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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



Det är nu ett år sedan vi firade 20 års jubileum för vår mjölkningsrobot 
DeLaval VMS och redan har mycket hunnit hända.
I juni 2018, på Borgeby fältdagar, lanserade DeLaval en helt ny generation mjölkningsrobot, 
DeLaval VMS™ V300. Skillnaderna mellan de två generationerna är stora. Programvaran 
är helt ny, kameran är helt ny, tekniken för att hitta spenar är helt ny och det är bara några 
av nyheterna. Vi är mycket glada över den fina respons vi fått på lanseringen och vi har nu 
gårdar som vill berätta om sina erfarenheter av DeLaval VMS™ V300 och det kommer ni att 
kunna läsa om i Stalltipset som kommer i april.

Här i Lantbrukskatalogen kan ni läsa produktfakta för DeLaval VMS™ V300 och för hela vårt 
breda utbud av produkter för dig som är mjölkproducent. Läs om DeLaval OptiDuo™ som 
både flyttar fram fodret på foderbordet och samtidigt mixar om det. Läs om DeLaval  
gödselseparator som kan förändra och förbättra hanteringen av gödsel på din gård.

Under 2019 kommer också en del nyheter. Vårt nya mjölkningsorgan DeLaval Evanza™, som 
vann pris på den tyska utställningen EuroTier, lanseras under året och det tror vi är en nyhet 
som kommer att uppskattas enormt. Byta spengummi kommer aldrig mer att kännas som ett 
problem!

Vi från DeLaval önskar er alla ett gott mjölkproduktionsår 2019!

DELAVAL VMS™ V300
Distriktschefer & Servicetekniker

DeLaval – hitta din kontaktperson
Här hittar du DeLavalsäljaren i ditt område (markerad med blå text i fetstil).
Här hittar du också de DeLaval servicetekniker som vid behov snabbt kan hjäl-
pa dig med reservdelar och reparationer. 

Om du behöver hjälp att hitta din närmaste kontaktperson, gå in på www.delaval.com eller ring 08-550 29400

Östra Skåne
Johan Lindholm, 072-5241718 Fjälkinge
Henrik Gunnarsson, 073-4351604 Vinslöv
Linus Lundberg, 073-1492198 Sibbhult
Martin Olsson, 072-2436980  Lövestad
Christian Vendel, 072-7420059  Tollarp

Västra Skåne/Södra Halland
Jan-Inge Tuvesson, 070-3403792 Hjärnarp
Leif Eriksson, 070-2431403  Laholm
Tim Gripentoft, 073-0211592 Åstorp
Henrik Jensen, 073-1492187 Åled
Bengt J Johansson, 070-5770510  Glumslöv
Tord Kjellqvist, 070-2432737  Båstad
Per Svensson, 070-2431402  Oskarström

Södra Småland/Blekinge
Emil Rubin, 072-5094963 Skruv
Håkan Abrahamsson, 070-2103087  Nybro
Tomas Jönsson, 070-6809954  Ronneby
Patrik Lundkvist, 070-5732493  Vassmolösa
Johan Månlycke, 072-7150031  Grimslöv
William Persson, 070-6892011  Älmhult
Fredrik Rosander, 073-1537124 Lönashult
Olof Thörn, 076-8010314      Johannishus
Conny Åberg, 070-6906010  Alstermo

Mellersta Småland
Lars Karlsson, 070-6312315 Vetlanda
Jonathan Blomqvist, 072-5146482 Huskvarna
Ulrik Elmersson, 070-6023207  Sävsjö
Marcus Hugosson, 076-8075142  Eksjö
Per Olov Jonsson, 073-1492197 Äng

Nordvästra Småland
Håkan Åberg, 070-6719323 Vaggeryd
Mattias Abrahamsson, 070-6862401  Torestorp
Mats Bark Andersson, 072-7100031  Forsheda
Magnus Fransson, 070-6892843  Skillingaryd
Filip Klintgärde, 070-6406364  Lekeryd
Michael Wikstrand, 070-5928934  Bankeryd

Kalmar/Öland
Fredrik Pettersson, 070-6519048 Läckeby
Claes Andersson, 070-6332835  Kalmar
Mikael Andersson, 072-5051811 Färjestaden
Thomas Amnér, 070-5423030  Borgholm
Ronja Ivarsson, 076-8946411 Timmernabben
Mattias Johansson, 072-2224181 Färjestaden
Patrik Lundqvist, 070-5732493 Vassmolösa
Jonathan Olsson, 072-5140028 Färjestaden
Joachim Sederkvist, 070-6443515 Kalmar

Nordöstra Småland/Södra 
Östergötland
Robin Hast, 073-1536056 Gamleby
Lars Igelström, 070-5322575  Överum
Roger Karlsson, 072-2346382 Söderköping
Daniel Kjällander, 070-2159874  Kisa
Fredrik Nilsson, 073-1492145 Västervik
Simon Olofsson, 073-1492146 Mönsterås
Adam Thörn, 070-9764988 Vimmerby
Anders Wennerholm, 072-7000078 Vimmerby

Halland/Bohuslän
Göran Nilsson, 070-6075461 Hishult
Christer B Andersson, 072-2436896 Åsa
Gerry Andersson, 070-6719314  Ullared
Gunnar Gunnarsson, 070-2432735  Veddige
Jim Hedin, 0730-213327   Falkenberg
Bo Karlsson, 070-2659093 Falkenberg
Kristoffer Larsson, 073-1492191 Sexdrega
Rolf Lilja, 070-5322559   Kyrkesund

Dalsland/Värmland
Jan-Erik Ström, 073-1536357 Säffle
Bo Hallstensson, 070-6239630  Väse
Martin Johansson, 072-7251235  Dingle
Rolf Lilja, 070-5322559   Kyrkesund
Christer Ryberg, 070-6324080  Färgelanda
Christopher Rådström, 073-1492189  Grums

Södra Västergötland
Anna Karlsson, 072-7020078  Skara
Daniel Eriksson, 070-2100853  Grästorp
Rikard Möller, 073-1492192 Dalum
Hans Ryngefors, 070-5882986  Vara
Martin Wallinder, 072-2437387 Falköping

Norra Västergötland
Per-Anders Josefsson, 070-6022984  Falköping
Curt Andersson, 070-6932764  Falköping
Josef Andersson, 073-1492179 Tidaholm
Henrik Fogelström, 072-2436335 Hjo
Tommy Johansson, 070-6932754  Kättilstorp
Daniel Melin, 070-2534080  Tibro
Jonas Nilsson, 0730-564023 Töreboda
Leif Nordkvist, 070-5733046  Mariestad

Närke
Sven Pettersson, 076-1366800 Fjugesta
Peter Arvidsson, 072-2436976 Kolbäck
Markus Linderoth, 070-6741050  Örebro

Gotland
André Johansson, 070-6990539 Hemse
Tordh Ekbladh, 070-6728316  Visby
Peder Jacobsson, 072-2438357 Romakloster
Magnus Pettersson, 0730-213796  Hemse
Elias Samuelsson, 076-8400260  Visby
Anders Wahlgren, 072-7150032  Gotlands Tofta

Norra Östergötland/Södermanland
Josefin Dufmats, 073-1536046 Linköping 
(förädraledig numret går till Åsa Andersson)
Markus Ekelund, 073-1492185 Oxelösund
Andreas Humble, 073-1492199 Eskilstuna
Kimmo Järvinen, 073-1492186 Eskilstuna
Mats Magnusson, 070-5929187  Finspång
Daniel Ström, 070-5198678  Ulrika
Gustaf Widerström, 0730-216684  Kimstad
Stefan Widerström, 073-1492186 Kimstad

Uppland/Västmanland
Åsa Andersson, 072-2187800 Alunda
Arnov Amirian, 0725052115 Uppsala
Bengt-Ove Nordh, 070-3875020  Tierp
Anders Sundblad, 070-5322565  Enköping
Jan Södblom, 072-7150036 Uppsala
Kai Valapuro, 070-5212715  Enköping

Dalarna/Hälsingland
Carl Bäckman, 072-5051915 Rättvik
Lars-Göran Eriksson, 070-6017471  Edsbyn
Daniel Hedman, 070-5322567  Leksand
Joel Norling, 070-2173415  Rättvik
Hans Sporrong, 070-2181040  Hedemora
Patrik Wallberg, 072-7276778  Sundborn
Lars Wiman, 070-6932768  Trönödal

Ångermanland/Medelpad/Södra 
Västerbotten/Jämtland
Lars Gradin, 070-2182189 Domsjö
Anders Arnlund, 070-5732734  Arnäsvall
Göran Bergvin, 070-2181058  Docksta
Krister Haraldsson, 070-5336511  Tandsbyn
Jonte Hedlund, 070-6063332  Oviken
Bengt Hellstrand, 070-5212673  Duved
Raymond Lövgren, 070-5927417  Sundsvall

Norra Västerbotten/Norrbotten
Patrik Boström, 070-5350092 Kusmark
Glenn Levander, 070-6885827  Piteå
Umberto Lindgren, 070-6090625  Skellefteå
Zonny Nilsson, 073-0760245 Ånäset
Stefan Norberg, 070-2569298  Boden
Michael Strandberg, 072-4514688 Kalix
Anders Vasara-Hammare, 072-7251233  Vännäs
Rickard Vesterlund, 073-0760881 Älvsbyn
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A
Aktivitetsmätningssystem........................ 12
Alkali 1+, pulverdiskmedel ..................... 107
Alkaliska diskmedel ............................... 107
AMR, automatiskt roterande stall  ........... 22
Anslutningar, elstängsel ......................... 139
Antisjälvmjölkare .................................... 125
Arbetskläder ............................................ 13
Automatisk mjölkning .............................. 13
Avskiljningsgrind DSG2 och DSG3 ......... 36
Avskiljningsgrind DSG10 ......................... 36
Avskärmningsgardin PCR........................ 37

B
Bandage ................................................ 104
Band till elstängsel ................................ 144
Bandfoderfördelare BF500 ...................... 57
Bandskarvar, elstängsel ........................ 137
BasixClean, flytande diskmedel ............ 107
Batteridrivna elstängselaggregat ........... 135
Batteriklipper CB35 ............................... 112
Batteriklipper R2 .................................... 112
Belysning ................................................. 70
Benskrapa ............................................. 114
Bindslen ................................................. 116
Biocell™, juverduk................................. 100
Biofoam, spenrengöring ........................ 100
Bjällror för ko och får ............................. 117
Body condition scoring camera BCS ...... 11
Bogstöd ................................................... 65
Borstar ..................................................... 98
Bufferttank BVD ....................................... 47
Bufferttank BVV ....................................... 46
Byxor ..................................................... 110
Båspallsmattor ........................................ 76

C
Celltalsräknare DCC .............................. 104
Celltalstest CMT .................................... 104
Cidmax, flytande diskmedel .................. 106
CidNonP, flytande diskmedel ................ 106
Cirkulerande vattensystem DWH .......... 121
Citrus, pulverdiskmedel ......................... 106
Clover, Spengummi ................................. 93
Comfort start, för mjölkstall ..................... 38

D
Dammsugare ........................................... 12
DelPro™, driftsledning  ............................. 8
Desinfektionskar ...................................... 97
Digital voltmeter .................................... 138
Digitala vågar ......................................... 125
Diskborste ............................................... 98
Diskhandske .......................................... 108
Diskmedel, flytande ............................... 106
Diskmedel, pulver .................................. 106
Diskmedelsdispenser ............................ 107
Diskningsautomater för mjökningsutr ..... 39
Diskningsautomater för kyltankar ............ 48
Distributionsvagnar, foder ....................... 57
Doppflaska ............................................ 103
Doppvärmare, för kalv ........................... 123
Doseringsautomat för diskmedel .......... 107 
DryCell™ ............................................... 100
DryMaxx™, strömedel .........................   117
Dränkbar pump ..................................... 130
Dubbelfilter för VMS ................................ 18
Dörrmatta .............................................. 130

E
EasyStride, klövbadslösning ................. 115
Elklipper C2 ........................................... 112
Elklipper CC320..................................... 112
Elklipper HCP65 – för häst .................... 112
Elklipper R2 ........................................... 112
Elklipper S2 för får ................................. 112
Elstängsel .............................................. 134
Elstängseltillbehör ................................. 138
Eltrimmer CB35 ..................................... 112

F
Feedtech™, Carbogel ........................... 123
Feedtech™, colostrum supplement ...... 123
Feedtech™, electro balance för kalv ..... 123
Feedtech™ Good Start ......................... 123
Fleecejacka............................................ 109
Flugband ............................................... 133
Flugbekämpning .................................... 133
Flugpapper ............................................ 133
Flugpåse ................................................ 133
Flugspray, Aptaor™ ............................... 131
Flytande diskmedel ............................... 106
Flödeskontrollerad kylning FCC .............. 47
Foderbordsskydd .................................. 125
Foderfronter ............................................. 68
Foderkrubba .......................................... 125

Foderskopa ........................................... 125
Foderskål ............................................... 125
Fodersilo .................................................. 60
Foderstationer ......................................... 60
Fodertillbehör ........................................ 125
Fodertillskott till kalvar  .......................... 123
Fodertransportör ..................................... 55
Fodervagnar, kraftfoder ........................... 61
Frekvensstyrning av vakuumpump ......... 35
Frihängande ryktborste SCB ................. 114
Frihängande borste mini MSB ............... 114
Fästen för vattenkoppar ........................ 118
Fönsterfälla för flugor ............................ 133
För-kylning av mjölk ................................ 49
Försträckt ståltråd, elstängsel ............... 139

G
Gardin PRC, mjölkstall ............................ 37
Grimmor ................................................ 116
Grindar, inredning .................................... 66
Grindhandtag, elstängsel ...................... 138
Grönsåpa ................................................. 96
Guldkundsrabatter................................... 90
GummiDirekt, spengummileveranser ...... 91
Gummimatta för rännor ........................... 79
Gummimatta för spaltgolv ....................... 79
Gummimatta R18P .................................. 79
Gummimatta för roterande mjölknings- 
stall PRC .................................................. 27
Gödselomrörare ....................................... 87
Gödselsseparator .................................... 87
Gödselskrapor på skaft ......................... 111

H
Halsband för transponder ..................... 116
Handdiskmedel ....................................... 96
Handtvål, Ultra för grovt smutsade händer 97
Handtvål, Regular .................................... 97
Harmony Plus™, mjölkningsorgan .......... 32
Harmony™, mjölkningsorgan .................. 33
Hamra juversåpa ................................... 100
Hamra red .............................................. 103
Herd Navigator™, driftsledning ............... 10
Hinkar .................................................... 124
Hydraulisk rännskrapa ACH .................... 83
Hydrauliska utgödslingssystem............... 83
Hydraulolja BIO VMS ............................. 132
Högtryckstvättar .................................... 128
Höj- och sänkbart golv ............................ 37
Hörn- och hästkrubba ........................... 125

I
InService™, All-Inclusive .................... 21,24
InService™, förmånsprogram ................. 89
InService™, Serviceavtal med  
förmånsprogram ...................................... 90
IodoFence.............................................. 103
Isolatorer till elstängsel .......................... 143

