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My wiemy, że dla Ciebie 
najważniejsza jest jakość 
mleka, a nie detergenty. 
Od 135 lat jesteśmy częścią tego biznesu 
projektując, produkując, instalując 
i serwisując więcej instalacji udojowych 
niż jakakolwiek inna firma na świecie. 
Dlatego też właśnie projektujemy, 
produkujemy i dostarczamy produkty 
takie jak gumy strzykowe, olej czy

detergenty, bo wiemy, że będą się one 
doskonale sprawdzać w systemach DeLaval 
– tak jak tego oczekujesz. My oczekujemy 
od naszych systemów tego samego. 

Dlatego właśnie produkujemy środki 
myjące mając na uwadze najwyższą jakość 
mleka. To oznacza, że dzięki DeLaval Twoja 
instalacja jest nie tylko czysta 
– jest także GOTOWA NA MLEKO.

• mniejsza ilość bakterii

• brak pozostałości 

i substancji hamujących

WYŻSZA 

JAKOŚĆ MLEKA

• zmniejszone ryzyko biofilmu

• zmniejszone ryzyko kamienia mlecznego

• bakterie nie namnażają się na czystych powierzchniach

CZYSTSZA INSTALACJA UDOJOWA

• mniejsze zużycie sprzętu

• środki myjące są opracowane 

i przetestowane ze sprzętem 

DeLaval

DOBRA JAKOŚĆ 

SPRZĘTU NA DŁUŻEJ

Instalacja
GOTOWA NA MLEKO
Doskonałe rezultaty
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Środki myjące i dezynfekujące DeLaval

 
DeLaval Extra
Zasadowy środek do mycia 
i dezynfekcji instalacji udojowych 
i schładzarek do mleka. Dzięki 
zawartości podchlorynu sodu 
skutecznie usuwa zanieczyszczenia 
organiczne i dezynfekuje instalację. 
Biobójczość detergentu 
potwierdzona została w testach 
wg norm europejskich 
EN1654 i EN1040.

Cidmax 
Kwaśny środek do mycia 
instalacji udojowych i schładzarek. 
Usuwa kamień mleczny i wodny. 
Do stosowania naprzemiennie 
ze środkiem zasadowym lub 
okresowo w razie konieczności. 

 
PeraDis 
Środek do dezynfekcji powierzchni. 
Może być stosowany do dezynfekcji 
gum strzykowych, przewodów, 
aparatów udojowych, ręczników 
do wymion, instalacji udojowych 
i schładzarek, a także kojców, 
boksów dla zwierząt, oraz obuwia. 
Może być stosowany do dezynfekcji 
powierzchni mających kontakt 
z żywnością. Może być stosowany 
w obecności zwierząt. Nie powoduje 
korozji metali lub aluminium oraz nie 
niszczy materiałów gumowych. 
PeraDis zawiera kwas nadoctowy, 
kwas octowy oraz nadtlenek wodoru. 

PeraDis jest skuteczny na wiele 
patogenów, między innymi: 
Escherichia coli ATCC10536, 
Streptococcus uberis ATCC19436 
and Salmonella enterica BAA-711, 
Clostridium perfringens, 
P. aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Escherichia hirae, P. vulgaris.
PeraDis wymaga niewielkiego 
dozowania. Stężenie środka zależy 
od zastosowania i przeznaczenia. 
Jest ekonomiczny w użyciu. 

C-AlkaClean
Zasadowy, wydajny środek 
do mycia instalacji udojowych 
z zawartością podchlorynu sodu, 
do stosowania w miękkiej wodzie. 
Wymagane niskie dozowanie. 
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SuperClean
Wydajny i skuteczny środek 
do mycia instalacji udojowych 
i schładzarek z zawartością 
podchlorynu sodu. Niskie 
dozowanie. Skuteczność 
potwierdzona testami oraz 
opiniami użytkowników. 
Do stosowania także 
w robotach udojowych VMS. 



(2 rolki/opakowanie)  

 
Ręczniki do wymion 
z mikrofibry, 12 szt.

 
Doskonale chłoną wilgoć, wycierają 
strzyki do sucha. Nadają się do prania 
w pralkach. Mogą być dezynfekowane.

92065151 76,00

Cena (zł)Nr art. Wymiary: 31 cm x 31 cm
Kolor: ciemnoniebieski

6

Higiena doju
Ręczniki do wymion

Drycel™ – to suchy, mocny ręcznik, który 
przed rozpoczęciem doju namacza się 
w roztworze mydła do wymion i czystej wody. 
Drycel™ skutecznie oczyszcza strzyki i ręce. 
Jest bardzo wytrzymały – nie rozdziera się nawet 
pod wpływem wilgoci. Ulega biodegradacji 
w oborniku lub glebie. 

Drycel™ 

 
Biocell™

 Biocell™ - nawilżane ręczniki do wymion
z kwasem mlekowym, 2 rolki x 600 arkuszy 
Doskonale oczyszczają i nawilżają skórę strzyków. 
Ulegają w 100% biodegradacji. Kwas mlekowy 
redukuje ilość bakterii na strzyku i sprawia, 
że strzyki są miękkie i zdrowe.

Ręczniki usuwają zanieczyszczenia 
z powierzchni strzyka. Oczyszczanie 
strzyków przed dojem to także 
stymulacja lepszego wypływu mleka 
z wymienia – lepszy i szybszy dój.

Drycel™ 600, 8 rolek98826380
90659643 Drycel™ 200, 10 rolek

354,00
143,00

Cena (zł)Nr art.

741006806 181,00

Cena (zł)Nr art.
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Ekoręcznik EP1000
 

Miękki, chłonny i odporny 
na rozdzieranie ręcznik 
papierowy. Idealnie nadaje się 
do mycia strzyków, jest 
delikatny i nie podrażnia skóry.
Nie pozostawia kłaczków. 
Strzyki są czyste i gotowe 
na założenie aparatu. Perforacja 
umożliwia łatwe oddzieranie 
pojedynczych listków.

Ściereczki do wymion 
niebieskie UT507, 25 szt.
Lekkie, doskonale wchłaniające 
wodę ściereczki do mycia 
strzyków. Specjalna struktura 
poprawia właściwości 
czyszczące ręcznika. 
Dobre także do ogólnego 
zastosowania. Nie pozostawiają 
kłaczków. Nadają się do prania.

Ręczniki z włókniny 
S50, 50 sztuk

 
Bardzo trwałe i miękkie ręczniki 
tekstylne. Bardzo chłonne. 
Wykonane z wiskozy. Mogą być 
prane w pralce i poddawane 
dezynfekcji. Wytrzymałe.

Ręczniki papierowe Softcel™
Wysokiej jakości ręczniki 
papierowe do oczyszczania 
strzyków przed dojem. Dobrze 
chłoną wilgoć i osuszają strzyki. 
Nie zostawiają kłaczków, 
nie ulegają rozdarciu. Struktura 
na powierzchni ułatwia usuwanie 
zabrudzeń ze strzyków.

92065151 76,00

Cena (zł)Nr art. Wymiary
33x37cm

92065150 53,10

Cena (zł)Nr art. Wymiary
34x37cm

4784481091 128,00

Cena (zł)Nr art. Wymiary
33x37cm

92065090 140,00

Cena (zł)Nr art. Wymiary
2x1000, 33x37cm

Ręczniki, 5 sztuk
Duże, szorstkie ręczniki. 
Wytrzymałe.

98079522 43,30

Cena (zł)Nr art. Wymiary
47x45cm

Tekstylne ręczniki 
do wymion, 10 sztuk
Bardzo trwałe i miękkie 
ręczniki tekstylne. Nadają się 
do prania w pralce. Struktura 
na powierzchni ułatwia 
oczyszczanie strzyków.
100% bawełny. Mogą być 
dezynfekowane. Stosować 
po namoczeniu w mydle 
Hamra Soap lub preparacie 
do wymion Trionet.

97312182 105,00Cena (zł)Nr art.

7Higiena



Akcesoria do doju

Wiaderko 
- dystrybutor 
ręczników 
papierowych 
namaczanych
Wygodne 
wiaderko 
z tworzywa, 
w którym można 
przechowywać

Kubki 
do dezynfekcji 
strzyków 
po doju 
Wytrzymałe, 
dobra jakość.

Produkty do higieny doju

Kubek posiada 
dodatkowe dysze 
wytwarzające pianę 
– piana powstaje 
gęsta i trwała.

nawilżane ręczniki Biocell™ 
lub Drycell™. Ułatwia wyciąganie 
i odrywanie ręczników. 
Dobra jakość.

Bandaż samoprzylepny 
do strzyków
Samoprzylepny bandaż,
z miękkiej i elastycznej pianki. 
Nie przykleja się do skóry ani do 
ran. Łatwy i wygodny w użyciu. 
Zalecany do zabezpieczania 
skaleczonych strzyków.

Rozpylacz 
ręczny 
500 ml, wąski Wygodny w użytkowaniu.

 
Rozpylacz do dezynfekcji 
strzyków typu
Cotswold 600ml

Dozownik ręczników 
DeLaval 
Wygodny dozownik 
do montażu na ścianie. Pozwala 
zachować czystość ręczników 
w hali udojowej. Dobrej jakości 
tworzywo, nie ulega pękaniu. 
Wygodne użytkowanie 
– ręczniki pobiera się od 
dołu pojemnika. 
Do ręczników Softcel lub Drycel.

Wiaderko plastikowe 
podwójne DeLaval
Dwukomorowe wiaderko 
do przenoszenia wszystkich 
materiałów niezbędnych podczas 
doju. Jedna strona przeznaczona 
do ręczników czystych, druga 
do zużytych. Oszczędza czas 
i zapewnia wygodę. Dobra jakość.

96500381
830679180

33,20
66,50

Cena (zł)Nr art.
standardowy
niepowrotny

98732580

98732480

163,00

226,00

Cena (zł)Nr art.
Mały: Do ręczników 
Softcel™ - po 500ark.
Duży: Do ręczników 
Softcel™ - lub 
Ekoręczników 
po 1000 arkuszy

Kubek 
do biopiany

97105002 120,00Cena (zł)Nr art. 89503017 56,20Cena (zł)Nr art.

98679401 44,20Cena (zł)Nr art.

92065136 63,30Cena (zł)Nr art.

98795820 60,50Cena (zł)Nr art.

97105050 38,80Cena (zł)Nr art.
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Wszystko potrzebne do doju 
na wyciągnięcie ręki – wiaderka 
i praktyczne zawieszki ułatwiają 
czynności udojowe. 
Higiena i wygoda. 

Zapytaj Dealera 
o konfigurację.

Wózek higieniczny 
na szynie

Dozownik podłogowy 
DeLaval
Szybki i wygodny dostęp 
do ręczników w hali udojowej. 
Możliwość przesuwania. 
Doskonały do stosowania 
w hali udojowej. Dobra jakość.

Stosuj sprawdzone, skuteczne środki do mycia i oczyszczania 
strzyków przed dojem. Mycie strzyków zapewnia pozyskiwanie 
mleka bez zanieczyszczeń i bakterii. W razie konieczności stosuj 
dodatkowo dezynfekcję strzyków przed dojem.

