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

DeLaval
Erbjudanden

Oktober 2019
blue#team

Just nu!

15%
Rabatt

Vintervatten  
Frostfritt vatten med E300  
Köp vattenkopp E300 med 15% rabatt. 

Nu 3.789,-     
       
    (Ordinarie pris 4.458,-)

Guldkundserbjudande 
Stora dryga rullar papper till stallet eller verkstaden. 
Nu - 20% rabatt både på pappret Softcel™ och vårt Eco-
papper för dig som är guldkund hos DeLaval.

Just nu!

15%
Rabatt

Kalvborste  
En bra start för dina kalvar 
Kalvarna håller sig renare, och friskare. 
Borsten ger dem en sysselsättning som 
de tycker om. 
Läs mer på sidan X

Nu 9.669,-            
        (Ordinarie pris 11.411,-)

20%
Rabatt
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Kan du nå bättre lönsamhet med kor 
som lever längre?  

Det handlar inte bara om att kor ska leva 
längre utan hur de gör det!

1:a laktationen

Kom på höstens gårdsbesök 
och prata med oss!
Under hösten öppnar ett antal gårdar runt 
om i Sverige sina portar  

TEMA:  
• DeLaval VMS V300  
• Ökad lönsamhet med kokomfort som   
   ger fler lönsamma laktationer. 

Specialister från DeLaval kommer att vara 
där och berätta om det senaste som kan 
förbättra just din besättning.  
Håll utkik i brevlådan efter inbjudan till en 
gård nära dig.  

30-35%
CULLINGS

70-80%
AVOIDABLE

30-35%
UTSLAGNING

70-80%
KAN UNDVIKAS

Ökad livslängd handlar om att hitta det bästa sättet att se till att fler av dina kor är friskare och mer 
produktiva under fler laktationer.  Detta innebär att fokusera på många aspekter av mjölkproduktion och 
djurskydd för att öka dina bästa kors livstidsproduktivitet genom bättre rutiner, beslut och åtgärder. 

DeLaval VMS™ V300

JA NEJ

Håller du med om att 
det vore lönsammare 
om dina kor gav fler 
produktiva laktationer?
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KALVKOMFORT

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

Ge dina kalvar den bästa starten 
De kommer att älska sin ryktborste. Borstens höjd 
kan enkelt justeras efter djurens höjd genom den 
smarta konsolen. Borsten kan flyttas upp i steg. 
Borsten startar när djuren vidrör den och stan-
nar när den inte används. Motor på 24 v för låg 
elförbrukning. 
 
• Installeras snabbt och enkelt 
• Flexibel, placeras på en vägg eller stolpe 
• Låg energiförbrukning 
• Lätt att hålla ren 
• Passar kalvar mellan tre och tolv månader 
• Kan höjdanpassas när kalvarna växer 
• Enkel att underhålla

87072080 ordinarie pris       11.411,-

Nu 9.699,-  

Film om DeLaval  
frihängande ryktborste 

mini MSB

Just nu!

15%
Rabatt



FROSTFRITT VATTEN   
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Vintervatten  
E300, vattenkoppen där vattnet inte fryser.   
 
• Robust, eluppvärmd vattenkopp i aluminium och rostfritt

• Håller vattnet på en temperatur av ca 12 ºC

• Garanterat frostfritt vatten året runt

Beställ på paketnr. 

97291680  E300      Ord. pris 4.458,-  NU 3.789-     

97291881 transformator   Ord. pris 723,-   NU  614,50  

Nu 3.789,-     

              

Vattenkar PT 11 
Konstruerad med isolerade, dubbla väggar. Karet 
kan monteras på golv eller vägg. En vattenvärmare 
ingår och hindrar vattnet att frysa. Producerad 
i slagfast, livsmedelsgodkänd polyetylen. 
Användning i enkel stallplats eller för 10 kor.  
Längd och bredd: 43 cm. Volym: 11 l
89712440 PT11  Ord.   4.506,-    Nu 3.831,-       

Just nu!

15%
Rabatt

Just nu!

15%
Rabatt

Nu 3.831:-
      Art nr 89712440
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Vintervatten  
E300, vattenkoppen där vattnet inte fryser.   
 
• Robust, eluppvärmd vattenkopp i aluminium och rostfritt

• Håller vattnet på en temperatur av ca 12 ºC

• Garanterat frostfritt vatten året runt

Beställ på paketnr. 

97291680  E300      Ord. pris 4.458,-  NU 3.789-     

97291881 transformator   Ord. pris 723,-   NU  614,50  

Nu 3.789,-     

              

Originalskrapa 
Plast, gängad.
97310105 350 mm 84,50 

Trekantsskrapa II 
Plast, trekantig, gängad. Rymmer mer gödsel.
98882410 350 mm 61,-

PVC-kvast 
Med träkärna.
97311482 282 mm 60,- 
97311480 305 mm 98,50 
97311481 475 mm 131,-  

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,- 

3 - Träskaft 
97310203  28x1900 mm 76,-

Redskapen i stallet behöver förnyas regelbundet. Undvik irritationsmomentet att 
skrapan går sönder och att hyllan i förrådet är tom. Beställ några så att du har.

RENGÖRING I STALLET   

84,50
           

61,-
         

60,-
282 mm           
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Att använda spendopp är den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda juverhälsan.   
Bland våra spendopp  finns såväl DeLavals patenterade, unika, dubbelverkande 
jodspendopp som konventionella jodspendopp. Vi har även effektiva alternativ till jod. 

