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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

November2019

15%

blue#team

Trekantsskrapan
Håll rent i liggbåsen! 
Nu har du möjlighet att köpa den lätta 
behändiga skrapan till ett kampanjpris.
Den kommer åt bra , även om djuret ligger 
ned tack vare de låga ytterkanterna.
Den tar även med mycket i varje drag 
då den är välvd till formen.
Passa på och beställ 10 st eller fler till 
kampanjpriset  499,- /10 st
 
Se sid 4 för mer info. 

Köp 10 
för

499,-



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,-

15%

Nu 3.768,-
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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



RENT OCH SNYGGT    
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Kampanjpris på Trekantsskrapa II 
En behändig skrapa som kommer åt 
bra tack vare de låga ytterkanterna. Tar 
mycket gödsel. Passa på att beställa  
10 eller fler
98882410 350 mm, gängad
Ordinarie pris 61,- 
NU köp 10 stycken  
för 499,- 

Köp 10 
för

499,-

1

2

Trekantsskrapa utan gängor
Plast, trekantig för 
trä- eller aluminiumskaft.
97310115 350 mm
Pris           31,50

1. Ergoskaft – super lätt
Aluminiumskaft med gängor.
98880129 1500 mm   206,-
98880139 1700 mm    226,-

2. Teleskopskaft
Teleskopiskt glasfiberskaft 
med gängor.
97270485 110-202 mm  210,-

Originalskrapa
Plast, gängad.
97310105 350 mm
Pris           84,50
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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Guldkundserbjudande
Du som är guldkund får köpa DryMaxx till 25% rabatt. 
DryMaxx är ett strömedel som absorberar fukt och 
neutraliserar ammoniak. DryMaxx absorberar upp till 
140% av sin egen vikt.  Ta kontroll över juverhälsan med 
DryMaxx

92067002 DryMaxx 500 kg  5.965,-       NU 4.474,-
92067004 DryMaxx 22 kg  340,-           NU  255,-

Vill du bli Guldkund? 
Kontakta din servicetekniker

25%

Spengummiborste
Med vev. 
98880104 465 mm 170,-

Vilken borste saknar du?
DeLaval har många praktiska borstar som just du som 
mjölkproducent har nytta av varje dag och som håller länge. 
Vi påminner här om några.

Bred tankdiskborste
Rund och tät.
97310105 350 mm
98880115 Borste      221,-
98880116 Alu.skaft 1300 mm 110,-

Rund spannborste
Praktisk vid rengöring 
av hinkar och beteskar.
64186501 130 mm 
Pris           207,-

Skurborste
Traditionell skurborste 
av hög kvalitet.
64186401  Pris  166,- 
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Madrassen som får kon att vila skönt
En bra madrass som skonar kornas 
knän är viktigt för att en ko ska må 
bra och klara många laktationer.

DeLavals madrass M45R är en mjuk och 
behaglig madrass för mjölkkor. Den har 
högsta komfort tack vare en total tjocklek av 
45 mm. Överdraget är av 3,5 mm armerat 
specialgummi. Skummadrassen i latex är 40 
mm tjock och inplastad. Överdraget har en 
räfflad yta för bästa grepp för djuren. Djuren 
behöver en god vila och långa vilostunder 
för att ge högsta möjliga mjölkavkastning. 
Madrassen är helt sömlös för bästa hygien.
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Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!
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Strömedlet som verkligen gör nytta!
Strömedlet DryMaxx™ är 
superabsorberande gör fuktiga ytor 
mycket mer hygieniska.

DryMaxx kan användas till mycket mer än 
liggbåset även om det är där det verkligen gör 
nytta och håller mastiterna i schack.
Använd med fördel DryMaxx på andra fuktiga 
ytor som till exempel i kalvboxar, i gångar eller 
i kalvningsboxar.
Med en spridare blir arbetet enklare.

20%
Guldkunds-

rabatt i 
november

Läs i 
tidningen 

Stalltipset vad 
gårdarna 

Stöpafors och 
Stora Ljungby

tycker om  
DryMaxx™



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

 
Friska och 

lönsamma djur

Gårdsvisningar med tema djurhälsa 
Under november månad kommer några av våra kunder 
ha gårdsvisningar.
Vi passar på att göra visningen lite extra intressant med 
experter som informerar om hur du kan göra för att ta 
djurhälsan och lönsamheten till högre nivåer.
Håll utkik i brevlådan och om du är intresserad av att 
besöka gårdar men det visar sig att inte blir någon visning 
just i ditt område, hör då av dig till din DeLaval-kontakt 
så försöker vi lösa det.