Biopiana Plus 
– najlepsze oczyszczanie 
i pielęgnacja
Doskonała piana do mycia 
strzyków przed dojem. Aktywna 
i gęsta piana skutecznie odrywa 
cząsteczki brudu z powierzchni 
strzyka, jednocześnie pielęgnuje 
i nawilża. Zawiera kwas mlekowy, 
który redukuje ilość bakterii oraz 
alantoinę zapewniającą dodatkowe 
nawilżenie skóry. Jest wygodna 
w stosowaniu – po nałożeniu pianki 
należy wytrzeć strzyk ręcznikiem 
po ok. 20 sekundach. Nie spływa 
ze strzyków, nie ma strat produktu. 
Stosowanie dobrej pianki do mycia 
zapewnia czystą i miękką skórę 
strzyków, bez spękań i podrażnień. 
Pianka nie przenika do mleka. 
Prawidłowe stosowanie pianki nie 
wydłuża czasu doju, a zapewnia 
znaczną poprawę jakości 
i czystości mleka. 

Pojemności: 
10, 20, 60 i 200 litrów

Czyste strzyki
to czyste mleko
Jakość mleka zależy 
od Ciebie i Twoich decyzji

98740680 288,00Cena (zł)Nr art.

9Higiena



Hamra Soap™
 - ekonomiczne rozwiązanie

 
Hamra Soap to łagodne mydło 
przeznaczone do mycia wymion 
przed dojem. Pomaga uzyskać 
wysoką higienę doju przy niskich 
kosztach. Jest ekonomiczne 
w stosowaniu - mydło w koncentracie, 
wymaga rozcieńczania. Może być także 
stosowane do namaczania 
i prania ręczników tekstylnych 
do wymion. Ma przyjemny cytrynowy 
zapach. Bardzo ekonomiczne 
w stosowaniu – wystarczy niewielka 
ilość mydła do przygotowania roztworu. 

Pojemności: 10, 20 i 60 litrów

DeLaval udder cleaner UC101 jest środkiem 
gotowym do użycia służy do mycia i przygotowania  
strzyków zarówno poprzez spryskiwanie jak 
i wytwarzanie piany. Może być wykorzystywany 
w automatycznych systemach doju VMS.
Ma naturalne dla skóry pH, po zastosowaniu sprawia, 
że skóra jest miękka i elastyczna, a strzyki 
są odpowiednio przygotowane do doju.
 Gotowy do użycia środek do przygotowania §

   strzyków (spryskiwanie lub piana)
 Jeszcze bardziej usprawnia mycie i przygotowanie §

   strzyków w robotach VMS
 Przyjazny dla skóry§

Pojemności: 20, 60 i 200 litrów

 
Udderwash 

 
Udderwash – środek do mycia strzyków przed 
dojem z zawartością jodu. Ekonomiczny w stosowaniu, 
nie przenika do mleka. Przeznaczony do mycia 
strzyków, mycia rąk i do namaczania ręczników 
do wymion. Zachowuje dobry stan naskórka, 
nie podrażnia. Zawiera substancje pielęgnujące 
naskórek. Kolor lekko brązowy. 

Pojemność: 20 litrów

DeLaval udder cleaner UC101

Czyste strzyki – czyste mleko
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Test mastitis DeLaval CMT to łatwy, ekonomiczny 
sposób wczesnego wykrywania zainfekowanych ćwiartek, 
co tym samym pozwala ograniczyć straty wynikające 
z zapaleń wymion.

Test mastitis DeLaval CMT
to łatwy, ekonomiczny sposób na wczesne
wykrywanie zainfekowanych ćwiartek.

Wyposażony w czarne sitko 
ułatwiające obserwację mleka 
i zapobiegające rozpryskiwaniu. 
Sitko łatwe do usunięcia i umycia.

Przeddajacz kubkowy, 
niebieski - DeLaval

Przeddajacz podłużny DeLaval
Stosowanie przeddajaczy zalecane jest 
przy każdym doju. Mleko zdojone na 
przeddajacz może zostać szybko i łatwo
skontrolowane. Przeddajacz podłużny, 300 ml, 
jest wygodny do noszenia na pasku lub w kieszeni.

Akcesoria do kontroli jakości mleka

92065113
92065114
92065116
4000620
92065115

78,50
25,80
83,40
16,20
16,50

Cena (zł)Nr art.
Test mastitis DeLaval CMT
Butelka do napełniania 1 litr
Test mastitis CMT 5l
Tacka do badania mleka, biała
Test mastitis CMT 0,5l

96502280
98795830

21,20
50,40

Cena (zł)Nr art.
Niebieski
Z unikalną osłoną
przeciwrozbryzgową

Mastitis jest najbardziej 
kosztowną chorobą krów 
mlecznych. Konieczne jest 
zapobieganie infekcjom 
na co dzień. Wymię należy 
kontrolować przed każdym 
dojem i sprawdzać czy 
nie występują objawy 
zapalenia. 

96502285 26,20Cena (zł)Nr art.
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Dezynfekcja strzyków po doju

Dezynfekcja strzyków po doju to najważniejsze 
działanie w zapobieganiu zapaleniom wymion. 
Zdrowa krowa ma ok 200 tys. komórek 
somatycznych. Podwyższona ilość komórek 
somatycznych oznacza trwający proces 
zapalny. Każde zapalenie wymienia, zarówno 
kliniczne z widocznymi objawami, jak 
i podkliniczne bez objawów, oznacza spadek 
produkcji mleka. Nie warto ryzykować. 

TriFender™ – najlepszy 
jodowy środek do robotów 
udojowych VMS

IodoFence™ to barierowy preparat na bazie jodu 
przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji strzyków 
po doju. Preparat nowej generacji - wysoko 
skuteczny, efekt dezynfekcji strzyka uzyskuje się 
po kilkunastu sekundach. Dzięki aktywnej barierze 
IodoFence zapewnia długie zabezpieczenie strzyka. 
IodoFence zawiera dodatkowo środki zmiękczające 
i pielęgnujące skórę strzyków, nie ma ryzyka 
przesuszenia. Nie ma konieczności zmieniania 
środka. IodoFence jest zalecany do stosowania 
w stadach o podwyższonym ryzyku zapaleń, 
dla krów osłabionych, w warunkach zwiększonej 
wilgotności. Aktywna bariera zabezpiecza wymię 
przed patogenami przez wiele godzin.

Pojemności: 10, 20, 60 i 200 litrów

TriFender™ to jodowy środek do dezynfekcji 
i pielęgnacji strzyków po doju. W preparacie 
zastosowane są najnowsze technologie ACT oraz I-Tech, 
które zapewniają jego wyjątkową skuteczność. 
Środek przeznaczony specjalnie do stosowania 
w robotach udojowych VMS. Może być także 
podawany kubkiem do dezynfekcji strzyków. 
Tri-Fender nie przesusza strzyków, gdyż zawiera 
środki zmiękczające i pielęgnujące skórę. 
Jest ekonomiczny w stosowaniu, dzięki 
obniżonej gęstości, co zapewnia niski koszt 
stosowania na krowę.

Pojemności: 10, 20 i 60 litrów
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– gęsty jodowy środek, aktywna 
rzeczywista bariera ochronna



Fortex – gęsty jodowy 
środek do szczególnie 
przesuszonych strzyków

 
Hamra Red – niejodowy ekonomiczny środek 
do dezynfekcji strzyków

Fortex to preparat na bazie jodu. 
Zalecany jest do stosowania 
szczególnie u krów o mocno 
przesuszonych i zniszczonych 
strzykach ulegających spękaniom. 
Zawiera niemal 30% substancji 
zmiękczających i pielęgnujących 
zachowując jednocześnie 
doskonałe właściwości 
bakteriobójcze. Środek nowej 
generacji i technologii regeneracji 
jodu. Preparat zalecany do 
stosowania u krów narażonych 
na szczególnie trudne warunki 
pogodowe jak zmiany temperatur, 
chłód i wiatr. Preparat wykazuje
wysoką skuteczność biobójczą 
potwierdzoną w testach wg norm 
europejskich EN1650 i EN1040.

Pojemności: 10, 20, 60 i 200 litrów

Hamra Red to preparat na bazie chlorheksydyny przeznaczony do dezynfekcji 
strzyków po doju. Zalecany jest do stosowania w profilaktyce mastitis. 
Zawiera duże ilości substancji zmiękczających i pielęgnujących. Preparat 
wykazuje wysoką skuteczność biobójczą. Lekko widoczny na skórze, 
niebarwiący. Ekonomiczny w stosowaniu – rzadka konsystencja zapewnia 
niskie zużycie na krowę. Może być stosowana w robotach udojowych 
oraz poprzez kubek, a także przez spryskiwacz. Stosowanie spryskiwaczy 
jest komfortowe i pozwala zachować zawsze czysty środek 
bez ryzyka zanieczyszczenia.

Pojemności: 10, 20, 60 i 200 litrów

Asortyment kremów do wymion – nawilżające, 
natłuszczające oraz z dodatkiem mięty pieprzowej
Kremy pomagają pielęgnować naskórek strzyków, poprawiają stan skóry. 
Są zalecane do stosowania szczególnie u krów o przesuszonych 
i uszkodzonych strzykach. Są dodatkowym elementem higieny 
i dobrostanu krów. Zdrowa i dobrze nawilżona skóra strzyków 
jest najlepszą barierą chroniącą wymię przed patogenami.
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1. Krany DeLaval
Krany można łatwo dokręcać 
do baniek z płynnymi 
detergentami, dzięki czemu 
dozowanie środków myjących 
jest łatwiejsze.

2.  Kubek dozujący 1000ml
Kubek z tworzywa sztucznego, 
przydatny przy dozowaniu płynów.

3. Dozownik detergentów 
Przydatny i wygodny dozownik 
do dawkowania detergentów. 
Dozownik o wielkości 5 i 50ml 
pasuje do baniek 5-litrowych 
i 20/25-litrowych, natomiast 
dozownik 100 ml pasuje do 
beczek 60- i 200-litrowych.

4. Pompy dozujące 
    z zabezpieczeniem
Pompka bezpieczeństwa 
wyposażona jest w blokadę
uniemożliwiającą dostęp dzieciom 
oraz zmniejszającą ryzyko 
rozpryskiwania lub wycieku płynu. 

5. Pistolet rozpylający 
DeLaval “Gilmour”

Z odlewanym metalowym 
korpusem i izolowanym uchwytem. 
Nadaje się do rozpylania wody 
gorącej i zimnej.

7. Pistolet rozpylający JS3

Wygodny i praktyczny pistolet 
rozpylający. Strumień wody można 
łatwo regulować, ustawiając 
skupiony strumień lub szeroki 
natrysk, a ustawienie rozpylacza 
można także zablokować 
pierścieniem zabezpieczającym.

431 2

5 6 7

 

 
8. Gąbki do instalacji 
    udojowej, 10 sztuk
Gąbki DeLaval do rurociągów 
mlecznych wykonane są z mocnego 
tworzywa piankowego. Są one 
ukształtowane w taki sposób, aby 
umożliwiały łatwe usuwanie resztek 
mleka z rurociągu mlecznego. Dobra 
jakość. Gąbki posiadają atest 
dopuszczający do kontaktu 
z żywnością. 

Akcesoria do mycia instalacji 
Mycie instalacji udojowej po doju

8

Czysta instalacja udojowa to warunek 
zachowania dobrej jakości mleka. 
Stosowanie akcesoriów ułatwia 
cały proces mycia.

