsreimer med ekstra polyesterforsterkning og sikre 
beltelåser.

DeLaval Polybelt bindsel er produsert i en frisk, lyseblå farge med hvite og 
lysegrå detaljer. 

Fordeler
•  Sterkt - lang levetid
•  Bredt og lett - skånsomt for dyrene
•  Stille - rolig miljø
•  Beltelås - sikker og rask justering
•  Kan kuttes av i en panikksituasjon

DeLaval Polybindsel 
– nylonbindsel

7:10

OBS! 
Bindslene skal alltid monteres 
i ring eller sjakkel. Aldri rett på 
innredning. Dette for å unngå 
slitasje!



Reservedeler til Polybindsel
 97252022 Krybbeende 180 cm uten tilbehør

Pos. Art. nr. Beskrivelse

1. 87285001 Svivel for kraftige bindsel

2. 87285101 BATS-karabin med utvendt åpning

3. 87651401 Spenne for krybbeende

4. 87284901 Bindselring 45 x 8 mm

 97285111 Bånd (1550 x 25 x 2,5 mm)

5. 87651701 Platelås

Krybbeender Polybelt
DeLaval krybbeender av kraftig polymateriale. 
Pos. Art. nr.  Beskrivelse
1. 87284601 For okser, dobbel med kuleledd, 2 x 650 mm
2. 87284801 For kyr/kviger, dobbel med BATS-hake, 2 x 650 mm

3. 87651601 For kyr/kviger, dobbel med platelås, 2 x 650 mm

   Krybbeender av kjetting, se blad 7:15.

N-7/01-2017

Halsband Polybelt
DeLaval halsband er produserte i kraftig polyester og har ekstra forsterkning. 
Beltelåsing med beslag av kraftig metall.

Monteringstilbehør
For montering av bindsel i ulike typer innredning.
Art. nr. Beskrivelse

88135901 Koplingslenke 8 mm
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Art nr                           Passer                    L1 (mm) L2 (mm)                  Bredde (mm) Antal hull

87284704 Kalv 520 700 35 6

87284702 Ungdyr 530 950 45 8

87284701 Ku 780 1100 45 8

87284703 Ku ekstra stor 1080 1380 45 8

88948901 Okse 1080 1380 50 10

31 2
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88948901 - Okse



DeLavals kjettingbindsel er gjennomgående laget i 
kraftige dimensjoner med høye kvalitetskrav. Samtlige 
er forzinket.
Samtlige bindsel er oppbygde av korte lenker som 
reduserer faren for kjettingknuter i krybbeenden.
For å lette monteringen til innredningen er bindslene i 
krybbeenden utstyrte med ring og knepping.

Fordeler
•  Kraftige dimensjoner - lang levetid
•  Kort lenke - reduserer faren for kjettingknuter
•  Knepping i krybbeenden - enkel montering

Bindsel Passer til: Art. nr. Halsende
lengde x kjettingdiam.

Krybbeende
lengde x kjettingdiam.

Standard Kyr 97285485 560 x 5,5 600 x 5,5

DeLaval kjettingbindsel 
– kraftige dimensjoner 
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Monteringstilbehør, se blad 7:10

Kjettingkrybbeender
Kraftig, forzinket krybbeende med BATS-hake. Ring og knepping i endene for enkel montering.

N-8/025-2016

97285405     Dobbel, lengde 2 x 650 mm,  
 diam. 5mm

87886901 Enkel, lengde 700 mm,  
  diam. 7 mm
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DeLaval utglidningsband er en billig forsikring for kyrne. Det 
brukes dels som et forebyggende tiltak mot strekkskader og 
ved kalvinger og dels for å lege lettere strekkskader.

DeLaval utglidningsband festes over kodeleddene. Den 
tilpassede lengden gjør at kyrne kan stå med passende 
bredde mellom beina slik at de står stødig, samt at kyrne kan 
legge seg og reise seg opp igjen uten større problemer.

DeLaval utglidningsband er i tillegg utmerket å bruke når kyrne 
er blitt liggende og må snus fra side til side.

DeLaval utglidningsband kan med fordel vaskes i maskin på 
40 ºC.

Lengde: 65 cm.

Art nr
87651501 Utglidningsband med lærreim
87651801 Utglidningsband med justeringsringer

Fordeler

•  Forebygger strekkskader

•  Er skånsom mot dyret

•  Produsert i slitesterkt materiale.

•  Kan maskinvaskes for best hygiene

DeLaval utglidningsband 
– rimelig forsikring for kyra
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TEKNISKE DATA                    Band med lærreim                    Band med ringer

Lengde, totalt 160 cm 160 cm

Lengde, min. og 
maks. mellom bena 80-96 cm 80-96 cm

Bredde 4 cm 4 cm

Tykkelse 4 mm 4 mm

Materiale Polyester og lær Polyester

Forskjellen mellom utglidningsbandene

87651801, Ringer for justering av størrelse, og 
kraftige sømmer ved endene

87651501, Lærreim med 7 hull og metallspenne for  
justering av størrelse



Art nr
96806580 Kuplanleggingstavle, komplett  
 Tavle med 75 unummererte magneter,   
 merkepenn og pleksiglassdører
96806582 75 unummererte magneter og merkepenn

Kapasitet: Besetninger opp til 150-200 kort/tavle 
avhengig av hvor sterk kalvingskonsentrasjon som 
brukes. Kuplanleggingstavlen gir god oversikt over 
f. eks. kalving, brunst, bedekking og sinlegging for 
hele besetningen og et enkelt dyr. Bonden får alle 
data oversiktlig presentert på en tavle hvor hver ku 
representeres av et magnetsymbol. Magnetene plasseres 
på den vridbare midtskiven og magnetene peker da på 
kusymbolene, som markerer kalving, brunst, bedekning, 
inseminering, brunst- og drektighetskontroll, sinlegging 
og tilleggsutfôring.