J
Jackor .................................................... 110
Jordspett ............................................... 137
Juverdukar ............................................. 101
Juverhygien före mjölkning.................... 100
Juverhygien efter mjölkning .................. 102
Juvernät ................................................. 104
Juversåpa Udder Wash (Nyhet) ............. 104

K
Kabinett för automation ........................... 26
Kalvammor .............................................. 62
Kalvbar med napp ................................. 124
Kalvbox CB10.......................................... 67
Kalvbox CPS ........................................... 67
Kalvflaska .............................................. 124
Kalvlarm ................................................... 67
Kalvnapp ............................................... 124
Kalvtäcke ............................................... 122
Kalvvisp ................................................. 124
Kamerarengöring VMS ............................ 96
Kedjedriven gödselskrapa AKD ............... 81
Kemikaliesats till OCC ............................. 19
Keps ...................................................... 109
Klippmaskiner ........................................ 112
Klorfri 25, flytande diskmedel ................ 106
Klorfri 100, flytande diskmedel  ............. 106
Klorfritt, pulverdiskmedel..................... 1066
Klortabletter ............................................. 97
Kläder .................................................... 110
Klövbad AFB1000 ................................. 115
Klövkar................................................... 115
Klövrengöring HC40 .............................. 115
Komprimatolja ....................................... 132
Kontrollkärl .............................................. 95
Kraftfoderautomat för ungdjur ................. 62
Kraftfodervagnar...................................... 61
Kvastar .................................................. 111
Kylfläktar .................................................. 72
Kylmaskin CWS (Nyhet)........................... 48
Kyltankar.................................................. 44

Kättingutgödsling AKD ............................ 81

L
Larm till kalvstall ...................................... 67
LED-belysning ......................................... 70
Liggbås .................................................... 65
Liggbåsmadrasser ................................... 78
Ljusinsläpp .............................................. 75
Luftintag, mekanisk ventilation ................ 77
Lågtryckstvättsystem WS3 och WS2 .... 130

M
Madrasser, Liggbås ................................. 77
Mekanisk ventilation ................................ 76
Mellanväggar ........................................... 66
Mixrar, mobila .......................................... 58
Mixrar, stationära ..................................... 56
Milk24, app för båsladugårdar ................ 40
Mjölkarbälte ”Kangaroo” ......................... 95
Mjölkarförkläde ...................................... 108
Mjölkarhandskar .................................... 108
Mjölkarkläder ......................................... 108
Mjölkaroverall ........................................ 108
Mjölkarärmar ......................................... 108
Mjölkfilter ................................................. 99
Mjölkmobil CMM200+ ............................. 63
Mjölkmätare ............................................. 39
Mjölkningsenheter för båsladugårdar ...... 41
Mjölkningsorgan MC31 ........................... 34
Mjölkningsstall, fiskben ........................... 29
Mjölkningsstall, MidiLine ......................... 30
Mjölkningsstall, parallell P2100 ............... 28
Mjölkningsstall, roterande PR2250.......... 26
Mjölkpall .................................................. 95
Mjölkspann, rostfri 40 l ............................ 95
Mobil mjölkningsenhet för ko .................. 42
Multiläsare ............................................... 36
Mått, graderat 1 liter ................................ 96
Märkband, märkspray, märkstift ............ 117

N
Nackband ................................................ 65
Nagelborste ............................................. 98
NFO, frekvensstyrning vakuumpump ...... 35
Nummerbrickor, 10 pack ....................... 116
Nätaggregat för elstängsel .................... 134

O
Olja för klippmaskiner ............................ 112
Oljor ....................................................... 130
Online celltalsräknare OCC ..................... 20
OptiCid, flytande diskmedel .................. 106
OptiDuo™ för foder (Nyhet) ..................... 59
Optimat™ utfodringssystem ................... 54
Overaller ................................................ 108
Overaller, engångs ................................. 197

P
Paneler, ventilation .................................. 74
Papper, Eco och Softcel ........................ 101
Parallellstall, roterande PR2250 .............. 26
Parallellstall P2100 .................................. 28
PeraDis, desinficeringsmedel .................. 97
Plasthink ................................................ 124
Plastnyckel till skruvkork ......................... 96
Plattkylare ................................................ 49
Proactive™ Plus, spendopp .................. 101
Proppa, tätning av överflödig spenkopp . 96
Pulsatorolja ............................................ 132
Pulverdiskmedel .................................... 106

R
Rengöringsmedel för högtryckstvättar .. 129
Rengöringssvamp ................................... 96
Rep till elstängsel .................................. 145
Rivarficka ................................................  55
Robotskrapa RS450 för spalt .................. 84
Rostfri hink ............................................ 124
Ryktning ................................................ 114
Ryktskrapa ............................................ 114
Rörrensare ............................................... 98

S
Saltstenshållare ..................................... 125
Salvor och juverskydd ........................... 104
Samlingsgrindar ...................................... 37
Silkonspray ............................................ 132
Skoöverdrag ............................................ 97
Skorstenar för ventilation ........................ 75
Skumkopp ............................................. 100
Skurborste ............................................... 98
Skär till får- och köttdjursklipper ........... 113
Skär till klippmaskiner ........................... 113
Slangar .................................................... 94
Slanghållare, för båsladugårdar .............. 94

Smart avskiljningsgrind SSG ................... 18
Smittskyddsutrustning ............................ 97
Sockar, ull .............................................. 109
Softcel™, torkpapper ............................ 101
Softshell-jacka ....................................... 109
Solcellspanel för elstängsel ................... 137
Spannborstar ........................................... 98
Spannmjölkningsenhet ............................ 42
Sparkbåge ............................................... 95
Spendopp ....................................... 102,103
Spengummi ............................................. 92
Spengummi, monteringsverktyg ............. 92
Spengummiborste ................................... 98
Spensprayrobot TSR ............................... 27
Sprayflaskor för spenspray ..................... 10
Spraypistol, Safespray för spenar ........... 96
Spolmunstycke till slang .......................... 96
Stallbelysning .......................................... 70
Stallplatsenheter ...................................... 38
Stallövervakning med kamera ............... 131
Stationära mixrar ..................................... 56
Stolpar, elstängsel ................................. 140
Strömedelsspridare MBS19 .................. 115
Stängseltestare ...................................... 138
Stöveltvätt ............................................... 97
Stövlar ................................................... 109
SuperClean, flytande diskmedel ........... 107
Surface coating ..................................... 126
Syradiskmedel (flytande) ....................... 106

T
Takfläkt PV600 ......................................... 73
Tankdiskborste ........................................ 98
Tappkran för dunkar ................................ 96
Transponder .......................................... 116
Transportör, foder .................................... 55
Transportpumpar, gödsel ........................ 86
Tri-Fender™, spendopp  ....................... 103
Tryckutgödslning  .................................... 85
Tråd till elstängsel, ståltråd .................... 139
Tråd till elstängsel, polytråd ................... 144
Trådspännare, elstängsel,...................... 139
T-shirt  .................................................... 109
Tvättmedel för arbetskläder .................... 97
Tömningsproppar .................................... 96

U
UltraClean, flytande diskmedel ............. 107
Universalborste ....................................... 98
Universaldispenser till dunkar ................. 96
Uppladdningsbart batteri, elstängsel .... 137
Utgödslingssystem för öppna rännor ...... 81
Utrustning för utfodring ........................... 51

V
Vajerdrivna gödselskrapor ....................... 82
Vakuumpumpar ....................................... 35
Vakuumpumpolja ................................... 132
Varningsskylt, Elstängsel ....................... 138
Vatten för bete ....................................... 120
Vattenkar ............................................... 119
Vattenkoppar ......................................... 118
Ventilationsgardiner ................................. 74
Ventilationspanel ..................................... 74
Ventilationsskorsten ................................ 74
Vertikalgrind ............................................. 66
Vertikal silotank DX3V .............................. 46
Viktmåttband ......................................... 125
Vinterstängsel ........................................ 143
Vintervatten ........................................... 121
VMS V300, frivilligt mjölkningssystem ..... 18
Väderstation ............................................ 75
Väggpaneler .......................................... 127
Värmeåtervinningssystem ....................... 50

Y
Ytbehandling av golv och väggar .......... 126

Å
Åskskydd, elstängsel ............................. 137
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Alla områden på gården har sina specifika utmaningar och de är samtidigt alla 
beroende av varandra. Helheten ska bli den lönsamma verksamhet du behöver ha för 
att säkerställa en hållbar mjölkproduktion nu och i framtiden. Lösningar från DeLaval 
är framtagna för att skapa en väl fungerande helhet och du kan prata med oss om 
det mesta  – allt från driftsledning, mjölkning, utfodring, kokomfort, mjölkkvalitet, 
proaktiv hälsostyrning till reproduktionsfrågor. 

Bra lösningar inom alla dessa områden bidrar också till hållbar 
mjölkproduktion. Det vi kallar hållbarhet är att driva en verksamhet som är 
lönsam, hälsosam, effektiv och som har miljömål att där så är möjligt minska 
förbrukning av el, vatten, kemikalier.
DeLaval utvecklar lösningar med hänsyn till alla dessa aspekter och arbetar 
därmed mot att bidra till mjölkproducenterns minskade miljöavtryck.

DIN GÅRD 

VI TAR ETT

PERSPEKTIV ÖVER
360°Djurvälfärd Gårdens  

lönsamhet 

Mjölkkvalitet  
och livsmedels- 
säkerhet 

Arbetseffektivitet

Helheten är viktig för lönsam och 
hållbar mjölkproduktion 
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Gårdens  
lönsamhet 

Mjölkproducentens kunskap om de avancerade system som används i 
mjölkproduktionen idag är av lika stor vikt för att trimma mjölkproduktionen 
och säkerställa djurens hälsa. I stora besättningar räcker inte djurögat till och 
driftsledningssystemen ger fantastiska möjligheter att skapa effektiva rapporter och 
rutiner – om kunskapen finns.  

Därför har DeLaval satsat stort på utbildning och rådgivning. När du investerar i ett 
mjölknings- och driftsledningssystem planeras genomgångar och utbildningstillfällen. 
Därefter erbjuder vi påbyggnadskurser och individuell rådgivning på gården.

DeLaval rådgivning – kunskap är 
nyckeln till ett bra resultat

5
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Professionell 
planering 

Professionell planering 
DeLaval finns alltid nära 
dig. Vår rikstäckande sälj- 
och serviceorganisation 
hjälper till med planering, 
projektering, montering, 
utbildning och service. 
Ingen annan kan erbjuda 
den support som DeLaval 
ger dig. 
En kontakt från DeLaval 
gör allt innanför stallets 
väggar.

Steg 1 - Genomförbarhetsstudie
Vid nybyggen kan detta innebära en detaljerad 
studie och analys av mark, klimat, vindar och 
mycket annat.

Steg 2 - Bedömning
Här bedöms projektet. Vi jämför resultatet i steg 
1 med   dina krav och önskemål.

Steg 3 - Utformning och ritning
Distriktschefen från DeLaval tar fram en komplett 
CAD ritning över stallet inklusive utrustning

Steg 4 -  Byggnadsfasen
Här tar byggföretaget över projektet och DeLaval 
är med när kritiska bitar genomförs.

Steg 5 - Installation och överlämning
Utbildade installatörer och tekniker installerar och 
testar utrustningen från DeLaval och överlämnar  
anläggningen efter uppstart och godkännande

Steg 6 -  Service och Support
Serviceavtal från DeLaval garanterar regelbunden 
service av din anläggning.
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Mjölkning
Mjölka smart, med låga arbetskostnader så når du 
högre lönsamhet. Gårdens övergripande lönsamhet 
handlar inte bara om hur många kor du mjölkar, utan 
även hur du mjölkar dem. 

Vi hjälper dig att hitta det mjölkningssystem som 
passar bäst för dig så att du kan arbeta smartare, 
inte hårdare. Vi har också de extraprodukter och 
tjänster som du kan integrera för att göra dig mer 
lönsam, samt de tjänster/rådgivning som lär dig 
utnyttja dess fulla potential.
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Besluten börjar här.

Driftsledning
HUR EFFEKTIV ÄR DU? 
VAR TJÄNAR DU PENGAR? 
VILKA ÄR DINA SVAGA PUNKTER?

DeLaval DelPro™ Farm 
Manager ger dig svaren.

När du öppnar DelPro™ Farm Manager ger 

kontrollkortet dig:

  

• en tydlig statusöversikt.   

• fakta i ett lättförståeligt och visuellt format. 

• nyckeltal som hjälper dig att ta beslut. 

Kontrollkortet

DelPro Farm Manager gör det lätt att implementera 

standardardiserade rutiner (SOP) somstödjer dig att 

planera och genomföra konsekventa åtgärder för till 

exempel: 

• tid för insemination,  

• behandling av en ko med acetonemi  

• kontroller av nykalvade kor. 

Med besluten inplanerade i DelPro blir veckans 

arbetsuppgifter enkla att hålla reda på.

DelPro rutiner (SOP)

8
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DeLaval Herd Navigator™

Hullbedömingskamera BCS

DeLaval roterande mjölkningssystem

DelPro™  Companion

DeLaval VMS™ V300
DeLaval Automatiskt 

roterande mjölkningssystem AMR™

Aktivitets-
mätning

On-line celltalsräknare OCC

Sorteringsgrindar

DeLaval mjölknings-
stallar

DelPro™ Interaktiv
Datadskärm

Mjölkmätare

DeLaval Optimat™ Master

H
ä

lsa

    Mjölkning
      U

tfod
ring

   
   

Pr
es

tanda

Reprodukt
io

n

Besluten börjar här.

  
fungerar med:

DeLaval DelPro™ är inte bara en mjukvara, det är en komplett driftsledningsplattform 
som tillhandahåller exakt, uppdaterad information som du behöver för att driva 
en effektiv och lönsam mjölkgård. Det innebär en central plattform, som samlar in 
och analyserar data från ditt mjölkningssystem och dess sensorer, och som sedan 
distribuerar informationen genom användarvänliga applikationer som gör det lätt för dig 
att snabbt omsätta datan till praktiska åtgärder. 

Appen som ger dig full kontroll
DeLaval  Companion
är en app utvecklad för att arbeta med dig. Dels hittar 
du information om dina djur och dessutom kan du 
direkt i telefonen sköta dina rutiner och registrera 
viktiga händelser under dagen direkt när de händer.

Resultatet blir att en seminering, en dräktighets-
kontroll eller en behandling aldrig kommer att 
glömmas bort, och att du kan registrera varje sak 
du gör, i realtid, där och då det sker. Med DelPro™ 
Companion har du möjligheterna till bättre beslut i din 
ficka hela tiden. ARBETSLÄGE

Registrera samma händelse för en 
grupp djur där resultatet är olika 
för varje djur. 

DJURLISTA
Alla dina djur på ett ställe, 
härifrån sorterar och filtrerar 
fram de djur du vill arbeta med,
kontrollerar fakta eller 
registrerar händelser.

BATCHLÄGE
Registrera samma händelse 
med samma resultat på fler 
djur samtidigt. 