96035816
92075165

42,40
46,60

Cena (zł)Nr art.
Do beczek 5l, 20l, 25l
Do beczek 60/200l

96891180
98509980
92075160

60,90
161,00
193,00

Cena (zł)Nr art.
25ml
50ml
100ml

95820980
95921540
95921546
95921552
95921580
99909263

40/34mm
40/34mm
46,5/40mm
52/46mm
46,5/40mm
63,5/60mm

16,90
15,70
16,90
19,90
20,90
33,00

Cena (zł)Nr art.

98509981
98509982
98509983
98509990

249,00
326,00
373,00
14,20

Cena (zł)Nr art.
DeLaval 25/5
DeLaval 60/15
DeLaval 200/50
Zestaw serwisowy
do pompy dozującej

Rurociąg Wymiary

53x65mm
53x65mm
60x70mm
70x70mm
65x75mm
80x80mm

98795680 16,90Cena (zł)Nr art.

92735813 83,00Cena (zł)Nr art.

92961404 70,70Cena (zł)Nr art.

6. Otwieracz do beczek

90659201 56,70Cena (zł)Nr art.
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98880104
97206080

67,50
36,00

Cena (zł)Nr art.
465mm, Ø10mm 
Szczotka na wymianę

Wymiary

Szczotka do gumy 
strzykowej kompletna

Duża szczotka do użytku
ogólnego (długi uchwyt)

ICA-Kuriren, Sweden

BEST  
IN TEST

Szczotki 
DeLaval
§ Doskonała 
   jakość włosia
§ Możliwość 
   mycia w zmywarce
§ Możliwość 
   wygotowywania
   - do 120°C

64186201 63,90

Cena (zł)Nr art.
50x410mm

Wymiary

Głowica szczotki 
do przewodów/rur oraz 
połączenie elastyczne
Szczotka do mycia przewodów/rur,
przeznaczona do montowania 
na połączeniu elastycznym.

Duża szczotka do użytku
ogólnego (krótki uchwyt)

 

Szczotka do użytku ogólnego 
z uchwytem krótkim, służąca 
do mycia jednostki końcowej 
i ogólnego mycia maszyn 
i zbiorników.

95831580

64095101

27,90

110,00

Cena (zł)Nr art.
Głowica szczotki do
przewodów 150mm, 
Ø60mm
Połączenie 
elastyczne 1500mm

64186301 52,30

Cena (zł)Nr art.
75x250mm

Wymiary

Szczotka wielofunkcyjna, 
kompletna
Szczotka do czyszczenia 
przewodów mlecznych, pulsatora 
oraz innych części maszyny.

Szczotka do naczyń
Bardzo wytrzymała szczotka do użytku 
ogólnego, do mycia naczyń.

97203505
98880117
98880141
98880143

26,30
23,20
18,60
26,30

Cena (zł)Nr art.
27x300mm, biała
27x300mm, czerwona
28szt., biała
28szt., czerwona

Wymiary

98880101
97205481

75,70
36,10

Cena (zł)Nr art.
40x480mm, Ø10mm 
Szczotka na wymianę

Wymiary
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Asortyment szczotek
Bardzo dobra jakość, długie użytkowanie

Wszystkie nasze szczotki posiadają 
włosie z odpornego poliestru o silnym 
działaniu dynamicznym i nadają się do 
codziennego stosowania w trudnych 
warunkach. Są one odporne na wysokie 
temperatury i działanie środków 
w standardowych stężeniach, 
od pH 2 do 10,5.
Można je myć w zmywarce do naczyń 
lub wygotowywać dla zapewnienia 
doskonałej czystości. Wszystkie 
zastosowane materiały dopuszczone 
zostały do kontaktu z produktami 
spożywczymi.

           
Niektóre z produktów dostępne są 
w kolorach białym i czerwonym.

Szczotka DeLaval 
do wylotu zbiornika
Szczotka do mycia wylotu zbiornika 
i ogólnego mycia przewodów i rur. 
Najwyższej jakości stal nierdzewna 
oraz włosie z poliestru.

Szczotka do zbiorników 
- DeLaval
Szczotka do zbiorników, kształt 
ułatwiający mycie schładzarek. 
Bardzo dobra jakość włosia, 
nie ulega odkształceniu.

Szczotka do przewodów
mlecznych - DeLaval
Szczotka przeznaczona do mycia 
przewodów mlecznych.

Gąbka myjąca DeLaval, 5 szt.
Wytrzymała gąbka o dobrej absorpcji. Uformowany 
uchwyt dla ochrony końcówek palców i paznokci 
podczas mycia. Szorstka powierzchnia do usuwania 
trudniejszych zanieczyszczeń.

98880115
98880116

83,70
55,70

Cena (zł)Nr art.
140x200mm czerwony
Uchwyt szczotki do
mycia zbiornika

4784473039
86701401

12,80
33,70

Cena (zł)Nr art.
280mm, Ø15,5mm 
1050mm, Ø15,5mm

Wymiary

98880103 36,90

Cena (zł)Nr art.
500mm, Ø60mm 

Wymiary

Wymiary

97321550 25,80

Cena (zł)Nr art.
150x70x50mm

Wymiary
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Higiena w gospodarstwie

Piana do mycia maszyn 
i pojazdów.
- skutecznie usuwa brud i inne 
zanieczyszczenia - Nie niszczy 
powierzchni Silnie pieniący środek, 
dobrej jakości piana, nie ścieka.
Zasadowy środek przeznaczony 
głównie do mycia sprzętu 
rolniczego, maszyn, traktorów 
i innych mocno zabrudzonych 
pojazdów w gospodarstwie. 
Usuwa zanieczyszczenia 
i nabłyszcza nie niszcząc 
powierzchni lakierowanych 
lub pokrytych farbą. Należy 
wytworzyć pianę i pozostawić na 
ok. 5 minut, a następnie spłukać. 
Można także stosować 
do mycia ręcznego. 

 
Vehicle Cleaner

 
Parlour Cleaner
Kwaśna piana 
do mycia powierzchni.
- usuwa osady mineralne – kamień 
- nie niszczy powierzchni
Silnie pieniący skuteczny kwaśny 
środek do mycia powierzchni. 
Usuwa osady mineralne (kamień). 
Nie ścieka z powierzchni, dzięki 
czemu nadaje się także do mycia 
ścian. Środek należy nakładać 
w formie piany (myjką ciśnieniową 
lub ręcznie) na zabrudzoną 
powierzchnię, odczekać 
ok. 15 minut, a następnie spłukać. 
W przypadku bardzo silnych 
zabrudzeń warto dodatkowo 
wyszorować powierzchnię szczotką. 

741007732
741007734

198,00
660,00

Cena (zł)Nr art.
5 litrów
20 litrów

Pojemność

Foam Cleaner
Zasadowa piana 
do mycia powierzchni.
- usuwa osady organiczne 
   (tłuszcz, białko)
- nie niszczy powierzchni
Skuteczna zasadowa piana do 
mycia powierzchni. Szczególnie 
przeznaczona do mycia ścian, 
podłóg, zewnętrznych powierzchni 
instalacji udojowych. Środek 
należy nakładać w formie piany 
wytworzonej myjką ciśnieniową 
lub ręcznie, pozostawić na 
ok. 15 minut, a następnie spłukać 
wodą. W przypadku silnych 
zabrudzeń należy dodatkowo 
wyszorować powierzchnię 
szczotką lub zastosować także 
Parlour Cleaner – kwaśną pianę.

741007722
741007724

113,00
409,00

Cena (zł)Nr art.
5 litrów
20 litrów

Pojemność
741007700
741007701

121,00
362,00

Cena (zł)Nr art.
5 litrów
20 litrów

Pojemność

 
Hand Cleaner
Mydła DeLaval – łagodne dla skóry 
rąk, nie przesuszają. Mają 
przyjemny, swieży zapach. 
Nadają się także do kąpieli.

 
Hand Cleaner Regular
Mydło do codziennego stosowania.

92065510
92065511

22,60
79,10

Cena (zł)Nr art.
1 litr
5 litrów

Pojemność

 
Hand Cleaner Ultra
mydło zawiera mikrogranulki, 
które pomagają w usuwaniu 
mocniejszych zabrudzeń rąk. 
Nie podrażniają skóry. 

92065520
92065521

29,70
118,00

Cena (zł)Nr art.
1 litr
5 litrów

Pojemność

 
Proszek do prania
Proszek do prania 
przeznaczony jest do 
prania ręcznego lub 
automatycznego. 
Stosowanie proszku 
zapewnia doskonałe 
rezultaty prania 
nawet w niskich 
temperaturach. 
Proszek może być 
stosowany do tkanin kolorowych 
i białych. Ma łagodny, przyjemny 
zapach. 10 kg w opakowaniu

90595950 165,00Cena (zł)Nr art.

Produkcja mleka wysokiej jakości wymaga nie tylko mycia samej instalacji udojowej, 
ale także regularnego oczyszczania całej dojarni. Czysta dojarnia i zlewnia mleka 
to wyższa higiena pozyskiwania mleka oraz lepsze miejsce pracy. Warto o nie zadbać.



Zgarniaczka do obornika 
do podłóg rusztowych

Wkładka gumowa na wymianę

Zgarniaczki i szczotki

Zgarniaczka do obornika, 
aluminiowa
Zgarniaczka z ostrzem stalowym 
służąca do usuwania 
zanieczyszczeń trudnych 
do usunięcia.

97309481 157,00

Cena (zł)Nr art.
47cm

Wymiary

Trójkątne zgarniaczki 
ręczne DeLaval
Odporna na uderzenia, ręczna, 
plastikowa zgarniaczka
do obornika. Mocowanie 
gwintowane lub nie gwintowane.
Wykonane z mocnego tworzywa, 
lekkie i wygodne w użyciu.

98882410
97310115

14,70
11,60

Gwintowane 35cm
Nie gwintowane 35cm

97310110 18,60

Cena (zł)Nr art.
35cm, tworzywo szt.

92834945
92834946

34,80
30,20

Cena (zł)

Trzonki drewniane 
do szczotek

70000433

97310204

97310202

97311302

97310203

97311490

49,60

42,00

35,70

23,30

38,70

12,10

Cena (zł)Nr art.
Trzonek drewniany
1700x34mm
Trzonek drewniany
z gwintem 1700x28mm
Trzonek drewniany
1700x28mm
Trzonek drewniany
1350x23,8mm
Trzonek drewniany
1900x28mm
Gniazdo montażowe
gwintowane DeLaval
do mioteł

Wymiary

Szczotka DeLaval
Wysokiej jakości i trwałe szczotki. 
Dobrej jakości włosie wykonane 
z PCV, nie ulega odkształceniu.

Szczotka DeLaval 
z włosiem naturalnym

7 8

2150012463 129,00

Cena (zł)Nr art.
40cm

Wymiary

97311480
97311481
97311482

51,70
68,90
31,60

Cena (zł)Nr art.
300x90mm PVC
480x90mm PVC
28cm PVC

Wymiary

Trzonek ergonomiczny 
aluminiowy DeLaval (7)
Do szczotek do mycia zbiorników, 
wkładek czyszczących, ściągaczek, 
zgarniaczek do obornika oraz mioteł.

