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

DeLaval
Erbjudanden

September 2019
blue#team

Pris- 
erbjudandeHetvattentvätt 

HDS 8/18 
Effektiv stallrengöring
Hetvatten löser smuts, fett och olja vilket gör 
arbetet enklare och snabbare. Detta är en kompakt 
hetvattentvätt med bra prestanda.  
Art nr. 5836004964  Hetvattentvätt HDS 8/18-4 CX

Läs mer och se fler erbjudanden sid 6-7.

Nu 24.495,-
Ordinarie pris 27.495

    

Arbetstryck 180 bar

Klippmaskiner  
 
Gäller alla klippmaskiner, både batteridrivna 
och nätanslutna. 
Se översikten på sid 2.

Just nu!

10%
Rabatt



KLIPPMASKINER
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Effektiva elklippers  

Elklipper C2 – tystgående 

Med DeLaval elklipper C2 klipper du snabbt och lätt. Motorn är 
utrustad med inbyggt överbelastningsskydd. Magnetmotorn 
ger hög effekt till lägre Watt. Tyst – 65 dB.
Levereras med skärset 21/23.
Tekniska data:
• 230 V • Permanent magnetmotor 200 W • 5 m lång kabel 
• Vikt ca 1,24 kg
Art nr  86581201   Ord. pris   4.332,- 

Batteriklipper R2 
 – upp till 2 timmar driftstid
Batteriklipper med låg vikt, låg ljudnivå och ergonomisk 
utformning. Smidigt handtag ger bra grepp.
Levereras med skärset 21/23.
Tekniska data:
• 2,6 Ah Litiumbatteri med 3 celler  • 2450 skärslag/min  
• Låg vikt 990 gram  • Ljudnivå, endast 65 dB (A) 
Batteriklipper inkl. väska och laddare. 
Art nr 2150007720 R2 inkl 2 st batterier Ord. pris 4.690,- 
  

3.899,-      

4.221,-
   

Batteritrimmer CB35 

Specialmaskin för klippning av juver. Tyst och lätt 
maskin. Levereras med laddare och 2 st batterier.
Levereras med skärset 10# Standard
Tekniska data:
• 35 W • Vikt: 420 g  • Skärslag/min: 2650
Art nr 94247100             Ordinarie pris 3.100,- 
     

2.790,-
          

2 års
garanti

Just nu!

10%
Rabatt

Elklipper S2 – för får och 
köttdjur 
Med DeLaval elklipper S2 klipper du snabbt och lätt. 
Motorn är utrustad med inbyggt överbelastningsskydd. 
Låg ljudnivå - 79 dB. 
Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt. 
Levereras med 3” skär.  
OBS! För köttdjur – beställ även skär Shattle kam, 
97106455    480,-
Tekniska data:
• 230V • Permanent magnetmotor 200W   
• 5 m lång kabel • Vikt ca 1,24 kg 
Art nr 86581301   4.453,- 
 

Beställ skär  
97106455  
till köttdjursklippning

4.008,-
   

Nu med
2 batterier
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DeLaval EasyStride™
Easystride™ innehåller 11,8 % mjölksyra och 11,5 % 
myrsyra och har enligt vetenskapliga försök visat sig 
minst lika effektivt som t.ex kopparsulfat (tungmetall)  
men utan dess negativa påverkan på din arbetsmiljö 
och miljön i stort.  Blandas till 2%.

Art nr 741007861   20 l   1.988,-  (ca 5 bad)
Art nr 741007862   60 l   5.783,-  (ca 15 bad)
Art nr 741007863 200 l 17.872,-  (ca 50 bad)

1.988,-     741007861, 20 l

En produktiv ko
har friska klövar
Klövvårdssystem i två steg
Rengöring och behandling – i två separata 
klövbad, placerade 1,5 - 2 meter efter varandra: 

1 Lossar smuts och rengör – HC40 klövtvål
2 Desinficerar  – EasyStride™

Blanda nytt efter 200 kor eller då färgen 
på EasyStride™ ändras från blå till grön.

1

2

DeLaval klövtvål HC40
Tar bort smuts så att desinficeringen kan 
verka
• Ett milt rengöringsmedel för bra klövvård.
• Används strax före huvudbehandlingen av  
klövarna.
• Används gärna regelbundet för att förhindra 
att smuts fastnar.
 
Art nr 741007851    20 l       615,- (ca 25 bad)
Art nr 741007851  200 l    5.588,- (ca 250 bad)

615,-  741007851, 20 l Klövkar (flyttbart)
DeLaval klövkar placeras i drivningsgången 
och kan enkelt tömmas och rengöras för 
bästa hygien. Ca 200 liter 
4787027097 200x85x15 cm 3.005,- 

Klövvårdssystem i två steg
1 Rengör 
2 Desinficera  

1

2

KLÖVVÅRD

3.005,-     4787027097

Automatiskt klövbad
AFB1000 klövbad sköter automatiskt 
fyllning med klövbadslösning, tömning och 
ursköljning enligt dina inställningar. 
Förenklar arbetet för god klövhälsa.
Kontakta din DeLaval-representant för mer 
information. 

Görs
det 

automatiskt 
blir det av



INSTALLNING     
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2.543,- 

Dags för en ny borste?
En utsliten gör inte samma
nytta!
DeLaval frihängande ryktborste är framtagen för att 
förbättra djurhälsan, komforten och djurvälfärden i 
lösdriftsladugården. Ryktborsten startar så fort den 
vidrörs och roterar med djurvänlig hastighet. Den 
är svängbar i alla riktningar så att kon effektivt kan 
ryktas över hela kroppen.

