
Erbjudandena gäller april 2019 om inte annat anges. Samtliga  
priser är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

DeLaval
Erbjudanden

April2019

Pris- 
erbjudande

blue#team

15%

Hetvattentvätt 
HDS 8/18 
Effektiv stallrengöring
Hetvatten löser smuts, fett och olja vilket gör 
arbetet enklare och snabbare. Detta är en kompakt 
hetvattentvätt med bra prestanda.  
Art nr. 5836004964  Hetvattentvätt HDS 8/18-4 CX

Läs mer och se fler erbjudanden sid 2-3.

Nu 24.495,-
Ordinarie pris 27.495

    

Arbetstryck 170 bar

Kalvhälsa 
Fodertillskott som gör skillnad
15% rabatt på  
• Feedtech™ Colostrum supplement, bra att ge 
  som extra tillskott om första målet råmjölk är 
  försenat eller av sämre kvalitet.  
• Feedtech™ Carbogel som hjälper  
   kalven vid tarmproblem.

Läs mer på sidan 4-5.



HÖGTRYCKSTVÄTTAR
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KALL-
VATTEN

Nyhet!

Nu 24.495,-
    

Nu 9.995,-

HET- 
VATTEN

HDS 8/18-4 CX Slittålig och kompakt  
hetvattentvätt
Värmer vattnet under högtryck till 80 grader
Ångsteg vid lågtryck över 100 grader
Arbetstryck  180 bar

Ingår i leveransen:
• Spolhandtag med EasyPress
• Högtrycksslang 15 m på vinda
• Spolrör 1050 mm
• Start och stopp automatik
• Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

5836004964 ordinarie pris  27.495,- 

HD 7/17 MX Plus, kallvattentvätt
Högtryckstvätt i kompaktklassen som är bekväm, 
lätthanterlig och mångsidig. Försedd med 
tryckavlastat EasyForce-handtag samt rotojet och 
slangvinda
Arbetstryck 170 bar

Ingår i leveransen
• Högtrycksslang 15 m Premiumkvalitet
• Spolrör 840 mm
• Powermunstycke
• Rotojet
• Integrerad slangvinda
• Start-/stoppautomatik

5836006769  ordinarie pris   11.495,- 



Erbjudandena gäller april 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

3

KEM TILL STALLET

Fordonsrengöring – Vehicle Cleaner
Milt alkaliskt skumrengöringsmedel till kraftigt 
nedsmutsade fordon.  
741007700 5 l          236,- 
741007701 20 l   634,- 

Avkalkningsmedel – Parlour Cleaner

Tar bort fläckar från hårt vatten och protein.  
Utmärkt till mjölkrum.  
741007712 5 l   240,-  
741007714 20 l 801,- 

Rengöringsmedel – till högtryckstvättar

1 2

HDS 8/18-4 CX Slittålig och kompakt  
hetvattentvätt
Värmer vattnet under högtryck till 80 grader
Ångsteg vid lågtryck över 100 grader
Arbetstryck  180 bar

Ingår i leveransen:
• Spolhandtag med EasyPress
• Högtrycksslang 15 m på vinda
• Spolrör 1050 mm
• Start och stopp automatik
• Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

5836004964 ordinarie pris  27.495,- Skumrengöring – Foam Cleaner

Skumrengöringsmedel för rengöring i stallar.  
Ca pH-värde: 10,8 
1. 741007722 5 l     184,-  
1. 741007724  20 l   645,- 
2. 5836003285  Skumpåläggare   1.470,- 

Kalkskydd, 1 l

1. 5836003277 RM110   86,-  

2. 5836003299 RM111 180,- 



FODERTILLSKOTT KALV       
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15%Feedtech™ Carbogel 
Feedtech™ Carbogel är ett kompletterande foder vid 
störningar av matsmältningen för kalvar. Tillverkat av  
naturligt kol från ek. Rekommenderas att användas  
i kombination med elektrolyter.
92065364 Carbogel, 300 ml             179,- Nu 152,- 
92065363 Ingivare (kalibrerad)           214,- 

Feedtech™ electro balance  
Feedtech™ electro balance är ett foderkomplement för att stabilisera 
vätske- och elektrolytbalansen vid störningar av matsmältningen. Electro 
balance är ett mjölkpulver som ska lösas upp i vatten och/eller mjölk.
• Viktiga elektrolyter samt socker, som ger energi.
• En unik gelbildande substans som sänker vätskans passagehastighet 

och gör det lättare att ta upp näringen.
92065367 1,2 kg  12 x 100 g påse 401,- 
92065368 3 kg      hink 805,- 
92065369 5 kg      hink 1.104,- 

401,-  

Nu 152,- 

Feedtech™ råmjölkstillskott 
Feedtech™ råmjölkstillskott ger ett extra tillskott av de 
viktiga antikropparna vid tillfällen när det första målet 
råmjölk från kon är försenat eller kons råmjölk är av sämre 
kvalitet. Observera att Feedtech™ råmjölkstillskott ges som 
ett komplement och inte ersätter den viktiga råmjölken. 