RAPPORTER 
De förinställda rapporterna 
från DelPro Farm Manager gör 
det enkelt att analysera din 
besättning.
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DeLaval Herd Navigator™  
för VMS eller mjölkningsstall – säg ja till framtiden. 
En frisk ko är en lönsam ko

Reproduktion
Herd Navigator™ kan upptäcka upp till 
95% av alla brunster, och ger en markant 
förbättring av dräktighetsresultatet. 
Undersökningar har visat att det är möjligt 
att uppnå ett dräktighetstal på  50% vid 
första insemination. Varannan ko blir 
dräktig av endast en insemination.    
   Herd Navigator förändrar arbetsbördan. 
Om brunstkontroll av 300 kor tog över en 
timme förut tar det med Herd Navigator 
bara 10 minuter. 

Upptäckt av mastit 
Herd Navigator™ upptäcker mastiter 
upp till tre dagar innan fysiska tecken blir 
synliga. Systemet upptäcker mer än 80 % 
av korna med subklinisk mastitsymptom, 
vilket innebär att du behandlar de kor 
som behöver behandling.
 
Upptäckt av ketos 
Herd Navigator™ hittar 50% fler fall av 
klinisk eller subklinisk ketos än vad som 
normalt upptäcks av mjölkproducenten 
själv. Det ger möjlighet till snabb 
behandling, vilket förhindrar mjölkbortfall 
på upp till 600 kg per ko per laktation. Du 
kan finjustera dina rutiner för att snabbt 
förbättra resultaten.

Hur fungerar Herd Navigator™ ? 
Under tiden som dina kor mjölkas samlas 
automatiskt representativa mjölkprover in. 
De skickas genast till analysinstrumentet. 
Provresultatet bearbetas i en avancerad 
biologisk modell som identifierar vilka kor
som behöver särskild tillsyn. 
Informationen presenteras på ett 
lättförståeligt sätt i driftslednings-
programmet i din dator.
   Herd Navigator™ innehåller en 
sofistikerad biologisk modell som 
automatiskt avgör från vilka kor 
mjölkprover tas. Modellen avgör också 
automatiskt vid vilken mjölkning provet 
ska tas och vilka parametrar som ska 
analyseras.

Vill du tjäna 2 500 kr extra per ko 
och år?  

Välj DeLaval Herd Navigator™ ! 

Kor i riskzon för 
acetonemi – åtgärda

Kor i brunst – åtgärda

• Sluta gissa
• Spara tid 
• Tjäna mer pengar
• Minska arbetsbördan
• Öka produktiviteten

Intelligent 
mjölkprovtagnings- 

station

Analys- 
enhet Tydliga åtgärdspunkter 

för effektiv styrning

Kor i riskzon för 
mastit  – åtgärda

Besluten börjar här.

Uppstart  och hjälp av DeLavalrådgivare att komma igång ingår i köpet.



 11Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Hur mättes hullet på korna tidigare?
Traditionellt mäts hullet genom att man tittar och känner på 
kon. Detta kan leda till missbedömningar, särskilt om stallet är 
fullt. Att bedöma hullet är bättre än vägning av kon. Kropps-
vikten varierar mycket beroende på foder- och vattenintag, 
om kon just blivit mjölkad eller just tömt tarmen.

Nu finns ett nytt sätt att bedömma kons hull!
DeLaval body condition scoring BCS gör att du slipper att 
gissa och kanske felbedöma dina kor.
Det mäter automatiskt hullet på varje ko i din besättning, 
varje dag, när de går runt i stallet.
 

DeLaval BCS systemet – en revolution inom hullbedömn-
ing
BCS kameran monteras på en DeLaval sorteringsgrind eller 
på din DeLaval VMS. Den tar en 3D bild på kons bakre rygg 
när den går under kameran. Bilden analyseras sedan med 
den unika BCS programvaran för en bedömning av mäng-
den fett som samlats på rygg, svansrot, höftbensknölar och 
bärbensknölarna.
Utifrån det kan BCS systemet ge kon ett betyg enligt BCS-
skalan.

Styrs genom DelPro 
Kons betyg skickas till DelPro Farm Manager där det regis-
treras och kan ses när som helst via din gårdsdator.
Individ- , grupp- och besättningsinformation presenteras i 
grafer som är enkla att läsa. Du kan enkelt får fram enskilda 
kors BCS-poäng och även se en trendgraf under två veckor 
eller fyra veckor.

DeLaval body condition scoring BCS
Varför är bedömning av hullet viktigt?

Bedömning av hullet används ofta som ett sätt att 
mäta hur effektiv utfodringen är på gården. Därför 
bör den göras på ett noggrant sätt och vid specifika 
tidsperioder under laktationen. Om du vet var på 
skalan dina kor ligger kan du planera utfodringen så 
att de har rätt mängd fettreserver. Det lägger grun-
den för bra resultat vad gäller kons mjölkproduktion, 
reproduktion och livslängd.

En översikt av läget i din besättning finns 
hela tiden tillgängligt i DelPro.

3D vy producerad av BCS kameran
Med DeLaval BCS får du och din rådgivare automatiskt 
hullbedömningspoäng för alla kor i besättningen. Perfekt 
underlag för era produktionsdiskussioner.

Kameran:
• Tillhandahåller daglig, konsekvent och exakt hullbedömning
• Ger god översikt per individ, grupp samt för hela besättningen  
• Hjälper dig att förbättra kohälsa och mjölkavkastning tack vare 
   anpassad utfodring i rätt tid
• Realistisk inbesparing är ca 600 kronor per ko och år. 

Uppstart  och hjälp av DeLavalrådgivare att komma igång ingår i köpet.

Höftknöl
Höftknöl Svansrots- 

fäste

Bärb
ens-

knöl
Bärbens- knöl

Besluten börjar här.

Är kon sjuk?
Kontrollera produktion/foder?



12 
Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

DeLaval aktivitetsmätarsystem  
hjälper dig att minska reproduktionskostnaderna

Aktivitetsmätaren rapporterar fyra gånger 
per timme.

Uppgifterna konverteras 
till grafer och filter i  
DeLaval DelPro™ Farm 
Manager.

Antennen får uppgifterna 
från aktivitetsmätarna. 

Systemkontrollern lagrar och 
analyserar uppgifterna för att 
identifiera brunstiga kor.

Ett högaktivitetslarm kan 
skickas till mjölkningsenheten 
för en första kontroll i 
mjölkningsstallet.

Mottagaren tar emot 
uppgifterna från antennen 
som sänder uppgifterna till 
systemkontrollern. 

DeLavals aktivitetsmätarsystem övervakar 
kornas aktivitet och upptäcker även svaga 
tecken på brunst. 

Internationella studier pekar på lägre fertilitet och 
svagare tecken på brunst hos högproducerande 
kor. Detta medför missade brunster och färre 
dräktigheter, speciellt vid manuell övervakning. 

Det kraftfulla Kalmandatafiltret i DeLavals aktivi-
tetsmätarsystem gör att mätaren kan upptäcka 
brunst med en hög precision. Filtret upptäcker en 
ökning i aktivitet på någon timme, dag eller natt. 
Den rapporterar på ett exakt sätt tidpunkten när 
kons aktivitet ökar.
Oberoende forskning från Neubrandenburguni-
versitetet i Tyskland och FARME institutet i USA 
visar att DeLavals aktivitetsmätarsystem minskade 
antalet öppna dagar (antalet dagar mellan den se-
naste kalvning och nästa dräktighet, genomsnitt-
ligt för samtliga kor) med upp till 12 dagar, jämfört 
med konventionella metoder. Studierna bekräftar 
också att systemet upptäcker brunst med stor 
sannolikhet1. 

Aktivitetsmätarsystemet 
använder trådlös kom-
munikation via antenner 
att kommunicera med 
driftsledningssystemet 
DelPro™.

DeLaval aktivitetsmätare

1)  Ref: Annegret Meyer, Auswirkungen der Nut-
zung der Aktivitätsmessung bei Milchkühen 
auf die Effektivität der Brunsterkennung, 2003.

Utbildnings-material finns att få  även för dig som  redan har systemet.Fråga dinservicetekniker.
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Automatisk mjölkning... 

Det handlar egentligen inte om teknologi. Det handlar om 
mjölkproduktion och det handlar om dig. 

DeLaval erbjuder en helhetslösning - med dig i centrum.
Målet är mer mjölk av bättre kvalitet från friskare kor.
Allt för att skapa en bättre plats att vara på för anställda, 
korna, dig och din familj.

13
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DELAVAL VMS™ V300
DeLaval frivilligt mjölkningssystem VMS™ V300 handlar om att göra 
mjölkgårdar mer personliga. Mer precisa. Mer lönsamma. 

Det är ett system som gör det möjligt för oss att behandla varje gård, varje lantbrukare, varje 
ko, till och med varje spene - individuellt - och anpassa processen för att möta varje enskilt 
behov, för att skapa en bättre plats att vara på för anställda, korna, dig och din familj.

DeLaval VMS™ V300 utnyttjar och tillämpar teknologier som inte funnits tillgängliga tidigare, 
för att göra saker som aldrig tidigare varit möjliga på en mjölkgård.

10%

Högre kapacitet

Mer än

3 500kg
mjölk per 

dygn möjligt

99%
Spenspray

träff-
säkerhet 99,8 %

Hittar spenarna
direkt

Upp till

 kortare tid för
att få på

spenkopparna

50 %

Nu ännu 
lägre

service- 
kostnad
per kilo 
mjölk
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Du har nog aldrig sett på service på 
det här sättet.

 DeLaval InService™ 

All-Inclusive

Rådgivning för att komma igång på 
bästa sätt och fortsatt hjälp när du 
behöver den.

 DeLaval Rådgivning

Vår mest avancerade kamera- och 
programvarukombination ger den 
snabbaste och smidigaste mjölknings-
processen.

 DeLaval InSight™

Den optimala förberedelsen av 
spenarna görs med en helt separat 
tvättkopp.

  DeLaval PureFlow™

En smidig användarupplevelse som 
ser till att du kan koppla in  
dig till ditt system var du än befinner 
dig.

  DeLaval InControl™

Vårt mest avancerade 
mjölkningssystem kräver det 
mest avancerade driftslednings-
programmet.

  DeLaval DelPro™

15
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DeLaval InControl™

DeLaval InControl™ är en app som gör det lättare att 

kontrollera och övervaka din DeLaval VMS™ V300. Det ger 

dig även enkla visuella rapporter, analyser och information 

som hjälper dig fatta bättre beslut. DeLaval InControl™ gör 

att du kan få information om en enskild kos prestation, se 

statistik eller ändra inställningarna i ditt system.

Bäst av allt, all denna funktionalitet levereras till dig, där 

du vill ha den. Med hjälp av antingen en pekskärm eller en 

mobil enhet kan du alltid komma åt din VMS V300, styra 

dess drift, följa upp dagliga rutiner, uppdatera data för 

enskilda kor eller dela information med dina medarbetare. 

DE VIKTIGASTE NYA 
FUNKTIONERNA MED 
VMS™ V300
DeLaval VMS™ V300 använder sig av teknologi som inte funnits tillgänglig 
tidigare, för att göra saker som inte var möjliga. 

16



 17Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

DeLaval PureFlow™

Om du är ute efter den allra bästa mjölkningsprocessen – 

satsa på DeLaval VMS™ V300 - mjölkning är faktiskt dess 

mellannamn.

Allt börjar med förberedelse - DeLaval PureFlow™ rengör 

inte bara spenarna, det förbereder dem. Med hjälp av den 

exklusiva genomskinliga koppen som gör att du kan se den 

arbeta, rengörs varje spene individuellt och stimuleras för att 

förbättra nedsläpp och produktivitet. 

Det blir en optimal förberedelse som också inkluderar 

förmjökning. Förmjölken avskiljs, och kasseras via ett separat 

slangsystem för att inte kontaminera resten av mjölken.

När mjölkningen är klar spolas DeLaval PureFlow™ 

koppen av och blir rengjord som en del av den omfattande 

diskningsrutinen som utförs automatiskt av VMS™ V300.

DeLaval InSight™

När du ser en DeLaval VMS™ V300 i drift märker du 

omedelbart två saker. Hur lugna korna är och hur 

försiktigt och smidigt robotarmarna genomför de 

repetitiva uppgifterna som att rengöra, förbereda, 

behandla, sätta på och spraya. 

Den viktigaste teknologin som gör detta möjligt är 

DeLaval InSight™.

Det du ser är en smidigare, snabbare och mer 

exakt arm än någon som vi tagit fram tidigare. En 

arm som gör påsättning, förberedelse, mjölkning, 

spensprayning och diskning mycket snabbare, 

effektivare och mer exakt. 

Det som skapat dessa prestandaförbättringar är 

samspelet mellan den mest sofistikerade kameran, 

hårdvaran och programvaran som någonsin setts i en 

mjölkningsmiljö.

99,8 %*

Hittar spenarna
direkt
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Få ut ännu mer av ditt 
frivilliga mjölkningssystem

Stallplanering
Kotrafiken är en väsentlig 
del i ett lönsamt frivilligt 
mjölkningssystem. Vårt team 
med utbildade och erfarna 
experter hjälper dig skräddarsy 
en lösning för dina behov.

Smart sorteringsgrind, 
SSG 
Oavsett om du använder ett betesbaserat 
system, en lösdrift i stall eller en 
kombination av de två, kommer tillägget 
av en DeLaval Smart sorteringsgrind 
optimera foderåtkomsten och minska 
behovet att hämta kor.

Dubbla filter
Ger dig möjlighet att fylla 
på foderbordet automatiskt 
för att utfodra dina kor 
flera gånger om dagen, 
dygnet runt, med minimal 
arbetsinsats.

Mjölkavskiljning 
Ett komplett utbud av 
förbrukningsvaror, utvecklade och 
testade för att garantera maximal 
prestanda från din DeLaval VMS™ 
V300.

Optimera arbetstiden

18
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DeLaval Clover™

Med sina klöverformade konkava väggar 
ger den unika patentetsökta spengummit 
DeLaval Clover™  optimal prestanda, 
avancerade massageegenskaper och 
skonsam mjölkning.

DeLaval Herd 
Navigator™

Få omedelbart en noggrann 
analys över varje ko för att 
förbättra din gårds lönsamhet, 
arbetseffektivitet och djurskydd. 
Läs mer på sidan 10.

DeLaval Body 
Condition Score 
BCS-kamera 
Hullbedömning är viktigt för att 
öka produktiviteten, fertiliteten 
och livslängden - med en BCS-
kamera registrerar du noggrant 
varje ko vid varje mjölkning. 
Läs mer på sidan 11.DeLaval  

Aktivitetsmätning
Aktivitetsmätning är ett effektivt 
sätt att hitta brunster i din 
besättning. Om kon minskar sin 
aktivitet kan det visa på sjukdom. 
Aktivitetsmätning kan bidra till 
bättre djurhälsa om du agerar på 
indikationerna systemet ger.  
Läs mer på sidan 12.