Borststråna har rätt längd och hårdhet för att 
stimulera blodcirkulationen, samtidigt som kon blir 
ren och lugn. Dina kor kommer att älska den!

89863516 DeLaval frihängande ryktborste 27.194,-
91526242 Utbytesborste kpl cylinder, gul    2.543,- 
87365701 Utbytesborste kpl cylinder, blå    2.543,- 
            excentrisk utformad

Film om DeLaval  
frihängande ryktborste SCB

Mattor och madrasser
Se över gångar och liggplatser inför vintern. DeLaval har ett stort 
urval av gummimattor och bekväma madrasser för dina kors 
komfort. Madrasser till liggbåsen, gummimattor till gångar eller 
gummimatta till spalt. Det ger bekväma halkfria ytor för dina kor 
säkerhet.

Kontakta din DeLaval kontakt för mer information.

Att byta
borste
kostar  
bara
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Effektivisera ditt 
uppbundna stall
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Dags för en ny borste?
En utsliten gör inte samma
nytta!

Vattenkopp S22 
Mycket hygienisk vattenkopp i rostfritt 
stål för högpresterande mjölkkor. 
Vattenflöde: otroliga 22 liter/min. Inbyggt 
spillskydd.
90602883 S22 inkl ventil 917,- 
183040599 Skyddsring till S22 921,- 

Tippbara vattenkar ST 
Kraftigt vattenkar med stor drickyta 
som gör att djuren kan dricka i lugn och 
ro. Karen är tillverkade i rostfritt stål 
med varmgalvaniserade fästen för golv- 
och väggmontering. Den
släta ytan på karet minskar risken 
för att gödsel och smuts fastnar. 
Vattentillförsel, 40 l/min.  
Frostvakt och genomströmningsrör för 
uppvärmt vatten finns som tillbehör. 
Tippbara! 

För väggmontering
88636180  ST150 6.841,-
88636280  ST200 7.309,-
88636080  ST250 9.090,-

För golvmontering
88634480  ST150 6.841,-
88634280  ST200 7.309,-
88634580  ST250 9.090,-

Se över kornas tillgång på vatten
DeLaval vattenkar och vattenkoppar

6.841,-
           

917,-
           

från   



HÖGTRYCKSTVÄTTAR!
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KALL-
VATTEN

Nu 24.495,-
    

Nu 9.995,-

HET- 
VATTEN

HDS 8/18-4 CX Slittålig och kompakt  
hetvattentvätt
Värmer vattnet under högtryck till 80 grader
Ångsteg vid lågtryck över 100 grader
Arbetstryck  180 bar

Ingår i leveransen:
• Spolhandtag med EasyPress
• Högtrycksslang 15 m på vinda
• Spolrör 1050 mm
• Start och stopp automatik
• Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

5836004964 ordinarie pris  27.495,- 

HD 7/17 MX Plus, kallvattentvätt
Högtryckstvätt i kompaktklassen som är bekväm, lätthanterlig och 
mångsidig. Försedd med tryckavlastat EasyForce-handtag samt 
rotojet och slangvinda
Arbetstryck 170 bar

Ingår i leveransen
• Högtrycksslang 15 m Premiumkvalitet
• Spolrör 840 mm
• Powermunstycke
• Rotojet
• Integrerad slangvinda
• Start-/stoppautomatik
5836006769  ordinarie pris   11.495,- 

Bra 
pris

Just nu!

Bra 
pris

Just nu!
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KEM TILLL STALLET!

Fordonsrengöring 

– Vehicle Cleaner

Milt alkaliskt skumrengöringsmedel  
till kraftigt nedsmutsade fordon.  
741007700 5 l          236,- 
741007701 20 l  634,- 

Avkalkningsmedel  

– Parlour Cleaner

Tar bort fläckar från hårt vatten och protein.  
Utmärkt till mjölkrum.  
741007712 5 l           240,-  
741007714 20 l         801,- 

Rengöringsmedel – till högtryckstvättar

1 2

HDS 8/18-4 CX Slittålig och kompakt  
hetvattentvätt
Värmer vattnet under högtryck till 80 grader
Ångsteg vid lågtryck över 100 grader
Arbetstryck  180 bar

Ingår i leveransen:
• Spolhandtag med EasyPress
• Högtrycksslang 15 m på vinda
• Spolrör 1050 mm
• Start och stopp automatik
• Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

5836004964 ordinarie pris  27.495,- 
Skumrengöring – Foam Cleaner

Skumrengöringsmedel för rengöring i stallar.  
Ca pH-värde: 10,8 
1. 741007722 5 l        184,-  
1. 741007724  20 l    645,- 
2. 5836003285  Skumpåläggare               1.470,- 

Kalkskydd, 1 l

1. 5836003277  RM110   86,-  

2. 5836003299  RM111 180,- 

240,-  741007712, 5 l
236,-  741007700, 5 l

184,-  741007722, 5 l



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

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

Miljömärkt trycksak
3041 0145

SVANENMÄRKET

DeLaval
Gödselseparator

Fördelar med att separera gödsel

Här på Odensviholm ser vi att gödselseparatorn givit oss 
   - lägre transportkostnader 
   - färre antal gödselbrunnar
   - möjlighet att sprida den flytande  
delen på växande gröda.

Fredrik Svensson, Odensviholm Mjölk AB

“ “
QR kod till film från 
Odensviholm