Med kolostrometern mäter du råmjölkens kvalitet.
94683880 Kartong (4 sprutor)         618,- Nu 525,50
4 sprutor à 30 ml räcker till fyra kalvar 
94758680 Kolostrometer                400,- 
85013601 Kartong + kolostrometer  813,- 15%

Nu 525,50 



FODERTILLSKOTT KALV       
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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MJÖLKMOBIL    

Guldkundserbjudande
Foderbordsskydd ger ett fräscht underlag
för korna att äta på och kan installeras på 
en dag.
Du som är guldkund får under
april månad 20% rabatt på 

Foderbordskydd FTC
Kontakta din servicetekniker för mer 
information. 20%

DeLaval mjölkmobil CMM200+    förenklar utfodringen av kalvar
DeLaval mjölkmobil är en hållbar rostfri vagn  
som är lätt att flytta, tack vare de stora hjulen.  
Den är lätt att rengöra. DeLaval CMM200+  
har framdrift som gör den enkel att flytta mellan  
olika stallar vid behov.  
Finns även i enklare utförande utan framdrift. 

Mjölkmobilen har följande funktioner:  
• en mixer för blandning av pulvermjölk,  
• en värmare och  
• en portionsdoseringspump.  

Mjölkmobil kan även användas för att samla mjölk i  
om du vill avskilja mjölk från DeLaval VMS.



ELSTÄNGSEL!
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Nätaggregat E250M
Vårt mest kraftfulla aggregat. Passar till mycket långa 
stängsel i tuffa förhållanden. Indikerar utgående spän-
ning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt den 
nya standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm. 

86167601   Ord. Pris 4.945,-

NU 3.995,-

Detta är ett av de kraftfullaste nätaggregaten på marknaden. Du kan känna 
dig trygg att aggregatet håller djuren antingen innanför eller utanför stängslet 
beroende på vilka djur det handlar om.  

Passa
på nu! 25 J

Batteri-/nätaggregat ESE25BM
Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för me-
dellånga stängsel. Aggregatet drivs huvudsakligen 
på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat 
om det kopplas till nät med en adapter, nätadapter 
ingår. Om aggregatet är kopplat för både batteri- och 
nätdrift försörjs aggregatet med nätdrift, men vid ett 
elavbrott går det automatiskt över till batteridrift.

87881201

4,5 J

2.707,-     

3.470,-     

Batteriaggregat ESE50B
Ett kraftfullt batteriaggregat med dubbla anslut-
ningsterminaler för medellånga och långa stängsel. 
Den nya energisparfunktionen sparar ström och 
förlänger därmed batteriets driftstid.
   
86157201

4,8 J
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Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!

7

ELSTÄNGSEL!

DeLaval 
stängseltestare FT6
Visar spänning i sex 
steg, upp till 10 000V. 
9V batteri ingår.
88343601  202,- 

Se över verktygslådan. Har du det du behöver för att se över dina stängsel?

Försträckt ståltråd, 
Trippelgalvaniserad
Den försträckta ståltråden 
är styv och har en hög 
draghållfasthet. Ståltråden är
trippelgalvaniserad.
Under normala förhållanden 
håller ståltråden i mer än 20 
år.
L: 1 025 m, Ø: 2 mm, R: 0.05 
Ω, Dragstyrka: 2500N
98800902    787,- 
L: 650 m, Ø: 2.5 mm, R: 0.03 
Ω, Dragstyrka: 3900N
98800903     772,- 

DeLaval trådskarv gripple 
För ståltråd, automatisk låsning 
och snabb, säker installation. 
86674701    Liten, 20 st   302,- 
86674702   Stor, 10 st      165,- 
86674801   Verktyg        1.046,- 

202,-     

302,-     
1.046,-     

787,-     



DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba

www.delaval.com

www.delaval.se 

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
5041 0004

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?
Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos oss och är markerad som mjölk-
producent. Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen Stalltipset eller 
eventuella andra reklamutskick till dig så kan du enkelt skicka ett e-postmeddelande till 
sverige.info@delaval.com och ange det kundnummer som står ovanför din adress. 
Vi markerar då att du inte vill ha utskick. 
Om du har slutat med mjölkkor kan vi ta bort ditt kundnummer helt om du så önskar.

B

Adresserad direktreklam

Kampanj på kylfläktar
15% rabatt
Passa på att köpa de kylfläktar du behöver till 
sommaren redan nu. Till ett riktigt bra pris.

Kontakta din DeLaval-representant för offert.

Funderar du på att se över din grovfoderhantering?
Vår planeringsbok för grovfoderhantering hjälper dig 
med råd om hur du kan förbättra foderhanteringen på 
gården. Beställ ditt eget exemplar genom att skicka
ett mail med rubriken "Grovfoderhandbok" samt  din 
postadressadress till: sverige.info@delaval.com

1

DeLaval
planeringshandbok 
grovfoderhantering

En handbok för att bättre  
förstå och klara av det viktiga 
arbetet för en friskare ko, en 
friskare besättning, en bättre 
juverhälsa, en bättre mjölk-
kvalitet och en bättre ekonomi  
i mjölkproduktionen