DeLaval 
OptiDuo™

För att öka 
foderkonsumtionen, flytta 
inte bara runt fodret - 
fräscha till och blanda 
om det. OptiDuo är en 
helautomatiserad lösning. 
Läs mer på sidan 59.

DeLaval Optimat™

Ger dig möjlighet att fylla 
på foderbordet automatiskt 
för att utfodra dina kor 
flera gånger om dagen, 
dygnet runt, med minimal 
arbetsinsats.

Förbrukningsvaror 
Ett komplett utbud av 
förbrukningsvaror, utvecklade och 
testade för att garantera maximal 
prestanda från din DeLaval VMS™ 
V300.

OCC
DeLaval online 
celltalsräknare OCC
DeLaval OCC är unikt för DeLaval 
VMS. Det är den enda metoden 
att verkligen räkna det exakta 
antalet celler i ett mjölkprov och 
som är tillgängligt i ett system för 
automatisk mjölkning.

För dig som redan har OCC 
 

Kemikaliesats  
till OCC
Art nr 92086053         
Pris 2.720,- (3.400,-)

Optimera utfodringen

Optimera driftsledningen

Håll koll på celltalen

Optimera prestandan
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Planera ditt robotstall

Ladugårdsöversikt med DeLaval system för 
frivillig mjölkning VMS med kotrafiksystemet 
Milk First och utfodring med fullfoder:

1. VMS mjölkningsstation (sid. 14-19)

2. DeLaval DelPro för VMS, driftsledning (sid. 8-9) 
    
3. Utfodring av fullfoder, distribuerad av  
   distributionsvagn eller bandfoderfördelare 
   (sid. 52).

4.  Stationär mixer (sid. 56).

5. Foderhantering – Optifeeding™ systemet  
    (sid. 52) ger dig tid över för annat.

6. Kalvningsboxar med djupströ

 

 
 
 
 
7. Kontroll av kotrafiken med DeLaval smart 
    avskiljningsgrind SSG.

8. Kyltankar (sid. 44)
    
9. Utgödsling (sid. 80-87)

10. Liggbås (sid. 65)

11. Vattenkar (flera platser) (sid. 119)

12. VIP avdelning för kor som behöver övervakas.

1

9

10

11

12
3

4

6

5

7

2
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Du kan vara säker på att diskmedel, diskning, 
val av spengummi samt pulseringsinställningar 
fungerar i fullständig harmoni för att ge dig den 
mjölkkvalitet du kräver.

Mjölkkvalitet ingår

Eftersom VMS V300 är det mest pålitliga mjölkningssystem 
som vi någonsin byggt, så kan vi även erbjuda kontraks-
talternativ där akutservice ingår.  
Prata med vår säljare för mer info.

Akutservice kan ingå

Service och underhåll ingår
Eftersom DeLaval VMS™ V300 arbetar dygnet runt, 
så måste den underhållas med jämna mellanrum för 
att fungera optimalt. Med InService™ All-Inclusive 
avtal kommer vi se till att förebyggande service utförs 
enligt plan. 

Förbrukningsvaror ingår
Det är inte bara serviceteknikerns arbetstid som 
ingår i ditt InService™ All-Inclusive avtal. Vi 
kommer även se till att du får de förbrukningsvaror 
du behöver som t ex diskmedel, spenspray, 
mjölkfilter och olja. 

Trygghet ingår
Ju större verksamhet du har desto viktigare är det 
att hålla koll på dina produktionskostnader. Med 
InService™ All-Inclusive gör vi det enkelt för dig. Vi 
kommer överens om en fast kostnad per kvartal. Då 
ingår allt i form av service och förbrukningsvaror.

Prestanda ingår

När det gäller effekten av att kombinera service 
och förbrukningsvaror så menar vi att 1 + 1 = 3. 
Exempel på detta är att vi kommer se till att du 
mjölkar med rätt spengummin och vakuum- och 
pulseringsinställningar kommer att vara optimalt 
inställda så att det passar för din besättning. Vi 
kommer även säkerställa att dina diskningsrutiner, 
temperatur- och doseringsinställningar ger den 
bästa mjölkkvaliteten.

Resultat ingår
Höga celltal (SCC) hos en ko gör att 
mjölkproduktionen minskar markant. Som en del av 
ditt InService™ All-Inclusive avtal kommer vi se till 
att du får ut det mesta av VMS V300. Ett exempel 
på detta är att vi ställer in spensprayfunktionen 
så att den matchar DeLavals spenspray och dina 
behov.

Med ett InService™ All-Inclusive avtal kan du 
vara säker på att varje del av ditt system från 
förebyggande service, vakuuminställningar, 
diskmedel och diskning, spenspray, 
mjölkfilter, spengummi och allt däremellan, 
samarbetar för att leverera mer mjölk av 
bättre kvalitet. Dessutom kan du få allt detta 
till ett fast pris.

DeLaval  
InService™  

All-Inclusive
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AMR™
TA KONTROLL

En mjölkningsanläggning med DeLaval automatiskt roterande 
mjölkningsstall AMR™ handlar om dig, om att ge dig maximal kontroll 
över din mjölkgård. Det betyder ett mjölkningssystem som gör att du:

  Har kontroll över när och hur du arbetar

  Har kontroll över när och hur dina anställda arbetar

  Har kontroll över utfodringen

  Har kontroll över hur och hur ofta du mjölkar

 
En DeLaval AMR™ har fem robotarmar som sköter spenförberedelser med rengöring 
och förmjölkning, spenkoppspåsättning samt efterbehandling med spenspray.

Precis som i alla mjölkningssystem från DeLaval har du full kontroll över mjölkningen 
och din besättning i driftsledningssystemet DelPro™ Farm Manager.

DeLaval automatiskt roterande 
mjölkningsstall AMR™ 
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Seeing is believing
DeLaval automatiskt 
roterande mjölknings-
stall AMR™
Mjölkningsroboten har 
flyttat in i det roterande 
mjölkningsstallet

           AMR
™ – Full kontroll 

             över juverhälsan   
DeLaval Mastitis Detection Index (MDi) räknas ut vid varje mjölkning,  

för varje ko,  det är ett kraftfulltverktyg som varnar för mastit långt innan  

du kan observera några synliga tecken på dina djur. AMR™ kommer  

att varna dig när mjölkningen är genomförd.

Spenarna hittas direkt tack vare 
DeLaval InSight™:

Kamerafunktionen i DeLaval AMR™ baseras på den 

senast tenologin. Kameran ser spenarna tack vare ett 

avancerat samspel mellan kamera och programvara. 

Vi kallar det DeLaval InSight™.

Förbehandling är så viktigt 
att det kräver en separat 
spenkopp:

1.  Vi använder en separat kopp för rengöring, 

stimulering och förmjölkning

2. Sköljvatten och förmjölken har en separat 

    slang och kan inte komma i kontakt med 

    mjölken

3. Förbehandlingen ger optimalt mjölk- 

    nedsläpp och ger en effektiv mjölkning
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DeLaval InService™ All-Inclusive

Med ett InService™ All-Inclusive avtal, 
levererar vi förebyggande service samt 
alla förbrukningsvaror du behöver 
inklusive genomgång av diskningsrutinen, 
vattentemperaturer etc, allt till ett fast 
pris. Det gör att du kan ägna dig åt 
verksamheten och känna dig trygg med att 
varje gång en ko mjölkas så är systemets 
prestanda optimerat fullt ut. 

Vad handlar det om? 
InService™ All-Inclusive är ett erbjudande 
från DeLaval där vi kombinerar service, 
och förbrukningsvaror med ett mycket 
attraktivt pris.

Du får allt du behöver i din vardag från en 
partner och har därmed bara en leverantör 
som du behöver hålla kontakten med. 
Det gör livet lättare för dig. Du får då 
också förbrukningsvaror som spengummi, 
slangar, diskmedel, spenspray, filter 
och olja som fullt ut är anpassade till 
din DeLaval mjölkningsanläggning. Det 
minskar risken för akutavbrott, otäta 
spengummin, spraymunstycken som 
kloggar igen, höga celltal och mastit.

Och det bästa av allt, du betalar en 
överenskommen summa för hela paketet 
en gång i kvartalet. Att veta kostnaden gör 
budgetarbetet så mycket lättare för dig.  

Den service du behöver, utformad med dig i centrum

Förbrukningsvaror

ServiceRådgivning

Resultat är ett lagarbete
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Mjölkningsstallar
Mjölkningsstall är en effektiv och flexibel lösning för att 
mjölka kor. Det är en mer arbetskrävande lösning än 
automatiska system men det finns också fördelar.  
T ex är det lättare att öka antalet kor under en period 
utan nya investeringar i en sådan anläggning. Det kräver 
inte heller samma beredskap som ett automatiskt 
system som är, och måste vara, i funktion dygnet runt. 
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DeLaval roterande mjölkningsstall PR2250
Kraven på ett roterande mjölkningsstall varierar 
kraftigt beroende på var i världen man befinner sig. 
Variabler som antal mjölkningar per dag eller år, 
mjölkningstid, kostorlek och plattformsmaterial bör 
noggrant värderas när man väljer typ av roterande 
mjölkningsstall. DeLaval roterande mjölkningsstall 
PR2250 är utformat för att klara sådana variationer: 
oavsett om du mjölkar 200 kor eller 2000.

Fördelar med DeLaval PR2250  
• Anpassat för snabb och effektiv mjölkning
• Låg profil på kabinett för snabbt och enkelt kobyte
• Modern, kraftfull design för enkel rengöring
   och enkelt underhåll
• Låg fixeringspunkt av mjölkslang för rätt
   positionering av mjölkningsorgan
• Passar olika typer av mjölkningsautomatik
   och driftsledning
• Konstruktion i galvaniserat eller rostfritt stål

DeLaval roterande 
mjölkningsstall PR2250 

Skräddarsys utifrån dina 
individuella behov på gården. 

1
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DeLaval PR2250

1. Samlingsfålla

2. Ingång med identifieringsgrind. Kan 
    förses med hullbedömningskamera 
    för effektiv styrning av utfodring och 
    utslagning.

3.  Automation och avtagningscylindrar 
    integrerat i ett skyddande kabinett.

 
 
4. Plattform som kan byggas av olika 
    material.

5.  Utfodring i mjölkningsstallet finns som 
     tillval.

6. Svivel för transport av mjölk, vakuum, el, 
    data och tryckluft.

7. Bred utgång utformad för enkel 
    avstigning.

8. Konstruerad med mjölkkon i centrum.
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DeLaval gummimatta 
PRC 
Halkfri och bekväm gummimatta till 
roterande mjölkningsstall. Ett tillval 
för dina kors komfort.
Gummimattan är skräddarsydd för 
DeLavals roterande mjölkningstall 
PR2100. Korna står mjukt och risken för 
halka minimeras. 
Erfarenheter visar att påstigning och 
avstigningshastigheten ökar med en 
mjuk och halkskyddad yta. Djuren 
känner sig tryggare. Det ökar komforten 
för både ko och djurskötare, dessutom 
höjs effektiviteten.
Mattan är tillverkad av hållbart gummi, 
tjockleken är hela 18mm.     

DeLaval interaktiv datadisplay IDD 
DeLaval interaktiv datadisplay IDD är en datorpekskärm som kan 
användas i mjölkningsstall och som ger användaren möjlighet 
att titta på information och övervaka statusen för stallplatserna i 
systemet.
Det går att använda flera skärmar och konfigurera olika typer av information som 
ska visas på varje skärm i realtid. Informationen kan omfatta flaggor som; lägg till, 
sortera en gång, ej till tank och påminnelsekod. Det går att installera ett system för 
röstmeddelanden med en eller flera högtalare tillsammans med IDD, som används för 
att annonsera viktiga meddelanden till mjölkaren under mjölkningen.

DeLaval spensprayrobot 
TSR sprayar spenarna automatiskt  
med stor precision och effektivitet. 

Hur fungerar det?
TSR placeras på utsidan av den roterande plattformen 
och använder avancerade kameror på en robotarm 
för att lokalisera och spraya varje kos spenar med en 
desinficeringslösning när de passerar. Den är extremt 
effektiv, den sprayar direkt på spenen istället för att 
spraya runt på juver, svans eller ben.

TSR-roboten underlättar mjölkningsrutinen i rote-
rande mjölkningsstallar. TSR-mjukvaran identifierar 
den individuella kon och dess spenpositionering via 
en Time of Flight (TOF) -kamera, vilket säkerställer att 
spenkoppen appliceras rätt. TSR är också utrustad 
med ett säkerhetssystem som förebygger olyckor hos 
personal och boskap.

Fördelar med DeLaval TSR  
• Snabb och effektiv spensprayning direkt på spenen 
   ger lägre åtgång av spenspray
• Alla kor blir sprayade vilket lägger grunden för 
   bra djurhälsa och få fall av mastit
• Arbetsmomentet spensprayning är ett tungt och 
   montont arbete. Med TSR kan mjölkaren fokusera 
   på själva mjölkningen
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Utformat för effektiv mjölkning
DeLaval parallellstall P2100 är ett lönsamt
mjölkningssystem. Det är utformat för 
effektiv mjölkning och god arbetsmiljö. 
Den höga
kapaciteten beror på möjligheten till 
snabba kobyten och effektivt arbete 
i själva gropen. En stor fördel med 
parallellstall från DeLaval är korta 
gångavstånd för både kor och mjölkare. 
Den kompakta designen hjälper också 
till att hålla byggnadskostnaderna under 
kontroll.  

Den mycket funktionella, mjuka 
utformningen i DeLaval parallellstall P2100 
är utvecklad för professionell mjölkning 
i en modern arbetsmiljö, med kor och 
mjölkare i centrum. DeLaval P2100 har 
en gödselränna som sparkskydd och 
en smart gropkantsdesign, kor kan inte 

trampa ner i gropen och de kan heller inte 
sparka mjölkaren. Den smart placerade 
gödselrännan hjälper till att hålla miljön 
ren. Och mjölkaren! En stor vändplats och 
en smart utformad bogfront gör det lätt för 
korna att komma in på mjölkningsplatsen 
och ger korna en bekväm och naturlig 
position under mjölkningen. Ett 
tryckluftskontrollerat indexeringssystem 
sköter ingång och utgång ur stallet.
 
Stort urval av automation
Du kan välja ur ett stort utbud av auto-
matiseringsmöjligheter utifrån dina behov 
och 
din budget. 
   Andra tillgängliga tillval som underlättar 
arbetet för mjölkarna är t ex serviceräls, höj- 
och sänkbart golv och juver-spotlights. 

DeLaval parallellstall P2100
DeLaval P2100 är ett modernt mjölkningsstall som gör ditt liv lättare.

DeLaval parallellstallar har 
tryckluftstyrda indexeringssystem 
för snabb, korrekt och bekväm 
kopositionering, nära mjölkaren. 
En sekvensgrind vid varje koplats 
säkerställer att korna inte missar 
sina platser. 
 
