
Erbjudandena gäller februari 2020 om inte annat anges. Samtliga  
priser är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

DeLaval
Erbjudanden

Februari2020blue#team

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

Läs mer på sidan 4-5.

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 2-3 för mer info. 

Kampanj på Stallkamera 15%
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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   4.611,-

15%

Nu 3.919,-
    

ÖVERVAKNING
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Nu 3.919,-
    

Håll koll 
på vad som  
händer på 

foder-
bordet

Håll koll 
på vad som  

händer i 
samlings-

fållan

Håll koll 
på vad som  

händer i 
kalvnings-

boxen

Håll koll 
på vad som  

händer 
i roboten
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Feedtech™ Carbogel 
Feedtech™ Carbogel är ett effektivt 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             185,-  Nu 157,- 
92065363 Ingivare (kalibrerad)          307,- 

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 390,- 
92065368 3 kg      hink 806,- 
92065369 5 kg      hink 1.072,- 

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 komplementoch 
inte ersätter den viktiga råmjölken.  

Med kolostrometern mäter du råmjölkens kvalitet.
94683880   Kartong (4 sprutor)               636,- Nu 541,-
4 sprutor à 30 ml räcker till fyra kalvar 
85013601   Kartong + kolostrometer       838,-  Nu 713,-

15%
Bra att 
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15%

God
smak
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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MJÖLKMOBIL    

Erbjudande till dig som är Guldkund

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.

Nu får du som är Guldkund den till ett mycket
förmånligt pris. Kontakta din servicetekniker
eller säljare om du är osäker på om du är  
Guldkund eller vill bli Guldkund.

Bra att 
ha hemma

vid kalvnings- 
tider



UTFODRING
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DeLaval OptiDuo™

DeLaval OptiDuo™ mixar om fodret innan den flyttar fram det på foderbordet. Den 
spiralformade ”skruven” roterar genom fodret på ett unikt sätt som säkerställer att det 
flyttas fram och fördelas jämt längs med foderbordet utan att fibrerna förstörs och utan 
att pressa ihop det till en massa – vilket gör att fodret blir aptitligt för korna. 

 Korna finner fodret smakligare och foderintaget ökar 

 Lågrankade får bättre tillgång till fräscht foder 

 Bättre kotrafik  

 Mer mjölk
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Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!
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Före: 
Korna når 
inte fodret 

som de ska

Efter:
Luftigt och  

aptitligt foder
nära djuren

Kampanj
till 

31 mars
2020

DeLaval OptiDuo™

     kostar 175 kr/dag*
     *räknat med finansiering:
• 189.000 inkl montage
• Montage av upp till 300 m induktionslina 
• 36 månader, ränta 0,99%



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

Framtidens mjölkning är här 

DeLaval 
Turn&Milk™

Vrid & mjölka-
principen gör 
spengummibyten  
med Evanza™  
enkla och tids-
besparande.

DeLaval 
Clover™ kassett
Revolutionerande 
kassettkonstruktion 
med inbyggd Clover™ 
design för ökad 
mjölkningsprestanda  
och livslängd*.

Klöver- 
formad 

Clover™

DeLaval Evanza™

Endast till  
mjölknings- 

stall

Pris 6.193,-
                        Evanza 550
    

Byt alla
fyra på 

mindre än  
en minut

Klarar 
5 000

mjölkningar

Nyhet!