98880129
98880139

94,00
107,00

Cena (zł)Nr art.
1500mm, Ø31mm, alu
1700mm, Ø31mm, alu

Wymiary

Trzonek teleskopowy
DeLaval, włókno szklane (8)
Bardzo lekki i wytrzymały, 
wygodny w użytkowaniu.

97270485 107,00

Cena (zł)Nr art.
110-202cm

Wymiary
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70000433 97310204

97310202 97311302

97310203 97311490
97310105

Cena (zł)Nr art.
35cm

Wymiary
18,60

88503801
88503802 

101,00
135,00

Cena (zł)Nr art.
50cm
66cm

Wymiary

Zgarniaczki ręczne DeLaval
Lekka zgarniaczka z tworzywa
sztucznego. Mocowanie
gwintowane.

Zaokrąglona zgarniaczka 
metalowa ręczna
Solidna, zaokrąglona metalowa
zgarniaczka z ostrzem
wykonanym z gumy.

66cm
50cm

Wymiary

Cena (zł)Nr art. Wymiary WymiaryNr art.



Higiena racic

4Hooves
Środek do dezynfekcji racic

Skuteczność potwierdzona § 
   badaniami laboratoryjnymi 
   i w gospodarstwach

Skuteczny jak siarczan miedzi, § 
   ale bez skutków szkodliwych 
   dla ludzi i środowiska

Nie zawiera fosforanów§ 
Wymaga bardzo małego § 

   stężenia – tylko 2 litry środka 
   na 200 litrów wanny

 
DryMaxx™ 
Piasek na legowiska lub ściółkę 
– do osuszania i poprawy higieny.
Drymaxx pochłania wilgoć na 
legowiskach lub innych miejscach 
w oborze, gdzie gromadzi 
się wilgoć. Ma doskonałe 
właściwości pochłaniające – może 
wchłonąć do 150% własnej wagi. 
Drymaxx pochłania amoniak. Warto 
stosować Drymaxx szczególnie 
w przypadkach zwiększonej ilości 
zapaleń wymion lub racic, 
na porodówkach lub w cielętnikach. 
Zawsze wtedy, gdy komfort 
i zdrowotność są szczególnie 
ważne. Stosowanie Drymaxxu 
ogranicza także występowanie 
much, które powodują stres u krów. 
Drymaxx może być rozścielany 
ręcznie lub przez rozściełacz 
ściółki. Zobacz poniżej.

741007846 912,00

Cena (zł)Nr art.
20 litrów

Pojemność

 
EasyStride™

741007865 1011,00

Cena (zł)Nr art.
20 litrów

Pojemność

NOWOŚĆ!
 
Wanna do dezynfekcji racic
Wykonana z PCV w kolorze trawy, 
przenośna, lekka. Wanna odporna 
jest na uderzenia, działanie zimna, 
ma antypoślizgową powierzchnię 
zapewniającą krowom 
bezpieczeństwo i wygodę. 
Wanna jest łatwa do czyszczenia. 
Można ją umieścić na drodze 
krów bez konieczności 
wkopywania w podłogę.

4787027097 1287,00Cena (zł)Nr art.

92067003 142,00Cena (zł)Nr art.

 
Rozściełacz ściółki
Rozściełacz ściółki DeLaval 
znacząco ułatwia codzienną pracę 
rozściełania ściółki na legowiskach. 
Umożliwia szybkie i równomierne 
rozścielanie ściółki, słomy i trocin. 
Jest bardzo łatwy i wygodny 
w obsłudze. Rozściełacz napędzany 
jest za pomocą wiertarki 
akumulatorowej. Rozściełacz 
zawiesza się na odpowiednim pasku 
i uruchamia wiertarkę powodującą 
wysyp materiału na legowiska. 
Ma pojemność 43 litry. Nadaje 
się także do mieszania materiałów 
lekkich i cięższych. 

Środek do dezynfekcji racic.
Zawiera mieszankę kwasów, nie
zawiera siarczanu miedzi. 
Skuteczność potwierdzona 
laboratoryjnie i w gospodarstwach.
Łatwy w stosowaniu. Zmienia kolor.
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87251001
87250201

930,00
1089,00

Cena (zł)Nr art.
MBS19
MBS43

Regularne kąpiele racic w środkach dezynfekujących 
są najlepszą metodą zapobiegania zapaleniom 
w okolicach racic. Infekcje prowadzą do kulawizn, 
gorszego pobrania paszy i wody, spadku wydajności, 
                                  a nawet brakowania. Dezynfekcję 
                                  należy prowadzić regularnie 
                                  i w dobrych środkach, 
                                  które nie przesuszają 
                                  rogu racicowego powodującego 
                                  pękanie racic. 



Duża szczotka do użytku 
ogólnego (do baniek)
Szczotka do użytku ogólnego 
do mycia jednostki końcowej 
i ogólnego oczyszczania 
maszyn i baniek.

 

Szczotka 
do baniek DeLaval
Zaokrąglona szczotka do mycia 
baniek i wiader. Dobra jakość 
włosia, nie ulega odkształceniu.

Szczoteczka 
do rąk DeLaval
Duża, wygodna szczoteczka. 
Bardzo dobra jakość, 
nie ulega odkształceniu. 

Asortyment 
ściągaczek DeLaval

Ściągaczka do wody, 40cm
Przydatna do mniejszych 
powierzchni. Posiada stałą lub 
obrotową końcówkę mocującą.

Ściągaczka do wody, 60cm
Ściągaczka bardzo przydatna
w większych zlewniach mleka, 
przejściach i na dużych 
powierzchniach. Posiada stałą
lub obrotową końcówkę mocującą.

Uchwyty i drążki 
do szczotek 
i ściągaczek. 
Do szczotek do mycia 
zbiorników, wkładek 
czyszczących i ściągaczek. 
Dostępne różne rodzaje 
(obrotowe i stałe), wykonane 
z aluminium, tworzywa 
lub drewna.

Wkład czyszczący,
czarny, 10 szt.
Średnio twardy, nadaje się 
do usuwania trudnych 
zanieczyszczeń z płytek 
ceramicznych.

Mocowanie do wkładek
czyszczących DeLaval
Z systemem blokującym 
zabezpieczającym wkładkę 
czyszczącą. Po umieszczeniu 
jednej z wkładek w mocowaniu 
można wygodnie myć zarówno 
podłogi, jak i ściany.

Zestaw czterech 
szczotek DeLaval
Szczotki do pracy w ciężkich 
warunkach, przydatne 
w gospodarstwie mlecznym. 
Zestaw zawiera: szczotkę do
przewodów/rur, szczotkę 
uniwersalną, szczotkę do gum 
strzykowych, szczotkę do użytku 
ogólnego dużą oraz tabliczkę do
zawieszania szczotek wykonaną 
z tworzywa i zapewniającą 
higieniczne przechowywanie
szczotek.

64186501 75,80

Cena (zł)Nr art.
65x190mm

92060110

92060115

97,00

71,20

Cena (zł)Nr art.
105x45mm, dł. 40cm
Końcówka stała,
guma czarna
Pióro gumowe 
na wymianę

Wymiary

Wymiary

64186401 62,80

Cena (zł)Nr art.
70x200mm

Wymiary

64186601 
64145902 
64186602 

21,00
21,00
21,00

Cena (zł)Nr art.
czerwona
20szt., biała
20szt., czerwona

Wymiary

92060105 145,00

Cena (zł)Nr art.
120x95x230mm

Wymiary

92060102 164,00

Cena (zł)Nr art.
245x125x23mm

Wymiary

Wkład czyszczący,
biały, 10 szt.
Miękki, do usuwania tłustych
zanieczyszczeń z gładkich 
powierzchni.

92060103 153,00

Cena (zł)Nr art.
245x125x23mm

Wymiary

64178201 188,00

Cena (zł)Nr art.
280x95x145mm

Wymiary

92060111

92060112

92060114

104,00

169,00

77,70

Cena (zł)Nr art.
105x45mm, dł. 60cm
Końcówka stała,
guma czarna
Końcówka obrotowa
guma biała
Pióro gumowe 
na wymianę

Wymiary

98880116

98880129

98880139

97270485

55,70

94,00

107,00

107,00

Cena (zł)Nr art.
Dł. 130cm, Ø22mm 
aluminium
Dł. 150cm, Ø31mm 
aluminium
Dł. 170cm, Ø31mm 
aluminium
Teleskopowy 
110-202cm
włókno szklane

Wymiary
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Odpowiedni dla bydła mlecznego 
i mięsnego. Zaciski zapobiegają 
urazom. Bardzo prosta regulacja, 
ułatwia wstawanie osłabionym 
zwierzętom. Maks masa: 900 kg

Hodowla zwierząt

Wysoce 
wodoodporny nylon 
poliester 210 Denier

Uretan, 
grubość 4mm

Wełna poliestrowa 
gwarantująca 
maksymalny komfort 
i o wysokim stopniu 
paroprzepuszczalności

Ocieplacz stosowany w celu utrzymania ciepła 
nowonarodzonych cieląt przebywających 
w trudnych warunkach atmosferycznych, 
w czasie leczenia lub dla małych cieląt 
urodzonych przedwcześnie, a także 
dla zdrowych cieląt dla poprawy 
ich dobrostanu i szybszego wzrostu.

 

 
Przyrząd do wycieleń 
Obejmuje tylną część krowy 
uniemożliwiając ześliźnięcie się 
aparatu. Może być stosowany
przy prawidłowych wycieleniach 
oraz gdy cielę jest położone 
odwrotnie, gdy krowa stoi lub leży.

Doskonałe przyleganie do cielęcia

§ Doskonale chroniący przed zimnem
Komfortowy dla cielęcia§ 
Wygodny w użyciu§ 
Paroprzepuszczalny§ 
Nadaje się do prania§ 

Kółko zapobiegające 
samozdajaniu
Uniemożliwia obsysanie cielętom 
oraz młodemu lub dorosłemu 
bydłu. Ze śrubą i nakrętką ze stali 
nierdzewnej dla zapewnienia 
długiego użytkowania.

 
Siatka do wymion
Siatka zabezpiecza wymiona przed uszkodzeniem. 
Stosowana także w czasie leczenia wymion. Wygodna 
i praktyczna w użyciu – w czasie doju wystarczy 
odpiąć zapinkę.

Ocieplacz dla cieląt

Podnośnik 
dla bydła

Akcesoria dla zwierząt

88439501
88439502
88439503
88439504

239,00
238,00
238,00
238,00

Cena (zł)Nr art.

M
L
XL
XXL

Siatki 
kompletne

88440501
88440502
88440503
88440504

129,00
129,00
129,00
129,00

Cena (zł)Nr art.

M
L
XL
XXL

Siatki na
wymianę
- bez pasków

88267301

88267302

194,00

220,00

Cena (zł)Nr art.
Ocieplacz dla cieląt
dużych (30-60kg)
Ocieplacz dla cieląt
małych (20-35kg)

92735804
92735805
92834852

34,30
34,30
34,60

Cena (zł)Nr art.
Małe
Średnie
Duże

Rozmiar

92834806 431,00Cena (zł)Nr art.90658410 2065,00Cena (zł)Nr art.
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Poidło dla cieląt 
z 5 smoczkami N5
Poidło dla cieląt z 5 smoczkami, 
umożliwiające żywienie
do 5 cieląt w grupie. Zaokrąglony 
kształt ułatwia dostęp
cielętom.