Våra parallellstallar erbjuder:
• kompletta system med hög 

kapacitet för lönsam produktion
• effektiva stallplatsenheter 

kopplade till driftslednings-
systemet 

• automation för komfort och 
effektivitet

• ett brett utbud av tillval.
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DeLaval fiskbensstall HB30/50 
prioriterar mjölkarens komfort och säker kopositionering

Kokomfort 
• Kon behöver vända sig mycket lite för att hamna i rätt position.
   Det innbär att gruppen kommer snabbt på plats.
• Anpassningsbart bogrör för bästa passform för din besättning 
  (manuellt eller tryckluftsstyrd funktion).
• Den sicksackformade svansbommen gör att kon känner sig 
   bekväm och underlättar på så sätt mjölksläpp och urmjölkning.
• Mindre knuffande tack vare sicksackpositioneringen.
• Stöd för mjölkningsorganet säkerställer perfekt positionering, 
   vilket minskar risk för slip och mastit (tillval).

Komfort för mjölkaren 
• Comfort-Start är en funktion som låter mjölkaren starta
   mjölkningen genom att lyfta mjölkningsorganet utan att 
   behöva trycka på några knappar (tillval).
• Den upphängda svansbommen utan stolpar ger en perfekt 
   vy över juver och minskar risken för att mjölkaren skadar 
   sig.
• Den vinklade svansbommen gör att korna står nära
   mjölkaren.
• Sparkskyddet som är placerat nära bakbenen minskar  
   risken att mjölkaren blir sparkad.
• Stänkskydd skyddar mjölkaren och utrustningen från gödsel 
   och urin (tillval).

Optimalt flöde
• Svängbar grind med vakuumstyrning öppnas helt 
   för snabb ingång.

• Svängbar utgångsgrind med manuell styrning eller

   vakuumstyrning gör att korna snabbt lämnar stallet.

• ID system som ger snabb och pålitlig koidentifiering (tillval).

• Samlingsgrindar ger snabbare mjölkning (tillval).

• Front Exit som ger än snabbare kogenomströmning (tillval)

. • Finns både 30 och 50 gradesutförande.r



30 
Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

DeLaval MidiLine™ ML3100
En svängbar lösning för moderna gårdar

Mer styrning –  fler kor  
Många mjölkproducenter ökar storleken på sin besättning. 
Andra vill korta ner mjölkningstiden. Vilket behov du än har, 
kan DeLaval MidiLine™ ML3100 – med sitt breda urval av 
styrningsfunktioner – hjälpa dig att få mer gjort snabbare.

Med DeLaval ML3100, bestämmer du vilken automationsnivå 
som passar dig. Vartefter din besättning växer kan du öka 
nivån steg för steg: från automatisk  organavtagning, till full 
integration med DeLaval DelPro™ Farm Manager.

Lätt att använda
Den svängbara armen är utformad för att ge en riktigt hög 
genomströmning av kor i mjölkningsstallet och för att göra 
livet lättare både för dig och för dina anställda. Genom att 
kombinera den svängbara armen med vårt populära, lättvikt-
sorgan Harmony™, kan du få en riktigt bekväm och ergono-
misk  arbetsplats. Varje arm har sin egen ljusindikator som 
gör att du kan se mjölkningsstatus eller larm var du än står i 
mjölkningsgropen.

Lätt att underhålla
Den svängbara armens utformning säkerställer att underhåll 
kan utföras snabbt och enkelt. Slitdelar ersätts enkelt och 
rutinunderhåll kan genomföras på några minuter. DeLaval 
ML3100 är också lätt att hålla ren tack vare dess släta ytor. 
Tack vare högt montage i mjölkgropen är elektroniken mindre 
utsatt för fukt och gödsel. 

Investera i lugn och ro 
Ett integrerat system från en leverantör är en av fördelarna 
med att investera i ett mjökningssystem från DeLaval. Oavsett 
om det handlar om mjölkning eller utfodring, sortering eller 
avel så kommer de olika delarna i systemet tala med varandra 
och arbeta med varandra. Både hårdvara och mjukvara. Från 
dag ett.
Med DeLaval, får du också den support du behöver. DeLaval 
har välutbildade servicetekniker över hela landet och du kom-
mer att veta vilka som är dina närmaste.

Med mjölkningssystemet DeLaval Midi-
Line™, kan du bygga på med automation 
när det passar dig 

•  DeLaval ID system automatiserar koi-
dentifikation, samlar data och registrerar 
händelser

•  Mjölkmätare visar exakt mjölkavkastning 
för varje ko för styrning på individnivå

•  Sorteringsgrindar identifierar och sort-
erar kor automatiskt baserat på för-
bestämda driftsledningsbeslut 

•  Automatisk hullbedömning med DeLaval 
body condition scoring BCS identifierar 
obalans i utfodringen

•  Automatisk utfodring minskar arbetsb-
elastning och optimerar foderåtgången

•  Aktivitetsmätning möjliggör automatisk 
brunstidentifiering 24/7  

•  DeLaval DelPro™ Farm Manager ger 
översikten som behövs för väl under-
byggda dagliga beslut 

Addera värde  
med automation 
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DeLaval MidiLine™ ML3100
En svängbar lösning för moderna gårdar

DeLaval MidiLine™ ML3100 är en lösning som passar både i 
parallellstallar och fiskbensstallar. Det är enkelt att kombinera 
denna kostnadeffektiva svängbara arm med ett av de moderna 
stallarna i DeLavals utbud.
Den svängbara armen gör att mjölkningsenheten kan utnyttjas 
för två kor vilket ger en besparing vad gäller utrustning. Det 
är också möjligt för en mjölkare att hinna med mjölkningen 

effektivt i ett mjölkningssystem med MiliLine™. Medan korna 
mjölkas på ena sidan förbereder mjölkaren korna på den andra 
sidan. Mjölkningen blir effektiv utan stress.
MidiLine™ ML3100 kan utrustas med den automationsnivå 
som mjölkproducenter vill investera i och det är enkelt att 
uppgradera eller komplettera i efterhand.
 

DeLaval MidiLine™ ML3100

1. DeLaval MidiLine™ ML3100 med 
mjölkningsenhet monterad på en 
svängbar arm.

2. Bred gång där korna kan gå 
bekvämt och sekvensgrindar som ger 
en säker placering inför mjölkning.

3.  Parallellstall med bekväma 
frontgrindar som tillåter korna att röra 
sina huvuden på ett naturligt sätt.

4. Samlingsfålla

5.  Ingång med identifieringsgrind.

6. Slutenhet samt transport av mjölk till 
kyltank.

7. Ljus och ren arbetsplats för 
mjölkaren.

8. Bred utgång som tar korna tillbaka 
till ligghallen.

9. Vakuumpump i separat maskinrum 
sänker ljudnivån i stallet. 

Inspiration – effektivitet i mjölkningsstallet
Är en ensam mjölkare i stallet kan MidiLine™ vara en effektiv lösning. 
Mjölka på ena sidan medan du förbereder den andra och sväng sedan 
över armen. 

1
9

6

3
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Harmony Plus™ 
Organets passform matchar kons 
juverform, vilket resulterar
i mindre luftläckage och färre 
nedfallna spenkoppar. Den goda 
passformen minskar också risken 
för mastit och belastningsskador på 
spenar och juver, vilket ger friskare 
kor.

Mjölkningsorgan
DeLaval erbjuder mjölkningsorgan med olika utformningar, flödeskapaciteter, 
vikter och spengummisorter för att du ska hitta just det du söker.

Harmony Plus™ har många finesser 
som gör det enklare att mjölka. Den 
asymetriska centralen passar perfekt 
juvrets naturliga form, vilket ger färre 
ofrivilliga luftläckage och färre nerfallna 
spenkoppar. Tack vare centralen som 
har den patenterade TF (Top-Flow) 
teknologin, så kan mjölkningsorganet 
Harmony Plus™ klara av mjölkflödet 
även från de allra högst producerande 
korna.   
Harmony Plus™ är också ett bra 
val för mjölkaren tack vare den låga 
vikten och den bekväma formen. Detta 
lättviktsorgan är perfekt för producenter 
med högmjölkande kor.

• Vikt:       1,7 kg
• Kort mjölkslang Ø:     12,5 mm
• Utloppets innerdiameter:  16 mm
• Centralvolym:     450 ml

NYHET! 
Under 2019 kommer  
DeLaval mjölkningsorgan 
Evanza™

Ett mjölkningsorgan med 
en helt ny teknik med 
spengummikassetter.
De nya spengummikassetterna 
kommer att ha en mycket 
längre livslängd än våra 
traditionella spengummin.

Mycket enklare att byta 
spengummin. Vrid tills du hör 
ett klick för att ta bort det 
gamla. Sätt i den nya kassette 
och vrid tills du hör ett klick 
igen. Klart!

Försäljning av Evanza™ 
kommer att starta efter 
sommaren. Datum är ej 
fastställt ännu.
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Harmony®
Mjölkningsorgan Harmony är synonymt 
med snabb urmjölkning, skonsam 
spenbehandling och enkel hantering.
De lätta spenkopparna och 
materialvalet i centralen ger ett organ 
med låg vikt och lång hållbarhet. 
Harmony® väger ca 1 kg mindre än 
konventionella mjölkningsorgan, vilket 
leder till att belastningen på spenarna 
reduceras. Belastningen på mjölkaren 
reduceras också, vilket förbättrar 
arbetsmiljön. Harmony® minskar 
också risken för luftläckage och organ 
som faller av. Mjölkaren kan arbeta 
snabbare, tack vare färre avbrott i 
mjölkningen och lägre arbetsbelastning.

• Vikt:                1,6 kg
• Kort mjölkslang Ø:            12,5 mm
• Utloppets innerdiameter:  16 mm
• Centralvolym:                  360 ml
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DeLaval 
mjölkningsorgan 
MC31
DeLaval mjölkningsorgan MC31 är 
utformat och konstruerat för optimal 
funktion från mjölkning till mjölkning 
i små och medelstora besättningar. 
MC31 är ett allsidigt och prisvärt 
mjölkningsorgan som passar till kor 
med upp till 12.000 kg i årsproduktion 
med hög kapaciet. 

• Vikt:     2,7 kg
• Kort mjölkslang Ø:  12 mm
• Utloppets innerdiameter: 16 mm
• Centralvolym: 250 ml

Spengummin 
presenteras på 
sidan 92

Mjölkningsorgan
DeLaval erbjuder mjölkningsorgan med olika utformningar, flödeskapaciteter, 
vikter och spengummisorter för att du ska hitta just det du söker.
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DeLaval vakuumpump DVP 

DeLaval vakuumpump DVP är direktdriven (inga remmar) för att 
säkra en pålitlig drift och litet underhåll. Vakuumpumpen levereras 
komplett med inbyggd bullerdämpare och oljeuppsamlare. Den 
mycket effektiva vakuumtanken är byggd som en cyklon och skyddar 
pumpen mot vatten, mjölk och föroreningar. DVP finns med olika 
kapacitet från 800 till 2300 l/min.

DeLaval frekvensomvandlare NFO 

DeLaval frekvensomvandlare NFO levererar en mängd 
revolutionerande fördelar som gör den unik för användning inom 
mjölkproduktion. Den är lätt att installera och lätt att använda, och 
den kan enkelt kopplas till en befintlig direktdriven vakuumpump. 
Den övervakar automatiskt mjölkningssystemet och svarar snabbt 
på förändringar i vakuumbehovet genom att variera hastigheten på 
pumpen. 
En av de största och mest unika fördelarna med NFO är att den 
är helt störningsfri. Det innebär att man inte inte ens behöver 
använda skärmade kablar. En annan viktig fördel är att den är helt 
tyst.

DeLaval vakuumpump DVP-NFO 

är frekvensstyrd, vilket gör att den är energisnålare och går tystare än 
konventionella vakuumpumpar under mjölkningen. Styrenheten på 
DVP-NFO reglerar pumpens hastighet så att den
stämmer med det verkliga vakuumbehovet. Praktiska erfarenheter 
visar att det går att spara 30 till 60 procent energi genom att reglera 
hastigheten på detta sätt. Finns i olika
kapacitet från 900 till 2700 l/min.

Vakuumsystem
Vakuumsystemet är en viktig komponent i ditt 
mjölkningssystem – det ger vakuum för effektiv mjölkning 
och transport av mjölken. För att systemet ska diskas 
effektivt är det också viktigt att det heta vattnet från 
varmvattenberedaren hinner ut i hela systemet innan det 
svalnar. DeLaval vakuumpumpar har elmotorer med högsta 
energiklass vilket sänker elförbrukningen med ca 10%.

1
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Tillbehör till mjölkningsstall 
DeLaval erbjuder ett brett utbud av tillbehör till ditt mjölkningsstall som gör att 
du kan arbeta lättare och mer bekvämt. 

4

DeLaval avskiljningsgrind DSG2 och DSG3 

skiljer av kor från den övriga besättningen efter mjölkningen. På 
så sätt sparar du värdefull tid då en enskild ko ska semineras 
eller behandlas. Avskiljningsgrinden installeras i returgången som 
korna går i då de lämnar mjölkningsstallet.

DeLaval multiläsare

DeLaval multiläsare identifierar 
kor snabbt, när de går förbi. 
Multiläsaren läser både  
B-transponder och HDX ISO, 
och förenklar snabb kotrafik in i 
mjölkningsstallet.

Kabinett för automation

Automationskabinetten i parallellstallar skyddar den elektroniska 
utrustningen såsom pulsatorer, avtagare och stallplatsenheter 
och ger dessutom en tystare miljö i stallet. Kabinettet är byggt 
för att klara mjölkning 24/7. Det är gjort av rostfritt stål, kräver 
inget underhåll och är lätt att hålla rent.

DeLaval avskiljningsgrind DSG10

DeLaval avskiljningsgrind DSG10 kan minska ditt dagliga 
arbete genom att automatiskt avskilja kor i din besättning till 
maximalt fem olika fållor, baserat på olika sorteringskriterier.
DSG10 passar främst till stora besättningar och finns i 



 37Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

1

2
3

1. Med en knapptryckning
Du kan anpassa höjden på golvet så att det passar 
längden på varje mjölkare för högsta komfort och 
säkerhet. Tryck bara på knappen för att justera 
golvet i höjdled.

2. Enkel installation i ditt stall
Vårt höj- och sänkbara golv är speciellt utformat 
för mjölkningsstallar. Olika 

dimensioner och monteringssätt (vägghängt / 
golvmonterat) ger högsta flexibilitet och passar i 
princip alla mjölkningsstallar.

3. En bekväm, halksäker yta
Golvets hålade plastpaneler och ramverk av rostfritt 
stål ger en bra dränering och en mjuk, halksäker yta 
att gå och stå på.

DeLaval höj- och 
sänkbart golv
Bekvämt och lätt att använda. Det 
hydrauliska golvet är utformat för 
komfort och säkerhet för den  som 
mjölkar.

DeLaval samlingsgrind M

Med DeLaval samlingsgrind M får du högre mjölkningskapacitet 
och bättre arbetsmiljö i den mindre lösdriftsbesättningen. 
DeLaval samlingsgrind rör sig automatiskt framåt 
i steg, vilket gör att korna, utan att stressas, förflyttar sig mot 
mjölkningsstalet, utan att du måste avbryta mjölkningen för att 
hämta kor.

