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

DeLaval
Erbjudanden

Håll koll på stallet på distans
DeLaval stallkamera har många 
användningsområden. Håll koll på om 
korna har tillräckligt med foder på 
foderbordet, hur det ser ut i samlingsfållan 
till mjölkningsroboten eller i kalvningsboxen.
Se sid 2 för mer info. 

Kampanj på Stallkamera

Februari2019

15%

blue#team

Foderbords-
skydd
Fräscht foderbord på ett kick! 
Foderbordskyddet FTC är enkelt att 
installera och ger en fräsch yta som är lätt 
att hålla ren. 
Korna gillar också att äta från en ren
fräsch "tallrik". Beställ nu i februari och 
få 15% rabatt. 
Se sid 3 för mer info. 

15%



ÖVERVAKNING

Ditt extra öga i stallet
Stallkamera FMC-IP1
Håll koll på dina djur dygnet runt 
– även när du är borta från gården.

• DeLaval stallkamera ger dig rörliga bilder 
   direkt i din mobiltelefon, surfplatta eller PC.
• Bra bild i färg, nattseende med svart-vit bild och  
   även möjligt att få ljud.
• Trådlös överföring från kameran – enkel att 
   installera.  
   Saknar du trådlöst i stallet så går det att lösa via  
   en 4G router – vi kan ge dig information.
• Enkel att installera och använda.
• Rörelsedetektor och inspelningsmöjligheter.
Art nr 87472701 ordinarie pris   4.433,-

Håll koll 
på vad som  

händer i 
kalvnings-

boxen

15%

Nu 3.768,-
    

Erbjudandena gäller februari 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.2
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FODERBORDSSKYDD

DeLaval foderbordsskydd FTC är en 
lösning som snabbt förvandlar gamla 
slitna betongfoderbord till en fräsch 
plats för korna att äta på och som 
också är lätt att hålla ren och hygienisk.

Skyddet levereras på rulle och fästs 
med lister. Det blir mycket hållbart.
Installationen går oftast på en dag.
Kontakta din DeLaval-kontakt för offert.

15%



MJÖLKARKLÄDER      
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 692,-     

 1.005,-     

   284,-     

Mjölkarförkläde med ärmar 
Färg: Blå  Str: M-L 
88789001-02 692,-

Mjölkaroverall 
En overall framtagen för mjölkare som 
passar bra i allt arbete med djur.
Färg: Blå   
88579401-06 XS-XXL 1.005,- 
89104701-02 XXXL-XXXXL 1.005,-

Mjölkarärmar Premium – med 
muddar 
Färg: Blå  Str: S-L
86812201-03  284,-  

Vatten-
tålig

Sköna
muddar

Sköna
muddar



Erbjudandena gäller februari 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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 692,-     

   284,-     

Mjölkarärmar Premium – med 
muddar 
Färg: Blå  Str: S-L
86812201-03  284,-  

NYHET!    

Softshellväst 
En bekväm och mjuk softshellväst med flera praktiska fickor. Den är 
lång i ryggen vilket gör att den sitter skönt.  
Passar bra för användning under vår och höst.  
Färg: Blå/svart 
2150000955-60  XS-XXL               799,- 

Nyhet!

Guldkundserbjudande
Du som är guldkund får köpa den nya västen 
till ett toppenpris denna månad!
Vill du bli Guldkund? 
Kontakta din servicetekniker

20% 639,-     

 799,-     



NYHET!

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

Våra alkaliska bästsäljare byter namn 
men är fortfarande samma effektiva
diskmedel
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Flytande diskmedel UltraClean™

Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel med fosfater för 

bästa effekt vid tuffa vattenförhållanden. 

741007173 25 l 763,- 

741007174 60 l  1.556,- 

741007175  200 l                4.649,- 

Nyhet! Flytande diskmedel SuperClean™
Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel

utan fosfater. 

741007066 25 l 680,-
741007068 60 l 1.386,-
741007069 200 l 4.142,-

Flytande diskmedel BasixClean™
Alkaliskt, klorkombinerat lågprisdiskmedel utan 

fosfater för mjukt till medelhårt vatten. 

741007059 25 l 430,-
741007061 60 l 875,-
741007062 200 l 2.614,-

Nyhet!

Nyhet!



Erbjudandena gäller februari 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
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Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!
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Vi tillverkar inte diskmedel bara för att sälja 

kemikalier. I 135 år har vi legat i mjölkbranchens 

framkant och utvecklat, tillverkat, installerat och 

servat mjölkningsanläggningar i Sverige, och runt 

om i världen. Professionella anläggningar som 

levererar kvalitetsmjölk, varje dag, året om. 

Därför utvecklar och säljer vi också diskmedel, 

filter, och olja m.m. som vi vet fungerar perfekt med 

vår utrustning så att din mjölkningsanläggning kan 

leverera det du förväntar dig dag efter dag.

Vi producerar diskmedel som bidrar till att du 

levererar högsta möjliga mjölkkvalitet.

Vi nöjer oss inte med att din anläggning bara är ren, 

du ska veta att den är KLAR FÖR MJÖLKNING.

• Låg halt av bakterier

• Inga mjölk- eller kemikalierester

Vi hjälper dig till: 
HÖGRE MJÖLK- 

KVALITET

• Minskad risk för biofilm

• Minskad risk för beläggningar t ex mjölksten

• Bakterier växer inte på rena ytor

Vi hjälper dig att få:  
EN RENARE MJÖLKNINGSANLÄGGNING

• Minskat slitage på din 
utrustning

• DeLaval diskmedel är 
framtagna och testade för 
att fungera med utrustning 
från DeLaval

Våra diskmedel ger: 
DIN UTRUSTNING 
LÄNGRE LIVSLÄNGD

KLART FÖR MJÖLKNING!

Det handlar om att fokusera på mjölken  
– diskningen ska bara fungera.



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

Renovera utgödslingen
15% rabatt
Passa på att renovera utgödslingen i sommar, 
det lönar sig! Just nu har vi rabatt på 
utrustningen när du renoverar eller byter ut 
din utgödsling. 
Vid köp under 30.000,- får du 10% rabatt.
Vid köp över 30.000,- får du 15% rabatt.
Erbjudandet gäller till 2019-04-31.
DeLaval har ett komplett sortiment av 
utgödslingar med produkter av bra kvalitet. 
Passa på att göra arbetet under betesperioden.

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
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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