Välj din favorit! 
Du som är guldkund har alltid rabatt på spendopp

BÄTTRE DESINFEKTIONSKRAFT*

DESINFEKTIONEN VERKAR LÄNGRE*

H
Ö

GRE % AKTIVT (FRITT) JOD*

ÅTERBILDAR FRITT JOD

ANGREPP

EF

FE
KTIVARE HUDVÅRDANDE EFFEKT*

SMIDIGA OCH MJUKA SPENAR
G

ÅR
 D

JUPARE IN I SPENHUDEN
*

MILDA INGREDIENSER

VÅRD A N DE

Två av våra unika teknologier

Medlemserbjudande guldkund 
Prova våra fantastiska torkpapper Softcel och Eco papper

Softcel™ 
Upplev känslan av ett kvalitetspapper! Fantastisk uppsugningsförmåga 
och våt/slitstyrka, samtidigt som det är mjukt. Varje ark har två lager, är 
stort och rejält (38,5 x 26,5 cm). Flossad yta som lossar smuts på spenar 
och juver. Luddfritt.  Populärt också för garage/verkstad.  
92065105    6 rullar à 500 ark (500R)      Ord. pris 631,- Guldkund 505,- 
92065106    2 rullar à 1000 ark (1000R)  Ord. pris 387,- Guldkund 310,-

Eco paper EP1000 
Miljövänligt tvålagspapper som är tillverkat av 100% återvunna 
mjölkkartonger från Tetra-förpackningar. 25 x 25,5 cm per ark. Bra 
uppsugningsförmåga och slitstarkt. 
92065090 2 rullar à 1000 ark (1000R) Ord pris  282,- Guldkund 255,50

I-tech för extra fritt jod
Unik teknologi som återbildar aktivt, fritt 
jod vilket ger desinfektionskraft som verkar 
längre.  Finns i Tri-Fender, ProactivePlus 
samt IodoFence.

ACT ger effektivare hudvårdande effekt
Genom ”Advanced Conditioning Technology” 
når mjukgörarna djupare in i spenhuden. 
Det gör våra jodpremiumspendopp mycket 
hudvårdande. Finns i Tri-Fender, ProactivePlus 
samt IodoFence.

*) Jämfört med konventionella spendopp utan dessa teknologier

Softcel™

Eco paper

20%
Rabatt
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Tri-Fender™
Jodbaserat dubbelverkande spendopp/spray. 

Utmärkt descinficerande effekt genom extra 

fritt jod (I-tech). Extra hudvårdande egenskaper 

som når ordentligt in i spenhuden tack vare 

ACT-teknolgin.

741006620 10 l 834,-
741006621 20 l  1.274,-
741006622 60 l  3.217,- 
741006623 200 l  9.354,-

Proactive™ Plus 
Jodbaserat dubbelverkande spendopp med 
spendop/spray. Utmärkt descinficerande effekt 
genom extra fritt jod (I-tech). Extra hudvårdande 
egenskaper som når ordentligt in i spenhuden tack 
vare ACT-teknolgin. Anpassad och godkänd Bra 
Kemråd/KRAV. 

741006553 10 l 834,-
741006554 20 l 1.274,-
741006556 60 l 3.218,-
741006557 200 l 9.358,-

Prima
Effektiv desinfektion med väteperoxid, som görs 

möjlig genom vår unika teknologi AHP. Tydlig 

infärgning. Mjukgörande.  

Godkänd BraKemråd/KRAV.

741006233 10 l 550,-
741006234 20 l 997,-
741006236 60 l 2.517,-
741006237 200 l 7.867,-

Dipal 
Prisvärt traditionellt jodspendopp med mjukgörare. Finns som 
koncentrat såväl som färdigblandat (RTU).  
Godkänd BraKemråd/KRAV.

Dipal Conc 
741006482 5 l 393,- 
741006489 10 l 662,- 
90660020 20 l 1.088,-
Dipal RTU 
741006464 20 l    703,-  
741006466 60 l   1.774,-  
741006467 200 l  5.159,- 

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Alla passar i DeLaval VMS. 
Kan sprayas och doppas.



DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba

www.delaval.com

www.delaval.se 

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?
Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos oss och är markerad som mjölkproducent. 
Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen Stalltipset eller eventuella andra reklamut-
skick 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

Miljömärkt trycksak
3041 0145

SVANENMÄRKET

En mycket ljus idé
DeLaval LED-lampa 
CL6000/CL9000
Det är ingen hemlighet att kornas mjölk-
produktion ökar med mer ljus. Men med 
ökade energikostnader minskar lönsamheten 
och fördelarna kan vara svåra att se. 
Lyckligtvis har DeLaval kommit på en ljus idé.
En djuranpassad LED lampa som ger 
fördelarna med ljus och samtidigt lägre 
energikostnader.

Minskar 
energi- 
förbrukningen 
upp till 
75%

DeLaval BatWing belysnings- 

teknologi

DeLaval LED-lampor kombinerar  

LED och tillhörande optiska linser 

för att uppnå en “bat wing”  

belysning, vilket skapar en ljus-

spridning på ett större område.

Med DeLaval BatWing

Med standardbelysning

Arbetsbelysning 
– för lantbrukarens 
ögon

Belysning för 
besättningen 
– för kornas ögon

Nattbelysning 
– för att kunna sköta  
arbete på natten på ett 
säkert sätt.


