
Erbjudandena gäller december 2018 om inte annat anges. Samtliga  
priser är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

DeLaval
Erbjudanden

Friska kalvar ger fina mjölkkor
DeLaval har ett brett sortiment för 
kalvskötsel. Denna månad får du rabatt på 
två av dem, kalvtäcket och Carbogel.

Se sid 3 för mer info. 

December2018blue#team

Mjölkfilter  
Säkerställ mjölkkvaliteten
Tester visar att vissa DeLaval silfilter i snitt är 2,6 gånger starkare 
än andra filter. DeLaval silfilter är viktigt när du fokuserar på  
hög mjölkkvalitet.
Art nr. 98079632    DeLaval silfilter VMS blå 570x44mm 100p
Art nr. 90577610    DeLaval silfilter 60g 320x60mm 200pack
Art nr. 90577611    DeLaval silfilter 60g 620x60mm 200pack
Art nr. 98498680    DeLaval silfilter 60g 610x95mm 200pack
Art nr. 90577670    DeLaval silfilter 70g 320x60mm 200pack
Art nr. 90577671    DeLaval silfilter 70g 620x60mm 200pack

Se sid 7 för mer info.
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ALLT FÖR KALVEN
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Feedtech™ Good start  
Ett fodertillskott som ger kalven en optimal start de första två till tre 
veckorna efter födseln. Feedtech™ Good start hjälper kalven att bli stark. 
Förbättrar kalvens immunförsvar och tarmflora vilket minskar risken för 
matsmältningsstörningar. Ny formula!
92065370    2 kg   (Räcker i 14-21 dagar för 5-7 kalvar)  467,- 

Feedtech™ electro balance  
Feedtech™ electro balance är ett foderkomplement för att stabilisera vätske- 
och elektrolytbalansen vid störningar av matsmältningen. Electro balance är ett 
pulver 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 401,-
92065368 3 kg 805,- 
92065369 5 kg 1.104,- 

401,-
1,2 kg 

467,-  

En frisk kalv som växer bra ger mer mjölk när hon blir vuxen än de kor som haft sjukdomar 
som kalvar. Att förebygga sjukdomar och säkra tillväxten är din försäkring för framtida hög 
mjölkproduktion. DeLaval erbjuder det du behöver för att förebygga sjukdomar.

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 kalvar)  600,- 
85013601 Kartong + kolostrometer           790,- 

600,-
Kartong (4 kalvar)  
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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         175,-  NU  149,- 
92065363 Ingivare (kalibrerad)     208,- 

NU 149,- 

Vid matsmältningsstörningar
En frisk kalv som växer bra ger mer mjölk när hon blir vuxen än de kor som haft sjukdomar 
som kalvar. Att förebygga sjukdomar och säkra tillväxten är din försäkring för framtida hög 
mjölkproduktion. DeLaval erbjuder det du behöver för att förebygga sjukdomar.

DeLaval kalvtäcke 
(termotäcke)
Håll nyfödda kalvar varma även i kalla stallar. Även 
idealisk för sjuka kalvar eller små kalvar som är 
födda för tidigt. Kan även användas för friska kalvar 
för att öka deras tillväxt och resultat. 
88267301 Large, 30-60 kg  401,-  NU 341,-
88267302 Small, 25-35 kg 398,-  NU 338,-

15%

15%

NU 341,- 



ALLT FÖR KALVEN    

Erbjudandena gäller december 2018 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.4

Kalvbox CPS – Kalvbox för parhållning av kalvar

Kalvbox CPS
Kalven hålls enskilt de första dagarna, därefter tar man bort väggen mellan de två boxarna och får då en större box för 
parhållning av kalvarna. Kalvboxen placeras direkt på golvet och är enkel att sätta upp eller plocka ner. Hela systemet 
är gjort för rationell hantering av kalvarna. På kort tid kan man sätta upp eller ta ner och rengöra en rad med kalvboxar. 
Kalvboxen är gjord i stark plast som är förstärkt i fronten. Den kräver ingen ombyggnation eller gjutning. 
Teknisk data
Kalvboxen är godkänd som enkelbox samt parhållning av kalvar upp till 90 Kg
• Utvändiga mått: Bredd: 122 cm  x Längd: 183 cm x Höjd: 114 cm  = 2,23 m2

• Invändiga mått: Bredd: 117cm x Längd: 147cm x Höjd 114 cm = 1,72 m2

Nyhet!

Kalvbox CB10
Lösningen för en bra start i livet
DeLaval kalvbox CB10 ger kalven en bra miljö under dess 
första veckor i livet och ger dig som sköter kalvarna en 
lättarbetad kalvhantering.

Kalvbox CB1
För kalvar upp till 90 kg
Boxarna består av fristående enheter som kan  
monteras sida vid sida eller baksida mot baksida.
Det går snabbt och enkelt att sätta in nya eller  
ta bort enheter.