Når en handling er utført snur man magneten og den 
plasseres på riktig plass.

Mål: 800 x 800 x 40 mm

Kuplanleggingskalenderen gir deg
•  God oversikt over hele besetningen
•  Aktuell informasjon for hvert dyr
•  God mulighet til å sette inn riktig tiltak til rett tid
•  En utmerket lagring av informasjon for avløsere

DeLaval kuplanleggingstavle 
– gir god oversikt

7:50



N2/02-2014

Kalving 
Symbolet med kalven viser beregnet kalvingsdato. En magnet som peker mot dette symbolet 
viser at kua skal kalve den dagen. Når kua har kalvet, snur man magneten med den oransje siden 
opp og magneten plasseres midt foren den blå pilen. Skulle kua gå over tiden beholdes den hvite 
magnetsiden opp. Den indikerer at noe er unormalt. Når kua siden kalver snur man magneten og 
plasserer den midt foran den blå pilen.

Brunst 
Disse symbolene er plassert med 21 dagers mellomrom (kuas brunstsyklus). I løpet av 3-4 uker etter 
kalving bør kua bli brunstig. Når kua blir brunstig første gangen etter kalvingen, plasseres magneten 
ved den første brunstsymbolet og snur magneten (hvit side opp). Deretter bør brunsten gjentas med 
21 dagers mellomrom, dvs ved symbol 2 og 3. Skulle kua bedekkes ved noen av symbolene 2 eller 3 
flyttes magneten til bedekningssymbolet og den oransje siden vendes opp.

Bedekning/inseminering 
Bedekningssymbolet er plassert 283 dager fra kalvingsdato. Dette gjør at man ved den blå pilen kan 
avlese bedekningsdato, og under bedekningssymbolene kan man avlese beregnet kalvingsdato. Det 
fjerde symbolet om brunst er til for å gjøre brukeren oppmerksom på om kua er i ny brunst. Hvis kua 
er brunstig bedekkes hun om igjen, og flytter da tilbake magneten til bedekningssymbolet.

Drektighetsundersøkelse 
Dette symbolet viser at kua kan drektighetsundersøkes. Når drektigheten er fastslått bruker man 
magneten (hvit side opp).

Sinlegging 
Symbolet med melkemaskinen minner deg på at kua skal sinlegges. Når kua er sinlagt snur man 
magneten med den oransje siden opp.

Øk utfôringen 
Dette symbolet foreslår når det er tid for å tilpasse utfôringen før kalvingen. Når man har startet 
endringen snur man magneten med den hvite siden opp.

Kalving 
Når kua kalver snur man magenten og plasserer den midt foran kalvingssymbolet (blå pil). Syklusen 
starter på nytt.

Velg en passende plass for kalenderen. Heng den i øyehøyde på veggen og bruk 
de forborrede opphengshullene.

Hver ku har en egen tofarget magnet. På begge sider skrives kunummeret.

Kuplanleggingstavlen har ni forhåndstrykte symboler rundt den hvit/oransje 
sirkelen. Hvert symbol markerer ett stadium i kalvingssyklusen. Innenfor den 
hvit/oransje sirkelen er det en datoskive med kalenderårets måneder og dager. 
Denne datoskiven skal flyttes daglig slik at den blå pilen alltid peker på dagens 
dato.

DeLaval AS
Postboks 3250 
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com



Merkebånd av nylonmateriale med kraftig 
borrelås. Svært enkelt å sette på.

Leveres i 10-pk.

Fordeler
•  Lett å sette på
•  Skånsom mot dyrene
•  Kan vaskes i maskin
•  Sterke neonfarger som vises godt
 

Merkebånd i plast. Enkle å montere. 
Sitter godt.

Leveres i 5-pk.

Fordeler
•  Lett å sette på
•  Kan ikke åpnes uten verktøy
•  Svært slitesterkt
•  Sterke farger som vises godt

Borrelås Plast

DeLaval merkebånd, -spray 
og -stift

7:60

Merkeband – Borrelås 10-pk

97289091 Rød
97289092 Gul
97289093 Oransje
97289094 Blå
97289095 Grønn

Merkeband ankel – Plastband 5-pk

88407901 Rød
88407902 Gul
88407903 Oransje
88407904 Blå
88407905 Grønn



N-6/02-2016

Art. nr. Farge
97315091   Merkestift, rød
97315002 Merkestift, blå
97315003 Merkestift, grønn

Merkespray i tre farger for merking av svin, fe og sau. 
Fargen har god festeevne og tørker raskt. Kan ikke 
overføres fra et dyr til et annet.

Fordeler
•  Enkel og rask merking
•  God bestandighet på dyret
•  Tre distinkte farger

Merkestift spesielt tilpasset for
merking av svin, purker, sau og kyr.

Fordeler
•  Praktisk og enkelt
•  Lang holdbarhet på dyret
•  Tre distinkte farger

Art. nr. Farge
90696811   Merkespray, rød,  400 ml
90696812 Merkespray, blå,  400 ml
90696813 Merkespray, grønn  400 ml

Merkespray

Innhold
Parafin:   70 % 
Parafinolje:  25 %   
Fargestoff :  5 % 
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Lagring
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Merkefargene er trykkinnpakket med 
hydrokarbonat som drivmiddel. 
Skal ikke utsettes for direkte sollys 
eller temperaturer over +50 °C.

Merkestift