Butelka z sondą służy do 
karmienia cieląt. Butelkę 
wyposażono w sprawdzoną 
i mocną sondę. Regulowany 
przepływ ułatwia podawanie 
mleka cielęciu z regulowaną 
prędkością. Sprawia, że 
podawanie siary staje się proste. 
Zawór powietrzny umożliwia 
kontrolowanie przepływu 
odpowiednio do potrzeb 
cielęcia. Uniwersalna - może 
być używana jako standardowa 
butelka do pojenia po założeniu 
innej pokrywki.

Butelka z sondą 
do karmienia cieląt

Smoczki wkręcane 
typu peach teat (10 szt.)
Unikalny, opatentowany wewnętrzny 
zaworek klapowy smoczków typu 
peach teat utrzymuje mleko 
w smoczku, dzięki czemu smoczek 
znacznie lepiej reaguje na potrzeby 
cielęcia. Zostały one zaprojektowane 
w taki sposób, aby przypominały 
prawdziwy strzyk krowy, poruszając 
się przez cały czas, gdy cielę ssie 
mleko, bez zamykania się w stanie
zwolnienia. Oznacza to, że smoczek 
ulega samooczyszczaniu i jest 
odporny na zablokowanie.

Poidło dla cieląt 
ze smoczkiem N1
To 6-litrowa, przenośna stacja 
odpajania z pojedynczym
smoczkiem. Odwracalna 
– możliwość umieszczania
smoczka na przedniej lub tylnej 
stronie poidła sprawia, że
poidło to jest bardzo uniwersalne.

Butelka do karmienia cieląt

Butelka zapewnia trzy prędkości 
przepływu mleka i posiada 
smoczek umieszczony 
w najniższym punkcie, co 
zapewnienia łatwe karmienie 
i całkowite opróżnienie butelki. 
Prędkość Szybka – dla mocnego, 
szybko pijącego zwierzęcia. 
Prędkość Wolna i Zatrzymanie 
– dla słabych, przedwcześnie 
urodzonych cieląt, wymagających 
ostrożności przy karmieniu.

Akcesoria do żywienia zwierząt

87180101 153,00

Cena (zł)Nr art.
330x240x300mm

Wymiary (WxSxG)

89093401 656,00

Cena (zł)Nr art.
275x680x240mm
Pojemność: 30l

Wymiary (WxSxG)

Poidło dla cieląt 
z 3 smoczkami CN3
Poidło z 3 przedziałami 
ze smoczkami, o całkowitej
pojemności 16 litrów.

 

87180201 549,00

Cena (zł)Nr art.
250x420x240mm

Wymiary (WxSxG)

86703101
86703102

141,00
186,00

Cena (zł)Nr art.
2,5l
4,0l

Pojemność

86703201
86703202

128,00
186,00

Cena (zł)Nr art.
2,5l
4,0l

Pojemność

87188201 244,00Cena (zł)Nr art.
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Miska ze stali 
nierdzewnej - DeLaval
Miska 4-litrowa ze stali 
nierdzewnej nadaje się 
doskonale do karmienia 
zwierząt. Jest higieniczna, 
trwała i bardzo łatwa 
do oczyszczania.

 
Wiadro ze stali 
nierdzewnej - DeLaval
Wiadro ze stali nierdzewnej, 
które pomaga chronić jakość 
mleka w pierwszych dniach 
życia cielęcia dzięki doskonałej 
higienie. Dostępne w wersjach 
o pojemności 7 i 12 litrów.

Wiaderko DeLaval
Wiadra z tworzywa PE DeLaval dostępne są w wersjach o pojemności 
7, 12 i 17 litrów. Wykonane są z trwałego tworzywa PE, które wytrzymuje 
niskie temperatury i trudne warunki środowiskowe panujące w oborach. 
Wszystkie wiadra posiadają podziałkę w litrach na wewnętrznej ściance 
oraz mocny uchwyt.

Uchwyt mocujący 
do miski

Uchwyt mocujący 
do wiadra
Do wiadra dla cieląt 7 l

97105007
97105012

171,00
272,00

Cena (zł)Nr art.
7l
12l

Pojemność

64284401 
64284402 
64284403 

28,50
45,40
51,90

Cena (zł)Nr art.
7l
12l
17l

Pojemność

97105008 70,20Cena (zł)Nr art.

97105280 99,10Cena (zł)Nr art. 97105292 69,50Cena (zł)Nr art.
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Szufelka do paszy, ergonomiczna
3-litrowa ergonomiczna łopatka paszowa z podziałką.
Ergonomiczny kształt powoduje, że cały ciężar
znajduje się pod ręką, co zmniejsza obciążenie
nadgarstka. Łopatkę można zawieszać w celu
zważenia paszy.

Podstawa do lizawki solnej
Formowany plastikowy uchwyt do lizawki solnej do 10 
lub 2 kg kamieni solnych. Higieniczny - jeden na krowę.
Uchwyt do 10 kg kamienia solnego wyposażony jest 
w szpic utrzymujący kamień na miejscu.

Koryto na paszę treściwą 
Solidne, 12-litrowe bezszwowe koryto paszowe 
z tworzywa sztucznego. Przeznaczone 
do indywidualnego żywienia w oborze lub żywienia 
dodatkowego podczas wypasu. Odpowiednie 
dla krów lub koni.

Wspornik montażowy do rur

Koryto do wody i paszy
Do karmienia lub pojenia bydła, owiec i koni, 
pojemność 50 litrów. Może być instalowane 
w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz.

Nóż do bel i balotów, 76cm
Nóż do bel i balotów, 76cm z łatwością przecina 
sznurek, siatkę, plastikową folię kiszonkarską. 
Łatwy i wygodny w użytkowaniu.

Koryto narożnikowe
Innowacyjne 21-litrowe koryto do montażu w narożach.
Dzięki trójkątnej konstrukcji umożliwia wykorzystanie
przestrzeni dostępnej w oborze. Zaokrąglone krawędzie
sprawiają, że koryto jest bezpieczne dla zwierząt, a przy
tym higieniczne, ponieważ daje się łatwo oczyszczać.

Magnes żołądkowy w plastikowej 
obudowie, 10 szt.
Magnes żołądkowy w plastikowej obudowie. Bardzo 
silny magnes zapobiegający wypadkom spowodowanym 
spożyciem metalowych ciał obcych. Klatka zapewnia 
maksymalną ochronę i sprawia, że ostre metalowe 
elementy pozostają w optymalnym położeniu.

Szufelka do paszy
2,5 litrowa szufelka do zadawania paszy 
do wszystkich zastosowań w gospodarstwie. 
Ze wzmocnioną rączką i podziałką.

Akcesoria do żywienia zwierząt

97284708
98076194

17,60
15,50

Cena (zł)Nr art.
10kg
2kg

Pojemność

97284705 660,00

Cena (zł)Nr art.
50l

Pojemność
97284720 106,00

Cena (zł)Nr art.
50l

Pojemność

97284713 94,60

Cena (zł)Nr art.
1 1/2"

Średnica rury

97284220 16,30Cena (zł)Nr art.

97284702 80,40Cena (zł)Nr art.

86904901 135,00Cena (zł)Nr art. 92735818 150,00Cena (zł)Nr art.

98982990 37,20Cena (zł)Nr art.
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Butelka do mleka dla cieląt 
z uchwytem i smoczkiem - DeLaval
Butelka 2-litrowa do mleka dla cieląt zapewnia 
cielęciu komfort naturalnego ssania podczas 
pierwszych posiłków. Dzięki uchwytowi 
mocującemu cielę może pić samodzielnie, bez 
konieczności trzymania butelki przez hodowcę. 
Posiada podziałkę oraz złącze do zatrzaskowego 
smoczka, co upraszcza montaż. Uchwyt mocujący butelki Smoczki dla cieląt - DeLaval

Wiadra ze smoczkiem dla cieląt
Praktyczne 8-litrowe wiadra dostarczane wraz 
z miękkimi gumowymi smoczkami (cielęta 1, 
jagnięta 5) oraz wspornikiem do zawieszania 
wiadra. Zaspokaja odruch ssania cielęcia 
podczas żywienia. Higieniczne i łatwe 
do czyszczenia. Dzięki dołączonemu 
wspornikowi do zawieszania zapewnia 
łatwy montaż i przenoszenie.

Wiadro dla jagniąt, bez pokrywki
Wiadro dostarczane z 5 smoczkami, zaworami
i uchwytem do zawieszania.

 

Umożliwia przyuczenie cielęcia 
do picia z wiadra. Podczas 
pierwszych posiłków należy 
zastosować smoczki, dzięki czemu
cielę przyzwyczai się do picia 
z wiadra.

Zapasowa atrapa smoczka dla cieląt

Mieszadło DeLaval
Wersja z mocnej stali nierdzewnej,
idealnie nadająca się do mieszania
mleka w wiadrze.

Smoczki naciągane 10 szt.
Smoczki typu peach, mocowane 
w poidłach przez naciąganie.
Pasują do dowolnego 19 mm – 22 mm
otworu na smoczek.

Akcesoria do żywienia zwierząt

Atrapa 
smoczka dla cieląt 

Pokrywa do wiadra 
ze smoczkiem

Butelka dla cieląt 
ze smoczkiem DeLaval

2150009388
 
97105501

97107560

39,50

7,50

2,40

Cena (zł)Nr art.
Wiadro ze smoczkiem
dla cieląt, kompletne
Zapasowy smoczek
do wiadra dla cieląt
Zamknięcie zaworowe
do wiadra dla cieląt
i jagniąt

97107581
97105521

88,50
18,20

Cena (zł)Nr art.
245x125x23mm
Zapasowy smoczek do
wiadra dla jagniąt, 5szt.

97105526 12,10

Cena (zł)Nr art.
88213601 30,20

Cena (zł)Nr art.
70000398 69,10

Cena (zł)Nr art.
87363801 211,00

Cena (zł)Nr art.

88213602 10,70

Cena (zł)Nr art.

97105704 89,60Cena (zł)Nr art. 97105701 55,40Cena (zł)Nr art.

97105702 31,40Cena (zł)Nr art.

97105703 11,80Cena (zł)Nr art.
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Poskramiacz 
Poskramiacz wykorzystywany 
jest do zapobiegania kopnięciom 
i jest solidnym narzędziem 
niezbędnym podczas badań 
weterynaryjnych, leczenia lub 
inseminacji. Poskramiacz mocuje 
się z tyłu krowy za pomocą korbki. 
Nacisk powoduje, że krowa nie 
ma możliwości kopnięcia.

Wykonany ze stali ocynkowanej, 
z ergonomicznymi gałkami 
umożliwiającymi łatwą regulację 
rozmiaru, co pozwala dopasować 
urządzenie do każdej krowy.
Plastikowy uchwyt zapewnia 
bezpieczną, komfortową obsługę 
zwierzęcia.

Poskramiacz dla krów
Poskramiacz zapobiega 
kopnięciom przez zwierzę np. 
podczas doju, inseminacji lub 
wizyty weterynaryjnej. 
Łatwy do zakładania.

Poskramiacze i zgrzebła

Osłona zabezpieczająca 
przed kopnięciem – zestaw 
serwisowy zacisków
Zawiera: dwie sprężyny i dwie 
gumowe nasadki. Pasuje 
do poskramiaczy 92735802 
i 98927885.

