
Erbjudandena gäller november 2018 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 foderpå 
foderbordet, hur det ser ut i samlingsfållan 
till mjölkningsroboten eller i kalvningsboxen.
Se sid 2-3 för mer info. 

Kampanj på Stallkamera

November2018

15%

blue#team

Frihängande 
ryktborste och
utbytesborste
Kornas favorit! 
Kampanjpris på frihängande 
ryktborste för kor.
Borsten håller djuren rena och lugna, 
stimulerar blodcirkulationen och ger 
en ökad mjölkproduktion. 
Se sid 6-7 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  pris   4.433,-

15%

Nu 3.768,-
    

Erbjudandena gäller november 2018 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.2



Håll koll 
på vad som  

händer i  
mjölknings- 

roboten
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

Nu 3.768,-
    

Erbjudandena gäller november 2018 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.
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STORSTÄDA TILL ADVENT!      

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

Grönsåpa
En effektiv såpa med en fräsch doft. För 
rengöring av allt mellan golv och tak. 
92065111,  5 l          89,-

Handdiskmedel
DeLaval handdiskmedel är ett koncentrerat och effektivt diskmedel. 
Skonsamt mot händer och material. Vattenavrinningseffekten gör 
att disken torkar snabbare.  Frisk citrondoft.  5 liter räcker till mellan 
165-330 diskningstillfällen.
741007582 5 l      169,-

Hand cleaner Regular
En mandeldoftande tvål som kan 
användas till vardags. Används 
som handtvål eller duschkräm.
Hudneutralt och skonsamt pH. 
92065510 ,    1 l      57,- 
92065511,     5 l    194,- Hand cleaner Ultra

Med sin unika formel och mikropärlor av 
bambu-extrakt används denna tvål till 
rengöring av kraftigt nedsmutsade eller  
oljiga händer. Hudneutralt och skonsamt pH.
92065520,   1 l        86,- 
92065521,   5 l      291,- 

89,-  

57,-  
86,-  

169,-  

Skurborste
Traditionell skurborste av hög kvalitet. 
64186401   163,- 

Gör fint i stallkontor och fikarum
Doftande rent med rengöringsmedel och effektiva borstar från DeLaval

DeLaval diskborste
97203505    Vit, 1 st i påse           68,- 
98880117    Orange, 1 st i påse   68,- 

163,-  
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STORSTÄDA TILL ADVENT!      

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

Effektivisera ditt 
uppbundna stall

Universaldispenser 
Universaldispenser som passar till 5, 10 och 25 
liters dunkar. Ger 25 ml per pumpslag. 
96891180    151,- 

Tvättmedel 
för arbetskläder
Medlet är ett proffstvättmedel framtaget 
för tvättning av juverdukar, overaller, 
arbetskläder och jeans. Biologiskt 
nedbrytbart. 
90595950,    10 kg       307,-

307,-  

151,-  

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

PeraDis™
  

– Miljövänligt, ger inga restprodukter
Desinficera dina borstar och 
stövlar med PeraDis! Eller varför 
inte juverdukar, spengummin, 
golv och väggar eller hela 
mjölkningsanläggningen? Miljövänligt, 
ger inga restprodukter. Mycket drygt. 
Godkänt av Bra Kemråd, KRAV och 
Arlagården. Räcker till minst 220 l färdig 
desinfektionslösning. Uppfyller EN 1276 
och EN 13697. 
92086211,   20 l 933,- 

Dispenser  
SFör 1 liter och för 5 litersförpackningar.  
Sätts direkt på flaskan 
92065135 För 1 liter    97,-  
92065134 För 5 liter  135,- 

Rent och fint överallt
Tvätt av kläder och desinfektion av juverdukar och stövlar

933,-  
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KORNAS FAVORITBORSTAR 

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

15%

Alla kor älskar 
DeLaval frihängande  
ryktborste SCB!

Borstar ger lugna, rena 
kor som trivs. 
89863516 DeLaval frihängande ryktborste  26.402,-     NU 22.442,-
91526242 Utbytesborste kpl cylinder, gul     2.469,-     NU   2.099,-
87365701 Utbytesborste kpl cylinder, blå     2.469,-     NU   2.099,-
   excentrisk utformad

Nu 22.442,-
    

Passa på att byta ut den slitna nu!15% rabatt  

Nu 2.099,-
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KORNAS FAVORITBORSTAR 

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

För dina kalvar, ungdjur och getter –
DeLaval frihängande borste mini MSB

Ge dina kalvar den bästa starten 
De kommer att älska sin ryktborste. 
Komplett borste 
87072080    10.972,-

Utbytesborste 
87689601      1.713,- 
              NU  1.456,-

15%
Nu 9.326,-
    

Guldkundserbjudande
20% på digitala vågar
Vågen finns beroende på modell med 50, 300, eller
1000 kg som maxvikt.
• 50 kg visar vikten i 2 decimaler, gradering 20 g
• 300 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 50 g
• 1000 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 500 g

Försedd med stora digitala displayer. Tydliga, lättavlästa siffror.
87976101 50 kg     Ord pris     377,-    Nu   302,-
87976102 300 kg   Ord pris  1.270,-   Nu 1.016,-
87976103 1000 kg Ordpris   3.480,-   Nu 2.784,-

Om du inte redan är guldkund så kan du enkelt bli det.
Kontakta din servicetekniker.

Nu 2.099,-
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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.

DeLaval OptiDuo™  

Både flyttar fram fodret närmare djuren och mixar om det

B

Adresserad direktreklam


