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

DeLaval
Erbjudanden

Maj 2019
blue#team

Flugspray
Aptaor™ PYR flugspray tar effektivt bort 
flugor och andra insekter från stallet och  
på andra ställen på gården. 

Nu får du 15% rabatt på denna effektiva 
spray!

Se även våra andra flugbekämpnings- 
produkter på sidorna 2-3.

 

  

53571153-201109

15%

Beteskar
Friskt vatten på betet
Just nu får du 15% rabatt på beteskar.
Läs mer på sidan 4

15%



FLUGBEKÄMPNING

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

Flugor kan bli en plåga särskilt om sommaren är varm. Börja tidigt med flugbekämpningen 
så förebygger du problem senare under säsongen! 
DeLaval har både flugpapper i olika storlekar, band som kan sättas på strategiska ställen 
och flugfällor för fönster och för utomhusanvändning. 
Vårt effektiva flugspray får du dessutom 15% rabatt på under maj.

Flugpapper – Gardin C210 (stora rullen)
30 cm bred och 70 cm lång. Rulla ner lite i taget eller allt 
på en gång. Art nr 96809301

130,-     

 

  

53571153-201109

15%

Flugspray
Kampanj i maj!
Ordinarie pris 171,-  
Art nr 92062701

145,-     
Flugpapper – Ark S180
8 ark 60 cm x 30 cm
Art nr  96809302

122,-     

Flugark
på rör och 

fluggardiner på 
väggar hjälper
mot flugorna



Erbjudandena gäller maj 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
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Flugpåse
Effektiv flugfälla för användning 
utomhus. Innehåller ett protein-
baserat bete som blandas med 
vatten. Doften från betet drar till 
sig flugorna som stängs in och 
drunknar.
Art nr 96809330    3-pack

Flugband
Flugbandet dras ut över hela stal-
lets längd. Flugorna fastnar i limmet 
på bandet. Nytt band rullas enkelt ut 
samtidigt som det förbrukade rullas in 
i egen behållare.
1. 96809340  Flugband med hållare, st
2. 96809345  Flugband, refill, 500 m

354,-     
266,-     

1 2

211,-     

Visste du att:

• En övervintrad fluga kan 
lägga 2000 ägg.

 
• Det tar ca 10 dagar från 

äggläggning till färdig fluga

• Det kan bli 10 generationer 
flugor på en säsong 

Flugor i 
trädgården?

Sätt ut en 
flugpåse



VATTEN PÅ BETE      

Erbjudandena gäller maj 2019 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.4

Dina högproducerande mjölkkor har 
stort behov av vatten av bra kvalitet 
och utan tillräcklig tillgång av vatten blir 
mjölkproduktionen lidande. Detta gäller 
självklart även när djuren är på bete och här 
ställs samma krav på kvalitet som mängd.
Korna vill ha stora drickytor och inte gå för 
långt för att få tag i vatten. Flera kar ger också 
en bättre effekt. 

Vattenkar P400, P600 och P1000
 
DeLaval vattenkar P400, P600 och P1000 är tillverkade av UV-beständigt plastmaterial 
av hög kvalitet. Enkla att rengöra med stora dräneringshål. Flottör kan monteras för 
automatisk fyllning. Stapelbara.

90561115 P400, exkl flottörventil ord. pris 2.842,- NU 2.416,-

90561116 P600, exkl flottörventil ord. pris 3.366,-  NU 2.861,-

90561117 P1000, exkl flottörventil ord.pris 4.174,-  NU 3.548.-

4781143504 Komplett flottörventil 472,- 

15%

SKYDDA SPENARNA



VATTEN PÅ BETE      

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

Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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Spendopp IodoFence™ 
Premiumkvalitet med bra solskydd
Effektivt filmbildande spendopp som appliceras med dopp-
flaska, syns tydligt och ger extra lång verkningstid.  
IodoFence™ har en mycket effektiv bakteriedödande verkan 
tack vare den höga och stabila nivån av fritt jod. IodoFence™ 
har även utmärkta hudvårdande egenskaper som håller spen-
huden mjuk och smidig. Filmen ger en solskyddsfaktor på 6. 
Perfekt vid betessläpp och kring sinläggning. 2.500 ppm jod. 

741006650 10 l 873,-
741006651 20 l 1.563,-
741006652 60 l 3.949,-
741006653 200 l  11.482,-873,-

    

Salvor  
hjälp för juver och spenar

Suncream
Återfettande spensalva med  
solskyddsfaktor 12. 
Mycket lämplig vid betessläpp. 
92065208 500 ml 199,-  
92065209 2500 ml 637,-  
92065210 2500 ml    
                  + krok/klämtub 699,-   
Cream
Återfettar huden. Kräm med  
god mjukgörande effekt.
92065202 500 ml 126,-  
92065203 2500 ml 466,-  
92065204 2500 ml  
                  + krok/klämtub 522,-   

199,-
    

126,-
    

SKYDDA SPENARNA

699,-
    



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. 

Art nr 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.

Art nr 87881201

4,5 J

2.707,-     

Nätaggregat 20M
Prisvärt aggregat som passar till korta och medellånga 
stängsel. Det är enkelt att använda och har en synlig 
lampa för funktionskontroll. 

Art nr 94290080   Ord. Pris 1.477,-

NU 1.250,-



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

Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!
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ELSTÄNGSEL!

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
Art nr 98800902    787,- 
L: 650 m, Ø: 2.5 mm, R: 0.03 Ω, Dragstyrka: 3900N
Art nr 98800903     772,- 787,-     
Normalgalvaniserad ståltråd 
Normal galvaniserad ståltråd är en enkel variant av 
ståltråd för permanent stängsel. Den är mjukare än 
den försträckta ståltråden. 

L: 410 m, Ø:1.4 mm, R: 0.08
Art nr 98800912      227,- 

L: 250 m, Ø:1.8 mm, R: 0.07
Art nr 85488710      225,- 227,-     
Förstärkt ringisolator 
Superstark ringisolator gjord av polykarbonat. Med 
järnkärna. Rekommenderas till ståltråd.

Art nr 94247051,   25-pack    161,- 

Trådskarv Grippel 
För ståltråd, automatisk låsning  
och snabb, säker installation.
Art nr 86674701   Liten, 1,4-2,2 mm    20-pack   302,- 
Art nr 86674702   Stor, 2-3,25 mm      10-pack   165,- 



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

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