 
Metalowe zgrzebło 
z solidnym uchwytem

Plastikowe zgrzebło 
DeLaval z regulowaną
opaską mocującą

Stalowe zgrzebło 
odwracalne DeLaval
o zębach różnej długości 
i z solidnym uchwytem

Poskramiacz dla krów, 
premium

92735801 595,00Cena (zł)Nr art. 98927885 184,00Cena (zł)Nr art.

85555402 26,70Cena (zł)Nr art.85555401 23,60Cena (zł)Nr art.

85555403 10,90Cena (zł)Nr art.

98927281 19,60Cena (zł)Nr art.

92735802 46,10Cena (zł)Nr art.
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Czyste krowy to czyste mleko
Szczotki i czochradła dla krów
Czochradła dla krów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Montowane są w wielu oborach wolnostanowiskowych. 
Dobre czochradło jest bardzo chętnie odwiedzane przez krowy, 
poprawia ich czystość oraz samopoczucie redukując stres. 

Asortyment czochradeł DeLaval obejmuje:

Automatyczne 
czochradło SCB 

Miniczochradła 
dla cieląt oraz kóz MSB

Szczotki 
stacjonarne

Dowiedz się więcej na
www.delaval.com

Poproś o ofertę 
Autoryzowanego
Dealera DeLaval



Poidło DeLaval C5 
z zaworem
Poidło z żeliwa jest solidne 
i posiada kwasoodporną 
powłokę z emalii. Poidło C5 
zostało specjalnie 
zaprojektowane dla cieląt 
i może być zamawiane 
z zaworem “rurkowym” 
dla zaspokojenia potrzeb 
cieląt. Poidło to jest łatwe 
do oczyszczenia i może 
być podłączane do naszego 
systemu DWH (podgrzewacz 
wody pitnej).

Poidło DeLaval C10 
z zaworem 
Poidło DeLaval C10 
zaspokaja wszystkie 
potrzeby młodych zwierząt 
lub jałówek. Zawór “rurkowy” 
zapewnia przepływ 
wynoszący 10l/min. przy 
ciśnieniu 4 bar. Dzięki 
emaliowanej powłoce 
poidło jest łatwe 
do czyszczenia.

Poidło DeLaval C20
Największym z poideł 
żeliwnych jest poidło 
DeLaval C20. Wysoka
przepustowość zaworu 
zapewnia przepływ 
wynoszący 20 l/min. 
przy 4 barach, co zapewnia 
najwyższą ilość wody 
dostarczanej krowom 
o wysokiej mleczności.

Poidło dla koni 
DeLaval P10

 

Poidło dla koni DeLaval P10 
wykonane z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego jest 
bardzo elastyczne i chroni 
konie przed urazami.

Kompletne poidło dla koni 10P
z zaworem

Krowy o wysokiej mleczności mogą wypijać do 150 l wody na dobę. Cielęta i jałówki 
wypijają od 0,5 l do 15 l wody na dobę. Dlatego należy dokładnie sprawdzić 
przepustowość zaworów poideł wodnych i wielkość miejsca do picia.

Poidła DeLaval z typoszeregu C dostępne są w trzech różnych rozmiarach, 
aby zapewnić dopasowanie do wszystkich grup wiekowych krów, jałówek i cieląt 
w gospodarstwie.

Zawór rurowy do poideł
DeLaval C5 i C10

Poidła

90576485 257,00

Cena (zł)Nr art.

92632980 349,00

Cena (zł)Nr art. 98932783 439,00

Cena (zł)Nr art.

64410701 257,00

Cena (zł)Nr art.

90639580 122,00

Cena (zł)Nr art.

92632810 126,00

Cena (zł)Nr art.
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Poidło DeLaval CF7
DeLaval CF7 to pływakowe poidło 
wodne przeznaczone dla koni, 
owiec, kóz i młodych zwierząt. 
Poidło CF7 nowego projektu jest 
lżejsze niż wcześniej i jest 
wyposażone we wtyk do obsługi 
procesu mycia. Zawór pływakowy 
ma przepustowość wynoszącą 
5 l / min.

Poidło DeLaval PT11
Poidło PT11 jest jednym z największych poideł w asortymencie DeLaval 
i może być stosowane dla pojedynczych krów lub grupy krów do 10 sztuk. 
Wykonane jest z dopuszczonego do kontaktu z żywnością i wytrzymałego 
polietylenu. Poidło PT11 można montować na ścianie lub na posadzce. 
Ponadto, posiada ono doskonałą przepustowość zaworu wynoszącą 83l/min. 
przy ciśnieniu 4 bar. Ze względu na zaokrągloną konstrukcję i złączkę 
umieszczoną z boku, poidło PT11 jest produktem łatwym do czyszczenia 
i wymagającym niewielkiej konserwacji. Poidło PT11 może być instalowane 
z podgrzewaczem zanurzeniowym, który umożliwia montaż poidła nawet 
w chłodniejszych warunkach.

Poidło korytowe DeLaval 
S28 oraz Poidło korytowe 
DeLaval S28 podwójne
Poidła DeLaval S28 i S28 podwójne 
wykonane ze stali nierdzewnej. Mogą 
być używane w oborach wolno-
stanowiskowych. Ze względu 
na konstrukcję i zastosowanie stali 
nierdzewnej poidło to jest bardzo
higieniczne. Zamknięty system oraz 
wysoka przepustowość zaworu 
zwiększają aspekt higieniczny 
i umożliwiają samooczyszczanie. 
Poidło korytowe może być idealnie 
wykorzystywane w mniejszych 
obszarach obory lub może zostać 
zamontowane na przegrodach. Poidło 
korytowe S28 podwójne zostało 
specjalnie zaprojektowane do 
stosowania w kojcach porodowych 
lub w korytarzach poprzecznych 
o ograniczonej przestrzeni.

Poidło DeLaval S22
Poidło ze stali nierdzewnej S22 
wyposażono w zawór wysokiej 
przepustowości, 22 l/min. 
Wbudowane zabezpieczenie 
przed przelaniem zapewnia, że boks
pozostanie suchy i czysty.

Poidło podgrzewane 
elektrycznie DeLaval 300
Elektryczne podgrzewane poidło 300 
przeznaczone jest do stosowania 
w zimnych warunkach klimatycznych 
i zapobiega zamarzaniu wody. 
Delikatny przepływ wody został 
specjalnie zaprojektowany 
dla krów i koni.

2150005905 
2150005906 

2313,00
3987,00

Cena (zł)Nr art.
S28
S28 podwójne

90602883
90602821

457,00
110,00

Cena (zł)Nr art.
Poidło S22
Zawór rurowy do S22

97283280 352,00Cena (zł)Nr art.

97291680 2047,00Cena (zł)Nr art. 89712440 1586,00Cena (zł)Nr art.



Olej do maszynek DeLaval
W celu zapewnienia optymalnego 
działania maszynki należy pamiętać 
o częstym smarowaniu ostrzy olejem.
Niewystarczające smarowanie 
prowadzi do przegrzania i stępienia 
noży, a na dłuższą metę może 
doprowadzić do uszkodzenia 
maszynki.

Dla bydła i koni, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 oraz R2

Nr kat. 

art.

Nazwa Uwagi Długość włosia po strzyżeniu

97107178 Zestaw noży do maszynki 18/23 Do strzyżenia bydła i koni o zanieczyszczonej sierści 2-4 mm

85695901 Zestaw noży do maszynki 21/23 Wszechstronny zestaw noży do strzyżenia bydła i koni 3-4 mm

85695902 Zestaw noży do maszynki 31/15 Czysta sierść bydła / standardowy do strzyż. koni 3-4 mm

85695903
Zestaw noży do maszynki 
31F/15

Strzyżenie normalne, blisko skóry 1-2 mm

85695904 Zestaw noży do maszynki 53/23 Strzyżenie precyzyjne, do stylizacji bydła i koni 2-4 mm

85695905 Zestaw noży do maszynki 35/17 Strzyżenie precyzyjne, blisko skóry 1-2 mm

85695906 Zestaw noży do maszynki 35F/17 Zastosowania chirurgiczne 1 mm

Dla owiec, S2 i SC320 Szerokość cięcia

97106450 Nożyki SC 3” Q:3 4 zębowe standardowe nożyki do grzebieni 3”

97106451 Grzebień SCO2 3” Wklęsły, dla profesjonalnych operatorów strzyży 92,5 mm

97106452 Grzebień SCO3 3” Grzebień uniwersalny 84,5 mm

97106453 Grzebień SCO4 3”
Nadaje się do gęstej, szorstkiej lub zanieczyszczonej
wełny Lewy zewnętrzny ząb jest prosty, aby zmniejszyć
opór podczas strzyżenia szorstkiej wełny

86 mm

97106454 Grzebień SCO5 3” Grzebień uniwersalny 77 mm

97106455 Grzebień SCO7 3” 78 mm

97108680 Zestaw do strzyżenia SS1

Do CB35, wersja o zasilaniu bateryjnym i sieciowym Długość włosia po strzyżeniu

94247113 Zestaw noży nr 30 Bardzo drobne Szerokość 43 mm 0,8 mm

94247114 Zestaw noży nr 15 Drobne Szerokość 43 mm 1,5 mm

94247115 Zestaw noży nr 10 Standardowe Szerokość 43 mm 1,8 mm

86479501 Zestaw noży 10W Szerokie Szerokość 62 mm 2,3 mm

Czyste, zadbane zwierzęta 
cieszą się większym 
dobrostanem i komfortem, 
co sprawia także, że stado 
utrzymywane jest w dobrej 
kondycji. Pamiętaj, aby zawsze 
używać ostrych noży 
z maszynką do strzyżenia 
DeLaval.

97106540

92525830

35,00

96,00

Cena (zł)Nr art.
Puszka z dozownikiem 
oleju do maszynek 
100ml
Olej do maszynek 
500ml, butelka

Wymiary
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Akcesoria do pracy w oborze

Elektryczna maszynka 
C2 dla bydła i koni
Solidna maszynka do strzyżenia 
przeznaczona do strzyżenia bydła 
i koni. Posiada mocny silnik 
z magnesami stałymi o mocy 200W 
i działa wyjątkowo cicho wytwarzając 
tylko 65 dB. Ergonomiczna konstrukcja, 
niska waga wynosząca 1240 g oraz 
wygodny 10% kąt strzyżenia sprawiają, 
że maszynka ta jest naprawdę łatwa 
w obsłudze.

Maszynka elektryczna 
2 prędkości S250
Solidna maszynka do strzyżenia owiec. 
Posiada silnik z magnesami stałymi 
o mocy 200 W. Ergonomiczna 
konstrukcja i niska waga urządzenia
wynosząca tylko 1240 g umożliwiają 
użytkownikowi komfortowe strzyżenie 
przez dłuższy czas.

Maszynka elektryczna 
R2 z 2 bateriami
Łatwo jest poruszać się wokół zwierzęcia 
i łatwo jest ją przenosić w granicach
budynku i poza nim. Ergonomiczna 
konstrukcja, niewielka waga i niski 
poziom hałasu zapewniają wygodne 
strzyżenie przez wiele godzin. 
Akumulator litowo-jonowy 2,6 Ah 
zapewnia aż do 120 minut działania 
po jednym ładowaniu.