Kontakta din 
närmaste 

DeLavalkontakt 
för mer 

information
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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Doppvärmare CMH2300 
Elektrisk doppvärmare för snabb och effektiv uppvärmning av flytande 
kalvfoder. Cylinderformat element underlättar rengöringen.
OBS! Använd endast metallhinkar.
85636701   2.314,-

DeLaval Mjölkmobil underlättar mixning av mjölkpulver, uppvärmning, transport 
och utfodring av mjölk till kalvar i individuella boxar eller hyddor. 
Oavsett om du vill utfodra helmjölk eller kalvnäring så kan du göra det med 
DeLaval Mjölkmobil. DeLaval CMM200+ rymmer hela 200 liter. Den är enkel att 
köra runt bland kalvarna tack vare motorn och hjulen som anpassar sig efter 
underlaget. Du kör enkelt framåt eller backar vid behov.

Med mjölkmobil med framdrift är 
det lätt att utfodra dina kalvar

2.314,-  
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SILFILTER

Vita filter 60 g  
Standardfilter
Filter med limmade kanter. Standardfilter för  
säker och effektiv mjölkhantering
Art nr. 90577610    DeLaval silfilter 60g 320x60mm 200pack 206,- 
Art nr. 90577611    DeLaval silfilter 60g 620x60mm 200pack 404,- 
Art nr. 98498680    DeLaval silfilter 60g 610x95mm 200pack 639,-

Vita filter 70 g  
Extra kraftigt filter
Filter med sydda kanter. Kraftiga filter för högre mjölkflöde.
Art nr. 90577670    DeLaval silfilter 70g 320x60mm 200pack 267,-
Art nr. 90577671    DeLaval silfilter 70g 620x60mm 200pack 507,-

Blå filter VMS 120 g 
Säkerställ mjölkkvaliteten
VMS-filter har sydda kanter. Silfilter byts varje gång före diskning av 
VMS-systemet, dvs tre gånger/dygn för säker rengöring. DeLaval blå 
silfilter gör det extra lätt att se klumpar eller flockor. Tester visar att 
DeLaval silfilter i snitt är 2,6 gånger starkare än andra filter. 
Art nr. 98079632    DeLaval silfilter VMS blå 570x44mm 100p              315,- 

Blå filter 80 g  
Blått filter – se klumpar lättare
Filter med sydda kanter. Premiumfilter, den blå färgen gör det enkelt 
att kontrollera mjölken. DeLaval silfilter är det bästa alternativet när 
du fokuserar på hög mjölkkvalitet. 
Art nr. 90577730 DeLaval silfilter 80g 320x60 mm 200-pack      291,-  
Art nr. 90577731 DeLaval silfilter 80g 620x60 mm  200-pack     552,- 

DeLaval silfilter – bäst i klassen!
Strö, halm, gödsel, hår och insekter - alltid följer det med något skräp vid mjölkningen och  
det måste bort. DeLaval silfilter är livsmedelsgodkända, har överlägsen våtstyrka, maximal 
upptagning av partiklar och optimal genomströmning. 
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Julklappstips
Alla blir glada  av att få världens bästa 
diskborste i present. Köp och ge bort.
DeLaval diskborste
97203505 Vit, 1 st  68,- 
98880117 Orange, 1 st 68,- 

Originalskrapa 
Plast, gängad.
97310105 350 mm 82,- 

Trekantsskrapa II 
Plast, trekantig, gängad. Rymmer mer gödsel.
98882410 350 mm 59,-

PVC-kvast 
Med träkärna.
97311482 282 mm 58,50 
97311480 305 mm 95,50 
97311481 475 mm 127,-  

1 - Ergoskaft – super lätt 
Aluminiumskaft med gängor.
98880129 1500 mm 200,-
98880139 1700 mm 219,- 

2 - Teleskopskaft 
Teleskopiskt glasfiberskaft med gängor.
97270485 110-202 mm 203,- 

3 - Träskaft 
97310203  28x1900 mm 74,-

SILFILTER

Strö, halm, gödsel, hår och insekter - alltid följer det med något skräp vid mjölkningen och  
det måste bort. DeLaval silfilter är livsmedelsgodkända, har överlägsen våtstyrka, maximal 
upptagning av partiklar och optimal genomströmning. 

 

Redskapen i stallet behöver förnyas regelbundet. Undvik irritationsmomentet att skrapan 
går sönder och att hyllan i förrådet är tom. Beställ några när du ändå beställer silfilter.



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

Fina erbjudanden i DeLavals 
adventskalender
– på vår hemsida eller vår Facebooksida! 

Ett nytt erbjudande varje dag 
under december 2018
Öppna luckan på vår hemsida  
www.delaval.com 
eller Facebooksida  
(facebook.com/DeLavalSE) 
och se om dagens erbjudande  
kanske är just det du behöver! 
Varje erbjudande gäller endast  
den dagen.
Beställ av din servicetekniker  
eller DeLaval webbutik.  
Start 1:a december!

Advents- 
kampanj