Samlingsgrind ECG300 

Gedigen samlingsgrind som har till uppgift att minska 
samlingsfållans yta under mjölkning. Passar till medelstora 
och större besättningar. Grinden löper på räls, monterad på 
stödstolpar. Hissfunktion och gödselskrapa finns som tillval.

 Avskärmningsgardin PCR

Kan spara värmekostnader och eliminera drag. Avskärmar en varm 
byggnadsdel från resten av byggnaden som är kall. Gardinen kan 
beställas i valfri storlek. Upprullningsrör i aluminium med rörstöd för 
utökade bredder. Full tätning mot golvet.
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DeLaval stallplatsenhet MP150 

DeLaval MP150 passar de flesta mjölkningsstallar. Utformningen 
med endast en knapp och lysdiod gör den enkel att använda och ger 
bekvämlighet för både mjölkare och kor. Trots att den ser enkel ut har den 
många användbara extrafunktioner som gör mjölkningen snabbare. Det gör 
den lönsam även för mindre anläggningar.

DeLaval stallplatsenhet MP400

Med DeLaval stallplatsenhet MP400 mjölkas varje ko utifrån hur den 
enskilda kon släpper mjölken. Den elektroniskt styrda pulsatorn ger 
exakt och säker pulsering, vilket är nödvändigt för att få en snabb 
urmjölkning och bra juverhälsa. Eftersom en av dina händer oftast håller 
ett mjölkningsorgan har DeLaval stallplatsenhet MP400 utformats för 
enhandsskötsel.

DeLaval stallplatsenhet MP580

Den lättanvända manöverpanelen vid mjölkningsplatsen har fokus på 
att sköta mjölkningen, samtidigt som den ger en pålitlig koppling till 
driftledningssystemet. Samtliga DeLaval MP580 kan fjärrstyras av vilken 
DeLaval MP680 som helst i mjölkningsstallet, så att mjölkaren inte tvingas 
att gå till en speciell mjölkningsplats för att t ex ta av ett mjölkningsorgan. 
Detta är en effektiv och bekväm funktion som förenklar arbetet och gör det 
möjligt att genomföra olika moment på avstånd. 

DeLaval stallplatsenhet 
MP680/ MP780

All automatik i DeLaval stallplats-enhet MP680/MP780 är inbyggd i ett 
rostfritt stålkabinett. Detta gör att ljudnivån i mjölkningsstallet reduceras 
betydligt, samtidigt som alla komponenter skyddas mot den tuffa 
stallmiljön. Med MP680/MP780 har du tillgång till alla data om alla kor 
som finns i DelPro™- systemet. Här får du bland annat  upplysningar 
om kor som inte ska mjölkas eller behandlas. Du kan också gå in och 
ändra data via MP680/MP780. 

Stallplatsenheter 
Korrekt mätning av mjölkmängd behövs för att du ska kunna 
styra din produktion på bästa sätt. DeLavals stallplatsenheter 
kan kombineras med olika typer av mjölkmätare. 
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Mjölkmätare
Exakt mjölkmätning är avgörande för att ha full koll på mjölkproduktionen. 
DeLaval erbjuder flera mjölkmätare, godkända för provmjölkning (ICAR), och 
flödesindikatorer för att mäta din besättnings dagliga produktion.

1. DeLaval mjölkmätare 
MM27BCII 
MM27BCII är en unik, 
modern mjölkmätare med 
infraröd tekno-logi som 
mäter mjölken mycket 
noggrant. Mjölkmätaren 
kan också avläsa blod och 
konduktivitet. Mätaren 
har inga rörliga delar och 
därför mycket låga under-
hållskostnader. M27BCII 
är ICAR-godkänd för 
provmjölkning. Man kan 
enkelt plocka ut ett fettprov 
med denna mätare.

2. DeLaval mjölkmätare 
MM15
DeLaval mjölkmätare MM15 
väger mjölken med en unik 
teknik som är helt okänslig 
för skumbildning i mjölken. 
MM15 är ICAR-godkänd
för provmjölkning och det 
är enkelt att plocka ut ett 
fettprov med den.
Mätaren kan enkelt kalibreras 
av användaren på gården.

3. DeLaval flödesindikator 
FI7 
DeLaval flödesindikator FI7 
visar mjölkmängdsindikering 
och mjölkningstid. Mätaren 
använder sig av infraröd 
teknologi. Enheten
har inga rörliga delar, vilket 
gör den enkel att rengöra 
och det innebär också att 
mjölkmängden indikeras 
utan att mjölkflödet störs.

4. DeLaval flödesindikator 
FI2
DeLaval flödesindikator FI2 
arbetar pålitligt och nästan 
osynligt i bakgrunden. FI2 är 
en enkel flödesindikator med 
en bra design som gör den 
enkel att hålla ren.

Namn Mätning Avläsning I kombination med 
avtagare

DeLaval mjölkmätare MM15 Vikt På stallplatsenhet Ja, DeLaval stallplatsenhet MP780, MP680 

och MP580

DeLaval mjölkmätare MM27BC Infrarött och 

vitt ljus

På mätare eller 

stallplatsenhet

Ja, optimierad för DeLaval MP780, MP680, 

MP580, och också för MP400

DeLaval flödesindikator FI7 Infrött ljus På mätare eller 

stallplatsenhet

Ja, optimerad för DeLaval MP680, MP580, 

MP400 och MP150

DeLaval flödesindikator FI2 Volym — Ja, DeLaval MP780, MP680, MP580 och MP400 

1 2 3
4

1. DeLaval diskautomat C200
DeLaval diskautomat C200 levereras 
fabriksmonterad som en enhet, vilket 
borgar för en snabb och enkel installation 
på gården. Diskautomaten är elektroniskt 
styrd och diskningen kan därför ställas 
in exakt efter anläggningen. Detta gör att 
automaten diskar optimalt med mycket låga 
driftskostnader. C200 finns i storlekarna 40, 
80 och 160 liter, alla med värmeelement, 
samt en version utan vattenbehållare och 
element. Diskautomater utan vattenbehållare 
kombineras med en separat diskho. Det 
finns också ett stort tillbehörssortiment till 
diskautomat C200. 

2. DeLaval diskautomat C100E
DeLaval diskautomat C100E tar automatiskt 
hand om diskningen och är mycket enkel 
att använda. Funktionen är i huvudsak den 
samma som i C200, men C100E har ett 
något enklare utförande. C100E finns både 
med och utan vattenbehållare.

Diskautomater med integrerad 
vattenbehållare finns i storlekarna 40, 
80 och 160 liter och är utrustade med 
värmeelement.

1

2

Diskning av mjölkningsutrustningen 
Diskningsystem från DeLaval sörjer för att vatten-
temperatur, diskmedelsdosering, diskningstid och 
vattenförbruking kontrolleras och utförs så optimalt som 
möjligt. Det är viktigt för att hålla mjölkkvaliteten på topp.
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Mjölkning i båsladugård
I DeLavals utbud för 
båsladugårdar ingår 
moderna mjölkningsenheter, 
mjölkmätning, effektiv  
diskning, serviceräls och  
förnödenheter 
Vi har också utfodrings- 
lösningar och mobila  
mjölkningsenheter  
– allt för att förbättra  
arbetsmiljön och  
effektivisera 
din verksamhet.  

DeLaval milk24 
Appen för båsladugårdar
En KO-översikt där varje ko räknas!
Med den nya StanchionPro appen från DeLaval kan du 
hela tiden hålla dig infomerad! Du får en översikt över din 
mjölkproduktion, en inkomstkalkyl och avvikelselarm direkt till 
din smartphone, platta eller dator. 

Få omedelbar tillgång till:
• Mjölkavkastning per individ/grupp/besättning
• Inkomst per individ/grupp/besättning
• Mjölkflödesgraf per individ/grupp/besättning
• Larm – Lågt flöde
 
Starta på några minuter
StanchionPro appen finns att köpa till följande DeLaval 
mjölkningsenheter: DeLaval BLUE och DeLaval MU480. 

Information om dina kor sparas automatiskt i ‘molnet’ där du, 
och om du vill, din rådgivare kan komma åt den.
 
Det första steget
StanchionPro appen är första steget mot DelPro Herd Manager, 
det integrerade systemet som inkluderar:
• Registrering av mjölkavkastning
• DelPro driftsledning
• Automatiserad utfodring

Appen Milk24 kan laddas ner både till IPhone och Android. 
Om du har en befintlig installation med BLUE eller MU480 
kan installationen eventuellt behöva kompletteras med ett 
blåtandskort för att du ska kunna använda appen. 

MU480 
med DelPro™ 
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MU480 
med DelPro™ 

Trådlös  
koppling
till Milk24

DeLaval 
BLUE

Mjölkningsenheter för båsladugårdar 
MU480/486 är en toppmodern mjölkningsenhet med mjölkmätare 
godkänd för provmjölkning. 
DeLaval BLUE är en något enklare mjölkningsenhet som används 
fristående.  

Trådlös  
koppling
till Milk24

NYHET! Om du mjölkar i båsladugård kan du få en katalog som 
enbart presenterar produkter för dig. Skicka ett mail till 
sverige.info@delaval.com och ange namn och adress.

Extra stor lampa som varnar 
mjölkaren om avtagning

Lampa som visar 

förmjölkningsfasen

Lampa som visar 

huvudmjölkningsfasen

Lampa som visar 

eftermjölkningsfasen

Stor, tydlig skärm som visar 

mjölkmängd

Knapp som aktiverar normalt 

mjölkningsvakuum

Knapp som aktiverar manuell 

avtagning

Duovac – knapp för forcerat 

vakuum

Manuell kontrollknapp

Manuell avtagningsknapp

Knapp för nedsläpp av organ 

för mjölkningsstart

Mjölkningenhetens nummer 

som gör att mjölkaren 

kan identifiera individuella 

mjölkningsenheter.

Bärhantag

Innan avtagning varnar en 

LED lampa mjölkaren om 

att avtagning är på gång. 

Det ger info om att nästa 

ko kan börja mjölkas vilket 

effektiviserar arbetsrutinen.

Varningslampa som ger 

larm om att mjölkmängden 

är lägre än förväntat och att 

undersökning är befogad.

Skärmen visar mjölkmängd, 

mjölkflöde och mjölkningtid. 

Om kon, till exempel, 

identifieras som en sinko 

så lyser LED lamporna upp 

och organet kommer inte 

släppas ner för användning.

Varnar mjölkaren om kon har 

antibiotikabehandlats. Mjölk 

från behandlade kor ska 

avskiljas.

Mjölkindikatorn (3 x LED’s) 

håller mjölkaren informerad 

om mjölkningsprocessens 

olika steg; stimulering, 

mjölkning eller 

eftermjölkningsfas.
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Mjölkning med spann
En spannmjölkningsmaskin är 
alltid praktiskt att ha för att vid 
behov mjölka råmjölk från en 
nykalvad ko eller för att mjölka en 
ko med en smittsam sjukdom. 

Komplett spannmaskin, plast 30 l 
Komplett spannmaskin i plast består av:
• Harmony mjölkningsorgan
• 30 l spann i plast
• spannlock med HP102
• reduceringsventil
• slangar
91983050   11.086,- (13.858,-)
 
Enbart plastspann, 30 l  
94544580   1.713,- (2.142,-) 
 

Komplett spannmaskin, rostfritt 
Komplett spannmaskin i rostfritt stål 
består av: 
• Harmony mjölkningsorgan 
• 25 l spann i rostfritt stål 
• spannlock med HP102 
• reduceringsventil 
• slangar
91983083   10.497,- (13.122,-)

Enbart rostfri spann, 25 l  
95799792   2.329,- (2.915,-)

DeLaval mobil mjölkningsenhet PMU
Med DeLaval PMU kan du mjölka korna 
när du vill och var du vill. Du behöver 
inte starta hela mjölkningssystemet för 
att mjölka enstaka kor med risk för att 
andra kor börjar läcka mjölk.
DeLaval mobil mjölkningsenhet 
PMU passar för såväl den stora 
mjölkproducenten som vill mjölka kor i 
kalvnings- eller behandlingsboxar, som 
den mindre mjölkproducenten med 
några enstaka kor. Finns även för får 
och getter. 

Teknisk data
• DeLaval vakuumregulator VRM900 
• DeLaval pulsator HP101
• Vikt vid en spann: 70 kg
Vagnstorlek 
• Längd (från spann till handtag): 1 400 
mm 
• Bredd: 620 mm/770 mm
• Höjd: 1 150 mm/1 300 mm
89730081 Standardutförande exklusive 
spann och mjölkningsorgan      

13.052,- (16.315,-)

Tillvalsprodukter 
94544580 spann 30 l plast  
1.713,- (2.142,-)
95799792  spann 25 l rostfri  
2.329,- (2.915,-)
91540280  mjölkningsorgan MC31   
3.562,- (4.4453,-)
91540588  mjölkningsorgan Harmony 
5.014,- (6.268,-)
91702080  lock rfr 2 inlopp   
1.229,- (1.537,-)
88606804  VP-olja, 4 l    
286,- (358,-)
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Mjölkkylning
DeLaval är ledande inom utrustning för mjölkproduktion med ett 
komplett sortiment av lösningar också för kylning och lagring av mjölk 
på gården. Såväl kyltankar till mjölkrum som vertikala kyltankar för 
utomhusplacering, vilka erbjuder maximal kapacitet på minsta möjliga 
utrymme: det finns alltid en DeLaval kyllösning för dina behov. 

Kyla
Rätt kylningsprocess säkerställer mjölkens 
kvalitet och lyfter din lönsamhet.
Du behöver - och vi levererar - kylsystem för 
mjölk som kan öka både din kapacitet och 
energieffektivitet och maximera din vinst genom 
minskade kostnader. 
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DeLaval kyltankar DXCE & DXCEM
Överlägsna mjölkkyltankar som ger snabb nedkylning och 
skonsam omrörning för att behålla mjölkens kvalitet - finns i  
en mängd olika storlekar.

DeLaval kyltank DXCE
Snabb, effektiv mjölkkylning är det 
säkra sättet att behålla optimal 
mjölkkvalitet och få ut det högsta 
mjölkpriset från mejeriet. DeLaval 
erbjuder det bästa inom modern 
teknik för slutna tankar med 
DeLaval kyltank DXCE.

Funktioner
Alla tankar i den här serien har en 
oval bas med en stor kylyta, så att 
de kan kopplas till kompressorer 
med hög kapacitet. Tankarna 
har en roterande manlucka, som 
öppnas antingen vertikalt eller 
horisontellt vilket innebär enkel 
tillgänglighet till tanken. Detta gör 
dem mycket lämpliga för mjölkrum 
med låg takhöjd.

DeLaval DXCE serien finns i ett 
antal olika dimensioner. Det gör 

att du kan välja den kapacitet 
som passar din gård bäst och rätt 
storlek för att passa ditt befintliga 
mjölkrum.