Maszynka 
do strzyżenia CB35
CB35 to niewielka i poręczna maszynka do strzyżenia nadająca się 
do precyzyjnego podcinania sierści bydła i koni lub zwierząt domowych. 
CB35 jest solidną konstrukcją dostępną w dwóch wersjach 
– z baterią lub z kablem zasilającym. Jest cicha i posiada silny silnik 
z magnesami stałymi o mocy 35W. System odłączanych ostrzy ułatwia 
i przyspiesza wymianę ostrzy maszynki. Zamienne źródło zasilania 
– bateria lub zasilacz sieciowy. Maszynka CB35 dostarczana jest 
z dwoma wysokiej wydajności litowo-jonowymi akumulatorkami 
umożliwiającymi strzyżenie bez dłuższych przerw. Akumulatorki te 
mogą być używane do strzyżenia trwającego 90 minut na jedno 
ładowanie, a ich czas ładowania wynosi zaledwie 45 minut. 
Ładowarka z odrębną sekcją ładowania dla 2-go zestawu 
akumulatorków oraz wskaźnikiem ładowania.

Maszynka do strzyżenia 
dla koni HCP65
Lekka, ważąca tylko 930 gramów 
maszynka do strzyżenia koni jest 
profesjonalnym urządzeniem 
o ergonomicznym uchwycie 
z miękkiej gumy zapewniającym 
komfort użytkowania. Opatentowana 
głowica maszynki zmniejsza zużycie 
noży i wydłuża okres eksploatacji 
urządzenia, a unikalny kąt cięcia 
wynoszący 13° upraszcza zadanie 
strzyżenia trudnych miejsc takich jak 
głowa lub nogi zwierzęcia.

Maszynki do strzyżenia

94247100
94247124

1497,00
1058,00

Cena (zł)Nr art.
CB35, bateryjna
CB35, sieciowa

86581201 2004,00Cena (zł)Nr art. 2150007812 2060,00Cena (zł)Nr art. 2150007720 2348,00Cena (zł)Nr art.

97104080 1600,00Cena (zł)Nr art.
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Kalendarz hodowlany
Kalendarz hodowlany daje dobre zobrazowanie stada oraz 
dostarcza aktualne informacje o każdym ze zwierząt. Przyczynia 
się do poprawy produkcji, ponieważ okres wycieleniowy każdej 
z krów może być dokładne określany. Wykrywanie rui, Zapładnianie, 
Wykrywanie kolejnej rui, Diagnostyka cielności, Zasuszanie, Wycielenie.

Taśma miernicza DeLaval
Do szybkiego i łatwego określania 
wagi trzody chlewnej i bydła. 
Dla bydła o masie do 1080 kg.

Znaczniki liczbowe 
DeLaval, 10 szt.
Jednocyfrowe znaczniki liczbowe 
do umieszczania na obroży.

Markery w sprayu DeLaval
Farba znakująca w sprayu 
umożliwia proste i szybkie
identyfikowanie zwierząt. 
Szybkoschnąca 
i o intensywnym kolorze, 
pojemnik 400 ml.

Kredka znakująca DeLaval
Kredka do prostego i szybkiego 
oznaczania zwierząt. Poręczna 
tubka, działająca na zasadzie 
wykręcania.

Opaski identyfikacyjne
Ułatwiają identyfikację 
poszczególnych krów. Dostępne 
w dwóch wykonaniach: z mocnego 
plastiku i dającego się prać 
materiału z zapięciem na rzepy.

Opaski z plastiku na nogi, 5 szt.

Identyfikacja zwierząt

96806580
96806582

2147,00
257,00

Cena (zł)Nr art.
Terminarz zacieleń kompletny + 75 magnesów + pisak
75 magnesów oraz pisak do kalendarza hodowlanego

90696811
90696812
90696813

20,80
18,80
18,80

Cena (zł)Nr art.
czerwony
niebieski
zielony

Kolor

97315001
97315002
97315003

7,10
7,10
7,10

Cena (zł)Nr art.
czerwony
niebieski
zielony

Kolor

2150011856
2150011855
2150011839
2150011857

66,40
66,40
66,40
66,40

Cena (zł)Nr art.
Wiśnia
Cytryna
Lawenda
Jabłko

Kolor

Opaski z Velcroe na nogi, 10 szt.

97289091
97289092
97289093
97289094
97289095

60,10
60,10
60,10
60,10
60,10

Cena (zł)Nr art.
czerwony
żółty
pomarańczowy
niebieski
zielony

Kolor

94827580
94827581
94827582
94827583
94827584
94827585
94827586
94827587
94827588
94827589

45,90
45,90
45,90
45,90
45,90
45,90
45,90
45,90
45,90
45,90

Cena (zł)Nr art.
0, 10szt.
1, 10szt.
2, 10szt.
3, 10szt.
4, 10szt.
5, 10szt.
6, 10szt.
7, 10szt.
8, 10szt.
9, 10szt.

Cyfra

85208301 118,00Cena (zł)Nr art.
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Kamera monitorowania
gospodarstwa DeLaval FMC-IP1
Dzięki naszej kamerze IP, zawsze będziesz mieć oko
na to, co najważniejsze z dowolnego smartfonu lub
komputera: krowy wychowujące pierwsze cielę oraz
nowonarodzone cielęta, stacje paszowe, roboty
udojowe oraz inne miesca w gospodarstwie
wymagające monitoringu. Kamera FMC-IP1 została
specjalnie zaprojektowana tak, aby była odporna na
zabrudzenia i wilgoć w oborze, a także na skrajnie
trudne warunki pogodowe na zewnątrz. Zapewnia
hodowcy profesjonalnej jakości monitorowanie, 
w rozdzielczości pełnego HD. Jest urządzeniem
typu plug-and-play, łatwym do zainstalowania 
– można więc rozpocząć od jednej lub dwóch
kamer, a następnie dodawać następne zależnie
od potrzeb.

System nadzoru

87472701
87472802

2670,00
134,00

Cena (zł)Nr art.
FMC-IP1 z wtyczką EU
Antena 7 dBi FMC-IP1 EU

33Środowisko pracy i obory



34 Środowisko pracy i obory

Kantary, pęta i obroże
Szeroki asortyment kantarów i obróż DeLaval. 
Mocna i wytrzymała obroża wykonana jest 
z polipropylenu i ma naniesioną aplikację.

 
Kantary
Wykonane z wysokiej jakości materiałów, dodatkowo wzmocnione 
skórzanym wszyciem. Kantary można łatwo regulować 
w obszarze nosa lub szyi – zajmuje to tylko kilka sekund. 
Kantary dostępne są w trzech różnych rozmiarach: 
dla cieląt, jałówek i krów.

 
Pęta dla krów
Stosowanie pęta zabezpieczającego dla krów jest szczególnie 
zalecane w przypadku tych krów, które mają problemy 
z więzadłami po wycieleniu. Wykonane z polipropylenu 
z aplikacją ze skóry, zabezpieczają przed nadmiernym 
rozstawieniem nóg zwierzęcia i przed pośliźnięciem, 
zapewniając krowie odpowiednie wsparcie.

Obroże i kantary, pęta
dla krów 

87651101
87651201
87651301

44,00
45,30
49,20

Cena (zł)Nr art.
Kantar dla cieląt
Kantar dla jałówek
Kantar dla krów

Rodzaj

87651801 
87651501 

37,70
37,70

Cena (zł)Nr art.
zapięcie na sprzączkę
zapięcie na klamrę zaciskową

Rodzaj zapięcia
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1 2

Dostępne są dwa rodzaje 
mocowań do obroży:

 
Obroże
Szeroki asortyment wysokiej jakości obroży dla krów, jałówek 
lub cieląt. Dostępne są same obroże lub jako kompletne obroże 
z zapięciami różnego typu: z karabińczykami zatrzaskowymi 
lub klamrą obrotową 8 mm.

Obroża - Pasek podwójny

Obroża 
z karabińczykiem

Obroża 
z klamrą obrotową

Obroże z logo DeLaval
Trwałe i lekkie obroże z logo DeLaval

87289101
87289102
87288901
87284702 
87288801
87288802
87289001
87284801 

56,70
57,50
58,00
42,30
73,40
73,40
63,90
47,00

Cena (zł)Nr art.
Obroża dla cieląt obrotowa klamra
Obroża dla cieląt karabińczyk
Obroża dla jałówek obrotowa klamra
Obroża dla jałówek karabińczyk
Obroża dla krów obrotowa klamra
Obroża dla krów karabińczyk
Obroża dla krów XL obrotowa klamra
Obroża dla krów XL karabińczyk

Kompletne obroże z zapięciami

2150017707  
2150017709  
2150017708  

26,70
30,00
25,40

Cena (zł)Nr art.
Obroża z logo, 135cm, zap. metalowe  
Obroża z logo, 135cm, zap. plastikowe  
Obroża z logo, 108cm, zap. metalowe  

Kompletne obroże z zapięciami

87284701
87284702
87284703
87284704

36,70
42,30
38,00
34,80

Cena (zł)Nr art.
Obroża dla krów
Obroża dla jałówek
Obroża dla krów XL
Obroża dla cieląt

Rodzaj

87651701
87285101

18,30
16,90

Cena (zł)Nr art.
Klamra obrotowa (1)
Karabińczyk (2)

Rodzaj

87284601 47,00Cena (zł)Nr art.
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Akcesoria do pracy w oborze
Higiena obuwia

Wanna dezynfekcyjna 
do obuwia
Częste używanie brodzika 
do dezynfekcji pozwala
unikać ryzyka przenoszenia 
na obuwiu groźnych patogenów 
do obory. Cała stopa jest 
pokrywana środkiem 
dezynfekującym dzięki 
odpowiedniej głębokości 
brodzika – lepsza dezynfekcja 
w porównaniu ze zwykłymi 
matami. Rozwiązanie sprawdzone 
i przetestowane w oborach. 
Zaleca się stooswanie środka 
do dezynfekcji PeraDis™.

Wanna
Materiał: polietylen barwiony na niebiesko

Pianka
Materiał: PO80 z pokryciem 
z wełny poliestrowej

Kompletne rozwiązanie 
(brodzik + pianka):

Ta czyszczarka do obuwia służy 
do czyszczenia butów wodą 
i szczotkami. Posiada także 
wtryskiwacz do płynów 
dezynfekcyjnych. Jest to dobre 
narzędzie pozwalające utrzymać 
czystość obuwia. Jest wygodna 
w użyciu i przydatna do codziennego 
dbania o bioasekurację. Czyszczarka 
do obuwia składa się z pięciu 
szczotek, po dwie z każdej strony. 
Rama wykonana jest 
ze stali nierdzewnej.

Czyszczarka do obuwia 
z osprzętem do dezynfekcji

Dezynfekcja obuwia jest 
niezbędnym elementem higieny
w gospodarstwie. Zapobiega ryzyku 
przenoszenia groźnych patogenów 
do obory. Niezbędna dla obsługi, 
weterynarzy, korektorów i nnych 
osób odwiedzających gospodarstwo.

86806801 329,00

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
77x57x11cm ~19l

86806901 154,00

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
64x42x3cm

2150004170 1300,00Cena (zł)Nr art.86807001 438,00Cena (zł)Nr art.

