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

DeLaval
Erbjudanden

Köp våra sköna 
softshellkläder lite 
billigare denna månad
 
Se sid 4 för mer info. 

December2019
blue#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 70g 610x95mm 200pack
Art nr. 90577670    DeLaval silfilter 70g 320x60mm 200pack
Art nr. 90577671    DeLaval silfilter 70g 620x60mm 200pack

Se sid 2 för mer info.
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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 213,- 
Art nr. 90577611    DeLaval silfilter 60g 620x60mm 200pack 416,- 

Vita filter 70 g  
Extra kraftigt filter
Filter med sydda kanter. Kraftiga filter för högre mjölkflöde.
Art nr. 90577670    DeLaval silfilter 70g 320x60 mm 200pack 275,-
Art nr. 90577671    DeLaval silfilter 70g 620x60 mm 200pack 523,-
Art nr. 98498680    DeLaval silfilter 70g 620x60 mm 200pack 658,-

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              324,- 

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. Här  

presenteras 
våra storsäljare 
men kampanjen 

gäller alla  
filter 

Köp 5
    betala 

för
 4
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Mjölkaroverall 
Speciellt utformad för att hålla dig varm och torr i fuktiga och blöta miljöer. 
Ärmslut och allt från midjan och nedåt är skyddat med vattentåligt överdrag. 
Utrustad med bekväma fickor och med ett elastiskt ryggparti.
Färg: Blå
88579401-06   XS-XXL             1.005,-  
89104701-02   XXXL-XXXXL     1.005,- 

Mjölkarhandskar
En tunn, smidig och extremt stark mjölkar-handske tillverkad i nitrilgummi. 
Testad på Hamra Gård och i KF:s testlaboratorium med bästa resultat. 
Normallånga: 100-pack (50 par)  Extra långa: 80-pack (40 par).  
Färg: Blå  Str: S-XXL (Extralånga S-XL)
85961910-14 Normallånga  153,- 
85961920-23 Extra långa 164,- 

SILFILTER

< <
5 cm

Spenfett  
sMOOth
Vaselinbaserat spenfett av 
farmaseptisk kvalitet. Perfekt att 
smörja in juver och spenar med, inte 
minst i kalla lösdrifter.   Bildar en 
skyddande hinna. Även för torr hud 
och hundtassar. Innehåller ej vatten, 
lösningsmedel eller alkohol. 
92065200 1000 ml       180,- 

Mintcream
Bra för ömma juver och stela 
muskler. Innehåller japansk 
pepparmintsolja. 
92065205 500 ml      216,- 

Cream
Vår fina hudkräm för såväl 
djur som människor. Återfettar 
huden och håller den smidig.
92065202 500 ml     126,- 

Våra
krämer finns
även i större

förpackningar 
med praktiska

klämtuber

FÖR DIG SOM MJÖLKAR
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Softshellfest -  köp sköna softshellkläder  

till ett bra pris i december.

Sköna softshellkläder till 
kampanjpris

Softshelljacka
En bekväm och mjuk softshelljacka för 
användning under vår och höst. Tillverkad av en 
blandning av polyester och elastan.
Färg: Blå/svart 
88944701-06  XS-XXL               1.245,- NU 1.058,-
89104601-02  XXXL-XXXXL       1.245,- NU 1.058,-

Nyhet!

15%
Softshellväst
En bekväm och mjuk softshellväst i samma 
sköna material som Softshelljackan. Passar bra 
för användning under vår och höst. 
Färg: Blå/svart 
2150000955-60  XS-XXL              799,- NU 679,-

NU 679,- 

NU 1.058,- 
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NU 679,- 

Mer sköna kläder i vinterväder

Fleecejacka
En skön och härlig fleecejacka med två 
fickor fram och en ficka på vänsterärmen. 
Fleecejackan värmer även när det är fuktigt. 
100% polyester. Färg: Svart  Str: S-XXL 
86167401-05 434,- 

Sweatshirt
Skön långärmad sweatshirt med dold
dragkejda vid halsen. Kan tvättas i 60°C. 
35% Polyester och 60% bomull.
Färg: Blå/svart 
64125601-06  XS-XXL               469,-

           Arbetsbyxa
Byxorna är vatten- 

och fläckbeständiga 
med 3M reflexer 

fram och bak. 
CORDURA® förstärkta 
knäfickor för knäskydd. 

Designad för 
bästa rörlighet. 

Elastiska band vid benslutet.
Fickor bak och på låren.

Polyester/Bomull
Färg: Blå/svart 

88439402-08  Herr; C46-58   811,- 
89103601      Herr; C60        811,-  
88444301-07   Dam                811,-

624,- 469,- 

811,- 
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HÅLL KALVARNA VARMA

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  410,-

88267302 Small, 25-35 kg 410,-  

410,- 

Doppvärmare CMHD1700 
Elektrisk doppvärmare för snabb och effektiv uppvärmning av flytande 
kalvfoder. Mjölkvärmaren har en svängd, kryssformad värmepatron för 
homogen uppvärmning och enkel diskning. Vätsketemperaturen kan 
styras via den upplysta displayen.
Mjölkvärmaren kan värma upp åtta liter vatten från 24°C till 40°C på 
cirka sex minuter.

Artikelnr 64097401  2.384,-

2.384,-  

NYHET!
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HÅLL KALVARNA VARMA

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,- 

Adventskalender 2019
Håll utkik den 2, 9 och 16 december på www.delaval.com, Facebook 
och Instagram.  Där avslöjar vi de 2 produkter per vecka som du kan 
köpa till julklappspriser. 

Produkterna kan du beställa av din servicetekniker eller i webbutiken.

Julklappstips
En egen klippmaskin att trimma kalven 
med inför showmanship kanske?  
Köp och ge bort.
DeLaval batteriklipper CB35
94247100   2.790,- 

410,- 



DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba

www.delaval.com

www.delaval.se 

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?
Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos oss och är markerad som mjölkproducent. 
Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen Stalltipset eller eventuella andra reklamut-
skick 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

Nu gör Rolfs 
mjölkningssystem 
dräktighets-
undersökningar  
och hittar  
brunster 
Hur gör man den bästa robot man någonsin 
tillverkat ännu bättre? Vi valde att lägga 
till automatiska dräktighetskontroller och 
brunstidentifiering vid mjölkningen. 
Den heter DeLaval VMS™ V310 – och den 
är en ny revolutionerande lösning.

Tala med din DeLaval-kontakt om hur du 
kan göra det till ditt mjölkningssystem.

DeLaval VMS™ V310

NYHET