Fördelar
Mjölk är känslig för mekanisk 
påverkan vartefter dess temperatur 
sjunker, därför arbetar våra 
omrörare med lägsta möjliga 
hastighet. Den specialutformade 
omröraren ser till att så lite luft som 
möjligt blandas i mjölken för att 
undvika att det bildas fria 
fettsyror (FFA). Det tar bara två 
minuter innan den kalla temperatur 
som skapas i botten av tanken 
har fördelats rakt igenom mjölken. 
Finns i storlekar från 4 500 till 
12 000 liter. 

DeLaval kyltank DXCEM
DeLaval DXCEM serien är särskilt 
utformad för att passa stora 
mjölkgårdars kylbehov med tankar 
från 14 000 till 32 000 liter. Du kan 
välja den kapacitet som passar 
på din gård och ditt befintliga 
mjölkrum.

Funktioner
Eftersom gårdarna växer och 
blir större erbjuder DeLaval 
tanklösningar för att tillgodose 
deras behov. Denna serie stora 
tankar är ett svar på efterfrågan av 
mjölktankar för kylning och / eller 
lagring. Varje tank innehåller fyra 
separata DeLaval förångare för 
tillförlitlig mjölkkylning. 

Fördelar
Den unika formen på denna tank 
gör det möjligt att använda stora 
förångarytor utan att överdriva 
dimensionen på den yttre tanken. 
Varje tank har två omrörare som 
hanterar mjölken skonsamt. Den  
roterande manluckan öppnas 
vertikalt eller horisontellt och gör 
det enkelt att kommat åt tanken 
och den är perfekt för mjölkrum 
med låg takhöjd.
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DeLaval öppna tankar
Effektiv kylning av avskild mjölk.
Perfekt för dig som har DeLaval VMS
DeLaval kyltank DXO
DeLaval DXO som rymmer 200 liter 
är en perfekt lösning för dig som 
har en robotladugård och t ex vill 
utnyttja avskild mjölk till kalvar. 
Med DeLaval VMS kan du 
automatiskt skicka, råmjölk, mjölk 
som avviker eller dålig mjölk som 
innehåller blod eller höga celltal till 
en av fyra olika behållare. Enheten 
för avskiljning kan placeras på 
den plats som är lämpligast ur 
arbetssynpunkt. Vid kalvutfodring 
passar en DXO särskilt bra.

Funktioner 
DXO har en unik ”fiskstjärts” 
omrörare som mjukt flyttar runt 
mjölken i tanken i en jämn hastighet 
(21 v/min). Det säkerställer att 
fettcellerna inte flyter upp till ytan 
och ger mjölk av hög kvalitet.     
Tack vare kompressorn, den 
kompakta skumisoleringen och en 
dubbelsidig förångare, kan mjölken 
kylas snabbt och effektivt. 

Fördelar
DeLaval DXO är enkel att rengöra 
tack vare de släta ytorna. Vattnet 
rinner lätt ifrån det runda locket och 
gör det hygieniskt.
DeLaval DXO är utrymmeseffektiv 
och är ca 350 mm kortare än 
jämförbara produkter. 
Den är också ergonomiskt 
utformad med ett robust handtag 
som ger säker hantering av locket.

Finns i flera olika storlekar
DeLaval DXO finns i följande 
storlekar:
200 liter
300 liter
400 liter
500 liter
600 liter
800 liter

DeLaval kyltank DXCR 
Mellanstor tank för familjegården.

DeLaval kyltank DXCR
DeLaval DXCR serien består av tankar från 3 000 till 12 000 
liter. Det är en effektiv och energisnål kyltank.

Funktioner
Tanken är isolerad med skumteknik vilket gör den energisnål 
samtidigt som den kyler mjölken mycket effektivt. De släta 
innerytor i tankarna rengörs automatiskt med T-spray teknik 
för en hög hygiennivå och högt andrahandsvärde. 
Fördelar
• Kylaggregat med avancerad scrollteknik för  
   låg energiförbrukning.
• Enkel att rengöra och diska.
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Smart lagring för gårdar med 
robotmjölkning
DeLaval silotank DX3S har en effektiv kylning 
redan av de första litrarna mjölk som kommer 
in i den tomma tanken.
Den har många finesser som till exempel 
två olika hastigheter på omrörningen som 
anpassas till mängden mjölk i tanken, 
översvämningsskydd som gör att VMS slutar 
mjölka när tanken är 90% full och du får larm 
och mycket mer.

Smartare lagring för gårdar med 
mjölkningsstall
DeLaval silotank DX3S passar lika bra 
på gårdar med mjölkningsstall tack vare 
sin betydande lagringskapacitet. DeLaval 
DX3S har extra sidoförångare, vilket ger en 
enastående kylkapacitet i tankar av denna 
storlek.

Lösningen kan dessutom kompletteras med 
energieffektiva för-kylningssystem som kan 
minska energikostnaden för nedkylning 
av mjölken med upp till 60% jämfört med 
direktkylning i tanken.  

Tanken finns i storlekar om: 15 000, 20 000,  
25 000, 30 000, 35 000 och 40 000 liter. 

DeLaval kyltank DX3S
En vertikal silotank för stora gårdar.

DeLaval bufferttankar BVV
DeLaval har bufferttankar i flera olika 
storlekar för dig som har DeLaval VMS
Mjölka utan avbrott
DeLaval bufferttank BVV är en 
produkt som har utformats för 
automatiska mjölkningssystem. 
När kyltanken töms och 
diskas tar bufferttanken emot 
mjölken så att det automatiska 
mjölkningssystemet kan köras 
kontinuerligt utan avbrott.
Diskningen av bufferttanken kan 
initieras både manuellt och av det 
automatiska mjölkningssystemet. 

Fördelar
Med DeLaval BVV blir det dels inga 
mjölkningsstopp när lagringstanken 
diskas och dels gör det att 
mjölkhämtning kan ske när det 
passar mjölkbilen.  

Finns i flera olika storlekar
DeLaval BVV finns i följande 
storlekar:
300 liter
600 liter
850 liter



 47Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

DeLaval kyltankar är konstruerade för att starta 
kylningen automatiskt när tanken är fylld till ca 
fem procent. Med robotmjölkningssystemens 
genomsnittligt låga flöde per minut skulle det 
dock ta timmar att nå miniminivån för kylning.

Det är för lång tid: mjölkkvaliteten kan påverkas 
om man använder konventionell kylning i 
robotsystem.

Automatisk mjölkning har inneburit nya 
utmaningar för kylning, eftersom mjölken 
skickas till tanken med oregelbundna intervall 
och flöden. Dessutom måste man ta hänsyn till 
vad som händer när kyltanken har tömts och 
ska rengöras, samtidigt som mjölkningsroboten 
fortsätter att mjölka kor.

DeLaval har utvecklat kylsystem och 
buffertsystem som fungerar med DeLaval VMS 
och säkerställer att mjölkkvaliteten bevaras.

Automatisk mjölkning innebär nya utmaningar vad gäller kylning. 
DeLaval kan leverera effektiva lösningar för dig som mjölkar med 
DeLaval VMS.

1. DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC
Den unika kyllösningen i DeLaval system 
för frivillig mjölkning VMS baseras på vårt 
patenterade koncept med flödeskontrollerad 
kylning. DeLaval VMS informerar kyltanken 
om hur mycket mjölk som skickas till tanken. 
Tanken anpassar sedan sin kylningskapacitet 
efter mjölkmängden Direktleverans av mjölk till 
tanken. Kylningen anpassas till mängden mjölk 
som levereras från VMS. En kostnadseffektiv 
lösning som inte kompromissar med 
mjölkkvaliteten.

2. DeLaval för-kylning 
Mjölken för-kyls innan den går till lagrings-
tanken. Detta är en kostnadseffektiv lösning 
eftersom det minskar ner energiåtgången för 
kylningen samt att korna kan dricka det vatten 
som värmts upp genom för-kylningen vilket ger 
ett bättre vattenintag och därmed möjlighet till 
högre avkastning. 

3. DeLaval bufferttank BVV 
Mjölken styrs automatiskt från VMS till BVV 
tanken när lagringstanken töms och diskas. När 
den är tillgänglig igen levererar BVV sin mjölk till 
tanken och VMS initierar diskning av BVV. 

Buffertkapacitet: 300, 600 eller 859 kg.
Diskning: Inbyggd diskning av själva buffert- 
tanken
Kylning i bufferttank: Nej

4. DeLaval bufferttank DBV 
DVB är utformad för att vara en bufferttank 
under tiden lagringstanken töms och diskas. 
I denna tank finns möjlighet att som tillval få 
kylning av mjölken under tiden den buffras så 
att den kommer kyld till lagringstanken när den 
är färdigdiskad. 

Buffertkapacitet: 1150 eller 1600 kg
Diskning: diskenhet T200
Kylning i bufferttank: Ja, som tillval

1

1 2

DeLaval kyl- och buffertlösningar

Läs mer om 
DeLaval system för 
frivillig mjölkning 
VMS på sid.14-21 

Bufferttank DBV

4

2

3
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DeLaval diskautomater 
En modern diskautomat med 
säkerhetsfunktioner.

DeLaval diskautomater
DeLaval diskautomater ger en 
effektiv diskningsprocess och 
garanterar att bästa möjliga 
diskningssresultat uppnås med 
minsta möjliga energi- och 
vattenåtgång. 

Fullt programmerbara för att möta 
behoven på din gård.

DeLaval diskautomat T10
Diskar med vattencirkulation och 
har som standard en automatiskt 
doseringsenhet för flytande 
diskmedel.

DeLaval diskautomat T100/T200
Diskar med vattencirkulation 
samt programmerbara disknings-
parametrar. DeLaval T200 
reducerar vattenförbrukningen med  
upp till 40% samt tidsåtgången för 
diskning med ca 60% jämfört med 
enklare diskningsautomater med 
vattencirkulation.

DeLaval diskautomat T300
DeLaval T300 har ett inbyggt 
system med mjölkövervakning. Den 
informerar dig om mjölktankens 
aktuella status inklusive 
mjölktemperatur och volym, eller 
nuvarande diskningsstatus och ger 
en historik över genomförda kyl- 
och diskningsaktiviteter. 

Säker hämtning
DeLaval T300 har ett varnings-
system som informerar mjölkbilens 
förare om det är säkert att pumpa 
mjölken från mjölktanken.

DeLaval kompakt 
kylmaskin CWC 
Kyl mjölken snabbare, säkrare och 
bevara högsta möjliga kvalitet.
DeLaval kylmaskin CWC passar mycket bra i 
mjölkningssystem. De är kompakta, robusta och finns i tre 
olika storlekar. 

Funktioner
Med DeLaval chiller CWC får du en omedelbar kylning av 
mjölken till önskad temperatur via en plattkyl vilket gör det 
möjligt att behålla den höga kvaliteten.
Om du har ökat din produktion så att din existerande 
anläggning inte längre räcker till så kan DeLaval CWC 
installeras för att förkyla mjölken innan den kommer till 
lagringstanken.

Fördelar
• Det absolut snabbaste sättet att kyla ner mjölken - och 
   bevara kvaliteten
• Bra komplement till vertikala silotankar som har stor 
   lagringskapacitet men en liten kylningsyta.

NYHET!
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DeLaval plattkylare

DeLaval plattkylare BMSS

Lönsam investering
För-kylning av mjölk minskar kylbehovet i din 
tank och därmed den mängd energi som krävs. 
Kostnader som hör ihop med detta reduceras 
också. En DeLaval plattkylare av rätt storlek för 
din mjölk volym, kan spara upp till 60% av dina 
energikostnader för kylning. 

Öka mjölkmängden
Forskning har visat att kor dricker mer vatten när 
de får det uppvärmt till ca 17 ˚C än när vattnet är 
kallare, under 10 ˚C. Att ge korna vatten som har 
optimal temperatur kan öka mjölkavkastningen 
med upp till 0,9 liter per dag. Vatten som värmts 
upp vid värmeåtervinning är idealiskt för kor att 
dricka.

DeLaval komplett systemlösning med för-kylning

+ +
DeLaval 
Plattkylare

DeLaval  
vattentank 
WTM1070

Kyltank från DeLaval

DeLaval vattenkar

+

som även förvärmer kornas dricksvatten

• Den totala kostnaden 
  för kylningen av mjölken 
  minskar tack vare minskad 
energiförbrukning i tanken.

• Det uppvärmda vattnet går till 
en uppsamlingstank och används 
som dricksvatten till korna. 
Varmare vatten gör att korna 
dricker mer och producerar mer.
• Förbättrar miljön i byggnaden 

genom minskad kondens på 
rör, lägre temperatur i motorrum 
tack vare mindre värme från 
kompressor.

värmeväxlare för kostnadseffektiv för-kylning av mjölk

DeLaval plattkylare BM DeLaval plattkylare M6
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DeLaval värmeåtervinningssystem

Hur mycket el kan du spara?
En gård med ca 200 kor använder ca. 150 liter 
varmvatten och ca. 500 liter ljummet vatten i 
sin dagliga rutin. Den årliga elförbrukningen 
för att möta denna efterfrågan utan ett 
värmeåtervinningssystem är ca 13 200 kWh, 
men med värmeåtervinning sjunker den siffran 
till ca. 2 000 kWh. Genom att använda DeLaval 
värmeåtervinningssystem på en gård av denna 
storlek, kan du spara ca. 11 200 kWh el per år. 
För att beräkna hur mycket just du kan spara 
med värmeåtervinning - prata med din lokala 
DeLaval representant idag.

Visste du att…
Kor tenderar att producera mer mjölk i kallt 
väder om de dricker förvärmt vatten. Att ge 
korna förvärmt dricksvatten kan alltså höja 
mjölkproduktionen. 

Den energi som återvinns från 1 000 liter 
mjölk per dag under ett år är lika mycket 
som:
• 13 100 kWh elenergi
•   1 900 liter olja
•   1 650 m3 naturgas
•      950 kg propangas

Elektrisk 
varmvatten-
beredare

80–85°C

50–55°C

Lagringstank

Varmt vatten

Kallt vatten

Kondensor

Värme 
växlare

VattenpumpKompressor

Många användningsområden på gården för det uppvärmda vattnet
• Du behöver en tillräcklig mängd hett vatten för att rengöra 

mjölkningsanläggningen efter varje mjölkning och kyltanken när den är 
tömd. Vårt värmeåtervinningssystem värmer vatten (50-55 °C) 

• För ytterligare höjning av temperaturen till 80-90 °C som behövs 
för diskning av mjölkningsutrustning används en elektrisk 
varmvattenberedare. Det innebär att värmeåtervinningssystemet höjer 
temperaturen från 6-8 °C till 50-55 °C och där du bara behöver betala 
för den energi som går åt för höjningen från ca 55 till ca 85 °C. Allt 
vatten från värmeåtervinning ska ledas vidare via varmvattenberedaren 
där temperaturen höjs tillräckligt för att eliminera tillväxten av bakterier. 
Där endast ljummen temperatur behövs blandas kallvatten till önskad 
temperatur. På så sätt undviker man risken för skadlig bakterietillväxt i 
vattnet.

DeLaval värmeåtervinningssystem ERS återvinner värme 
från kylningssystem och har en hög kapacitet.