Środki do 
dezynfekcji
      patrz 
      str. 5



37Środowisko pracy i obory

DeLaval oferuje profesjonalną odzież dla dojarzy
szytą z podwójnej tkaniny, z zewnętrzną warstwą 
wodoodporną. 
Dostępne są kombinezony damskie i męskie 
w różnych rozmiarach, fartuchy do obór uwięziowych 
i do hal udojowych oraz higieniczne nitrylowe 
rękawice i różne rodzaje fartuchów.

Kombinezon dojarza DeLaval 
Regulacja w pasie zapewniająca 
optymalne dopasowanie.
Materiał: 65% bawełna / 35% poliester 
Modele: Dla obu płci
Kolor: Niebieski/czarny

Higieniczna 
odzież dla dojarzy

Dojenie krów 
to podstawa czynność 
w hodowli bydła
mlecznego i najważniejszy 
moment w gospodarstwie 
każdego dnia. Warto by 
dój przebiegał sprawnie 
i higienicznie, a dobre 
ubranie dla dojarza może 
w tym pomóc.

najlepsza 
i najwygodniejsza 
odzież do doju
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1. Niebieskie 
zarękawniki dojarza
Połączone ze sobą w całość 
za pomocą elastycznej taśmy.

2. Zarękawniki 
ze ściągaczami
Zarękawniki dojarza 
zwiększające komfort doju 
dzięki neoprenowym mankietom 
i ściągaczom na rzepy 
umożliwiającym łatwe 
dopasowanie.

Materiał: 83% PCV, 17% poliester

3. Nitrylowe rękawice 
do doju DeLaval
Zakładanie rękawiczek do doju jest 
konieczne by chronić zarówno 
dojarza przed nieczystościami 
i bakteriami, jak i krowy przed 
ryzykiem zakażenia. Komfortowe, 
mocne, bezpudrowe 
rękawice udojowe, łatwe do 
zakładania i delikatne dla skóry. 
Pozwalają utrzymać higienę, są 
odporne na działanie tłuszczu, 
oleju i rozpuszczalników, a ręce 
pozostają ciepłe i suche.

Rękawice do doju, bezpudrowe

 
Rękawice do doju długie, 
bezpudrowe

1 2

3 4

5

6

4. Nitrylowe rękawice 
ochronne DeLaval
Komfortowe i praktyczne rękawice 
chronią dłonie przed działaniem 
wszelkiego rodzaju detergentów 
kwasowych i zasadowych.

Materiał: Nitryl

5. Uchwyt na rękawiczki 
DeLaval
Wygodny uchwyt pozwalający na 
łatwe i szybkie wyjmowanie 
rękawiczek z opakowania. 

6. Rękawice do wycieleń, 
100 szt.

Profesjonalne ubrania do doju

97289693 77,80

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
PCV, niebieski, onesize

86812201
86812202
86812203

104,00
104,00
104,00

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
S
M
L

85961910-14 60,20

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
S-XXL

85961920-23 60,20

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
S-XL

86879301-05 23,70

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
S-XXL

86745301 31,10

Cena (zł)Nr art. Materiał
Stal powlekana

85488301 80,00Cena (zł)Nr art.
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7. Fartuch dojarza, z rozcięciem na nogi
Ten lekki, praktyczny fartuch posiada kieszenie, 
taśmy i rozcięcia dla zapewnienia większej 
elastyczności podczas wykonywania doju. Powłoka 
poliuretanowa nałożona na nylonową tkaninę zapewnia 
doskonałą ochronę. Materiał fartucha odporny jest 
na działanie tłuszczu, oleju, krwi i detergentów
zasadowych. Przednie kieszenie posiadają dodatkowe 
zaczepy zapewniające więcej miejsca do przenoszenia 
niezbędnych akcesoriów. Materiał pokryty tworzywem
PCV, szwy, są w 100% wodoodporne.

7

8

Torba-kangurka
Podzielona na dwie duże torebki i uchwyt 
na butelki na pasie, torba ta jest bardzo 
łatwa do noszenia na kombinezonach 
lub spodniach i może być używana
do przenoszenia ręczników udojowych.

8. Fartuch dojarza
Ten długi, praktyczny fartuch udojowy wykonany 
jest z wodoodpornego PCV i pozostaje elastyczny 
i wygodny, nawet w warunkach zimowych.

97289695 136,00

Cena (zł)Nr art.
83% PCV, 17% poliester, niebieski, onesize

98930238 159,00

Cena (zł)Nr art.
Wodoodporny poliester 600D, 
niebieski, onesize

97289692 107,00

Cena (zł)Nr art.
niebieski, onesize

Foliowe buty jednorazowe,
(1 szt. = Torba z 50 parami) 

92735910 141,00Cena (zł)Nr art.
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1 2

Buty ochronne DeLaval
Ulepszone buty ochronne. Ulepszenia obejmują:
• Wysoce przeciwpoślizgową podeszwę 
   z wzorem drabinkowym
• Łatwy do oczyszczania profil podeszwy
• Polepszona wkładka wnętrza buta dla zapewnienia komfortu 
   i odpowiedniego podparcia
• Nowy niebieski materiał wyłożenia, pokryty 
   środkiem antybakteryjnym

 

Materiał: Poliuretan PU, bardzo lekki
Kolor: Czarny
Zakres rozmiarów: EU 37-47, 48/49 / US 4-15

Skarpety DeLaval
1. Skarpetki lekkie DeLaval
Materiał: 80% poliester, 19% poliamid, 1% lycra
Rozmiar 35-38 nr art. 64094201
Rozmiar 39-42 nr art. 64094202
Rozmiar 43-46 nr art. 64094203
Rozmiar 47-50 nr art. 64094204 

2. Średnie skarpety półwełniane - DeLaval
Materiał: 65% wełna, 33% poliamid, 2% lycra

Buty ochronne DeLaval 

Komfortowe buty robocze z poliuretanu są lekkie 
i posiadają izolację termiczną. Są one odporne 
na działanie obornika i olejów oraz posiadają
pochłaniającą energię podeszwę, co sprawia 
że można je nosić przez dłuższy czas 
bez utraty komfortu.

Buty

Dostępne
rozmiary:

35-50

45,30Cena (zł)

Rozmiar 35-38 nr art. 2150011537
Rozmiar 39-42 nr art. 2150011538
Rozmiar 43-46 nr art. 2150011539
Rozmiar 47-50 nr art. 2150011540 

63,80Cena (zł)
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Muchołapki klejowe 
- DeLaval
Muchołapki klejowe z DeLaval 
do chwytania much wykorzystują 
bardzo silny, naturalny klej. 
Specjalny trójwymiarowy wzór 
widoczny na arkuszach 
i zastosowane kolory przywabiają 
owady nawet po zmroku.

1

2 3

4

5

6

7

8

Produkty do likwidowania much

96809301

96809341

96809303

96809302

96809340

96809304

96809345

96809330

85,30

22,20

22,70

79,70

233,00

42,90

175,00

139,00

Cena (zł)Nr art. Rozmiar
1. Muchołapka 
- rolka 7x0,3 m
2. Muchołapka 
okienna 8szt.
3. Muchołapka
- ark. 12x30cm 6szt.
4. Muchołapka 
- ark. 59x30cm 8szt.
5. Muchołapka 
- taśma 360m (kpl)
6. Muchołapka 
- rolka 6x0,1 m
7. Muchołapka 
- taśma 500m 
- sznurek z klejem, 
na wymianę
8. Muchołapka 
- torba 3szt.



Wysokiej jakości filtry mleka DeLaval

Zwykłe filtry mają kolor biały, ale nowe filtry DeLaval 
w kolorze niebieskim ułatwiają dostrzeżenie oznak 
mastitis lub obecności zanieczyszczeń w mleku. 
Niebieski filtr ma specjalną strukturę włókna, 
które pęcznieje podczas doju znacznie lepiej 
wychwytując zanieczyszczenia.

Dostępnych także wiele innych rodzajów filtrów. 
Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem DeLaval.

Wielkość
(mm) Nr art.Gęstość 

2(g/m )

320 x 60

320 x 60

620 x 60

620 x 60

620 x 98

620 x 60

320 x 60

620 x 60

610 x 95

60

80

60

80

120

120

60

60

80

90577710

90577730

90577711

90577731

98079634

98079626

87178101

87178201

87178301

Rodzaj 
szwu

Klejone

Klejone

Klejone

Klejone

Szyte

Szyte

Szyte

Szyte

Szyte

Ilość

200

200

200

200

50

100

200

200

200
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TMUnikalny kształt gum Clover  zapewnia 
pełny kontakt gumy ze strzykiem dzięki 
czemu stymulacja w czasie doju 
jest znacznie lepsza. 

Testy w farmach referencyjnych 
TMstosujących gumy Clover  pokazały:

• Zmniejszenie podklinicznego 
   mastitis o 12%
• Szybszy dój
• 5% więcej mleka 

* Rezultaty osiągane w farmach testowych, mogą się różnić i nie są gwarantowane
** Wyniki badań Uniwersytet Kiel. Rezultaty mogą się różnić i nie są gwarantowane. 

KRÓTSZY
DÓJ

20*MINUT KRÓTSZY DÓJ 
W GOSPODARSTWACH 
TESTOWYCH

LEPSZA 
ZDROWOTNOŚĆ 

WYMION

–12**%

WIĘCEJ
MLEKA

+5*%

mniej podklinicznych 
zapaleń

Guma Strzykowa

WIĘCEJ MLEKA 
W GOSPODARSTWACH 
TESTOWYCH

Guma Strzykowa

 
Co możesz zyskać?
• Szybki i kompletny dój
• Poprawę zdrowotności strzyków
• Idealne przyleganie gumy do strzyków 
   – mniej ześliźnięć w czasie doju
• Lepsze parametry doju, 
   optymalne podciśnienie
• Cichy dój, większy komfort pracy

Nowe gumy strzykowe
Wypróbuj w swoim stadzie

N W ŚĆ
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Gumy strzykowe należy dobierać odpowiednio 
do aparatu udojowego, konkretnego stada oraz 
oczekiwań Hodowcy. Oferta gum strzykowych 
DeLaval obejmuje wiele rodzajów i wielkości gum 
strzykowych i każdy Hodowca może znaleźć 
rozwiązanie najlepsze dla swojego stada. 

Nowością wśród gum strzykowych 
TMjest guma Koniczyna (Clover ). 

DOSKONAŁA
STYMULACJA
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– regularne przeglądy są bardzo ważne 
i kosztują znaczniej mniej niż awarie 

Regularne przeglądy dojarki 
są konieczne by mieć 
pewność, że system działa 
poprawnie i jest codziennie 
gotowy na dój. 

Przeglądy i wymiany 
drobnych elementów 
umożliwiają uzyskanie 
sprawnej pracy wszystkich 
urządzeń, które w dojarni 
zostały zainstalowane. 

Certyfikowani i profesjonalni 
serwisanci DeLaval 
postępujący zgodnie 
z procedurami wykonują 
przeglądy, aby dój był 
szybki i wygodny, a jakość 
mleka zachowana. 

Zamów przegląd 
Twojej dojarki 
u Autoryzowanego 
Dealera DeLaval.

Zyskaj rabaty!

Serwis 
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Notatki





jest zarejestrowanym znakiem towarowym Tetra Laval Holdings & Finance S.A., a DeLaval jest zarejestrowanym znakiem handlowym  
/ marką usług DeLaval Holding AB. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych. CA-201509

www.delaval.com

Katalog DeLaval 2020produktów higieny i akcesoriów 