 51Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Utfodring
Utfodring är den största kostnaden i mjölkproduktion.  
Att ha kontroll över utfodringen och att optimera den är  
därför en lönsam investering - en som kan förbättra  
produktivitet och hälsa och samtidigt minska  
miljöpåverkan.

Utfodringsystem från DeLaval effektiviserar utfodringen,  
oavsett vilken utfodringsstrategi du väljer. Våra auto- 
matiserade system kan kopplas till DelPro så att du kan  
följa upp utfodringens inverkan på djurens produktivitet.
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Automatiserad utfodring underlättar täta 
utfodringstillfällen, sparar arbetskraft, sparar utrymme 
och förbättrar fodereffektiviteten. Du får högre 
avkastning av ditt grovfoder på färre arbetstimmar. 
Automation gör det lättare att leverera PMR.

Minimera spill - minska kostnaderna
• Minska arbetskostnaderna tack vare minskad 
arbetstid. DeLaval Optimat™ ger flexibilitet i 
arbetsschemat, rivarfickorna kan fyllas när det passar 
bäst i förhållande till andra sysslor.
• Få kontroll över foderkostnaderna, med exakt 
vägning av foderkomponenterna sparar du på 
kraftfoder och mineraler.
• Minska foderspillet tack vare enkel anpassning av 
givorna och en effektiv, jämn distribution.

Maximera grovfodrets effektivitet - förbättra ditt 
resultat
• Med en bra mix och effektiv distribution ökar du 
sannolikheten att dina kor får i sig mer foder och även 
producerar mer mjölk.
• DeLaval Optimat™ ger möjlighet att automatiskt ge 
olika grupper olika givor för att maximera resultat och 
minimera risk för hälsoproblem.

• Automatisk utfodring minskar risken för över- och 
underutfodring.

Precision är nyckeln till ett bra resultat
• Kontrollsystemet säkerställer exakt vägning, 
påfyllning, mixning och distribution. 
• Vågindikatorn på de stationära mixrarna kan ha 
kontroll över 100 komponenter i upp till 24 mixningar 
per dygn. Systemet fungerar med alla existerande 
rivarfickor och silos. 
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Utfodringssystemet DeLaval Optimat™ 
– ett system att växa i!

För att du ska få det utfodringssystem som passar just din gård, är det viktigt att ta hänsyn till din utfo-
dringsstrategi, fodertyp, gårdsstorlek och graden av automatisering just du behöver.  
Det är därför DeLaval Optimat finns i tre olika standardkonfigurationer - Optimat ™, Optimat ™ Plus och 
Optimat ™ Master.

Men eftersom ingen gård är den andra lik så har vi gjort så att Optimat™ består av ett antal byggstenar (se 
på nästa uppslag) som låter dig pussla ihop det system som passar just dina behov.

Funktioner

Lastning Mixning/avlastning Distribution Driftsledning och kontroll

System

Optimat
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Optimat Master
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 Optimat™

Fördelar

System

Optimat 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1

Optimat Plus 1 1 1 1 1 1 - 1 - 2 2

Optimat Master 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3
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 Optimat™

1. Bra     2. Mycket bra     3. Excellent

 Optimat™ Plus

 Optimat™ Plus

 Optimat™ Master

 Optimat™ Master

Ett steg i taget 
Med DeLaval Optimatsystem kan du bygga upp 
graden av automatisering steg för steg. Du kan till 
och med använda utrustning du redan äger till ex-
empel transportörer, skruvar och silos. 

Ingen kompromiss, dedikerade moduler 
Varje modul i Optimat systemet har utformats för att 
göra sin del i processen, och att göra det på bästa 
möjliga sätt - inga kompromisser.
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Optimat™ 

 Med Optimat i sin halvautomatiska form 
sker lastning manuellt och blandning 
och distribution sker automatiskt. Den-
na lösning kan innefatta en stationär 
mixer, transportör och distributions-
vagn eller en bandfoderlösning. Med 
Optimat får du fördelarna med frekvent 
utfodring, samtidigt som du tar första 
steg på vägen till ett fullt automatiserat 
system.

Foder laddas manuellt i en stationär 
mixer med automatiserad fyllning av 
koncentrat och mineraler från silos. 
Härifrån sköter systemet automatiskt 
mixning, lastning och distribution av 
foder via rälsupphängd fodervagn eller 
en bandfoderlösning.

Ger helautomatisk lastning, mixn-
ing och distribution. Optimat Master 
erbjuder möjligheten att programmera 
recept, grupper och scheman. På 
förinställda tider, laddas den stationära 
mixern automatiskt med foderkompo-
nenter - grovfoder, koncentrat och min-
eraler - för att förbereda ett av många 
olika recept. Du behöver bara se till att 
rivarfickorna hålls fyllda: du kan styra 
din tid bättre, eftersom du kan fylla på 
rivarfickorna när det passar dig.

Besluten börjar här. Optimat™ Master

Optimat™ Plus

Optimat™

DeLaval Optimat™ 
– våra standardkonfigurationer
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Optimat™ – byggstenarna

DeLaval Optimat består av ett antal byggstenar: Detta gör 
att du kan pussla ihop ett system som bäst passar dina 
behov. Varje byggsten, eller modul, kan användas separat 
eller byggas samman till ett system.

Rivarfickor och  
transportörer

Styrsystem

Med DeLaval Optimat systemet, 
är det enda foderrelaterade arbete 
som du behöver utföra att ladda 
rivarfickan en gång om dagen (ber-
oende på gårdsstorlek och storlek 
på rivarfickorna). 

När grovfodret är lastat, flyttar rivar-
fickan automatiskt hela blocket eller 
löst plansiloensilage fram till rivar-
valsarna där det finfördelas. 

Fodret lastas sedan på en trans-
portör som fyller mixern med rätt 
mängd där det mixas med de anda 
komponenter. När mixningen är 
klar så kan fodret skickas vidare till 
distributionsvagnen /bandfoder-
fördelaren. Ett Optimat-system kan 
innefatta en eller flera transportörer.

Tillsammans med vågen, sköter  
styrsystemet OCB de olika moduler-
na som utgör Optimat. Optimat har 
utformats med säkerhet i åtanke.

Med OCB kontrollskåp så minskar  
installtionstiden, och därmed kost-
naden, för elkomponenter avsevärt.

Kontrollsystem
systemkopplat
med DelPro™

Rivarficka  ORB1000

Transportör

Optimat™ kontrollsystem

Ett komplett Optimat™ utfodrings-
system kan sammankopplas med 
DelPro™ driftsledningssystem för 
din mjölkningsanläggning och ger då 
än större möjlighet att optimera dina 
kostnader och därmed lönsamheten 
i din verksamhet.

Rivarficka

Styrskåp OCB

Besluten börjar här.

DeLaval Optimat™ 
– våra standardkonfigurationer
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Stationära mixrar
DeLavals robusta mixrar kan 
leverars i storlekar från 8m3 till 
22m3, och har en precisionsvåg 
som kan programmeras med 
foderrecept. Blandarskruvarna, 
som drivs av elmotorer, skär och 
blandar effektivt olika foder till 
en homogen, fluffig och välsma-
kande mix. Detta förhindrar att 
korna sorterar ut de mer välsma-
kande komponenterna. 

Viktiga nyckelfunktioner

Fokus på säkerhet 
Vi förbättrar kontinuerligt säker-
heten på mixrarna som följer alla 
säkerhetsregler. 

Snabb, grundlig mixning 
De starka, vassa knivarna kan 
ställas in efter behov. Det säk-
erställer högkvalitativt foder och 
en snabb, jämn mixning.

Jämn foderavlastning 
Utformningen av foderutlop-
pet inklusive sido-och bakdörr 
bidrar till den noggranna mixn-
ingsprocessen samt en jämn 
foderavlastning.

Mindre foderspill 
Starka hydrauliska cylindrar på 
avlastningsdörren minskar spill 
under mixningen.

Transportörgränssnitten min-
skar spill 
Tät dockning av transportören 
säkerställer en bra avlastning 
och minskar spill. 

En förstärkt, stabil botten 
Behållarens botten är förstärkt 
för att ge ett stabilt mixnings-
utrymme och lång livslängd.

Enkel positionering 
Justerbara ben för enkel positio-
nering på alla gårdar.

Optimat™ – byggstenarna

Vertikal stationär mixer VSM

DeLaval mixrar förstärkta med Optisteel
Du kan nu få DeLavals effektiva mixrar med förstärkning av nederdelen 
av sidorna med 6 mm tjock OptiSteelplåt den första metern. Detta 
förlänger livslängden på mixern avsevärt. Skruven till Optimatmixern 
kan också fås med OptiSteel för ökad livslängd.
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Optimat™ – byggstenarna

Distribution
Bandfoderfördelare BF500 
DeLaval BF500 kan styras på olika sätt. 
Den enklaste styrningen OF4- kan hantera 4 
grupper automatiskt och är avsedd för tidsut-
fodring. OF-8 hanterar 8 grupper automatiskt 
och kan styras med tids- eller viktstyrning. 
På OF-4 och OF-8 görs alla inställningar via 
pekskärm på styrskåpet.

Med styrenhet OF50 kan systemet automatiskt 
utfodra upp till 96 olika grupper. Utfodringen 
sker viktstyrt så att varje grupp får rätt mängd 
foder.

Distributionsvagnar 
DeLaval distributionsvagnar är pålitliga.  
Programmera bara in utfodringstiderna, foder-
mängder och grupper av kor som ska utfodras, 
och vagnarna tar hand om resten. 

DeLaval distributionsvagn OTS är en kom-
pakt, hygienisk och servicevänlig lösning för 
distribution av hackat ensilage eller mixat foder 
till din besättning, även i trånga utrymmen.  
Den kan användas som enskild enhet eller 
kopplas till en mixer eller rivarficka för automa-
tisk distribution av foder.  
Vagnen kan kopplas till strömskena.Som tillval 
kan den också levereras i rostfritt utförande.

Vagnen rymmer 1,6 m³ och levereras med  
DelPro styrskåp. Styrskåpet sitter på vagnen 
och här görs alla inställningar mm.   
Systemkopplingen innebär även att vagnen 
kan kopplas ihop med DelPro mjölk vilket ger 
en unik möjlighet att på ett snabbt och enkelt 
sätt kunna styra utfodringen i förhållande till 
mjölkavkastningen.

DeLaval distributionsvagn ORW 
DeLaval distributionsvagn ORW finns i två 
utföranden. I grunden är de ganska lika men 
några viktiga skillnader finns mellan vagnarna, 
se tabell. Båda vagnarna rymmer 2,5m³ i sitt 
gundutförande men kan förlängas med 0,5  
eller 1 meter för att rymma upp till 3,7m³.

Strömförsörjning och systemkoppling 
DeLaval distributionsvagn ORW är nätdriven, 
400V. Alla inställningar görs i PLC-enheten 
som sitter på vagnen.

DeLaval ORW kan nu som tillval utrustas med 
en 290 l koncentratficka för strängutmatning av 
koncentrat.

Systemkoppla din vagn mot DeLaval DelPro™ 
Farm Manger för fler funktioner.

Bandfoder BF500

Distributionsvagn OTS

Distributionsvagn ORW Distributionsvagn ORW med
koncentratficka

Styrskåp OF

Besluten börjar här.
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Mobila mixrar

För dig som har mjölkproduktion eller köttproduktion med 
körbara foderbord är en DeLaval mobil mixer en perfekt 
lösning.  Fördelen med en vertikal mixer är att det enkelt 
går att mixa hela rundbalar i den. Fodret blir välmixat, 
luftigt och smakligt för djuren. Detta bidrar till mindre spill 
och bättre foderintag vilket ger både hög mjölkproduktion 
för mjölkkor och bra tillväxt för köttdjur. 

Mixern finns i storlekarna  
16 m³, 19 m³ och 22 m³.

Viktiga nyckelfunktioner

Snabb, grundlig mixning 
De starka, vassa knivarna kan ställas in efter behov.  
Det säkerställer högkvalitativt foder och en snabb, jämn 
mixning.

Som tillval finns extra starka övre knivar som underlättar 
mixningen av lätta balar.

Jämn foderavlastning 
Snabb och effektiv avlastning åt båda sidorna med en 
robust tvärtransportör ger en jämn foderfördelning. Trans-
portören levereras med kedja eller gummiband. För breda 
foderbord kan transportören byggas på med olika långa 
elevatorer. 

OptiSteel som tillval 
Vid frekvent användning, dvs mer än fem gånger per dygn 
rekommenderas tillvalet OptiSteel som innebär ytterligare 
nederdelen av sidorna med 6 mm tjock OptiSteelplåt. Även 
skruven kan levereras med OptiSteel för ökad livslängd.

Robust chassi
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DeLaval OptiDuo™

NYHET!

Att regelbundet flytta fram fodret på foderbordet gör 
det tillgängligare för korna, men det betyder inte nöd-
vändigtvis att de kommer att äta upp det.

OptiDuo™ gör en dubbel insats för att förbättra din produk-
tivitet. Först mixar den om fodret och gör det smakligare för 
korna och samtidigt flyttar den fram fodret mot korna utan 
att pressa ihop det. Det innebär större chans att korna äter 
fodret vilket betyder högre foder-konsumtion och mer mjölk.

Fördelar med OptiDuo™
• Korna finner fodret smakligare och foderintaget ökar.
• Lågrankade får bättre tillgång till fräscht foder.
• Bättre kotrafik. 
• Mindre konkurrens och stress vid foderbordet.
• Mer mjölk, även från lågrankade.
• Manuellt arbete minimeras.

• Som tillval finns en kraftfoderdispenser som gör 
   fodret än mer smakligt för korna.
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DeLaval kraftfoderstation  
FSC40 / FSC400
I driftsledningssystemet 
DelPro™ Farm Manager 
kan man programmera in 
en individuell giva för varje 
ko, baserad på hennes 
mjölkavkastning, och med 
DeLaval foderstation får varje 
ko tillgång till små portioner 
regelbundet under dagen.

DeLaval FSC40 och FSC400:
• Öppen design för kokomfort.
• Ser till att exakt rätt mängd 

kraftfoder och mineraler 
distribueras till varje enskild 
ko.

• Robust och hållbar - FSC400 
har tråg och fodertrattar av 
rostfritt stål.

• Alla potionerare doserar 
samtidigt vilket gör att 
kon alltid får samma 
kraftfoderblandning.

 

DelPro-anslutning 
När foderstationerna 

är ansluta till DeLaval 
driftsledningssystem DelPro™ 
kan du uppnå maximal 
mjölkproduktion för varje ko 
i din besättning, med lägre 
foder- och arbetskostnader, 
vilket är viktigta  faktorer för 
lönsamhet.

DeLaval foderskruv FA7590
Ett flexibelt sätt att transportera 
foder till foderstationer från 
fodersilon.

DeLaval utfodringsprocessor 
FP204X 
Ha kontroll över 
foderkostnaderna och öka 
fodrets effektivitet med 
tids- och arbetsbesparande 
automatiserad utfodring. 
Programmera fodergivor som 
anpassas till laktationscykeln 
för varje ko eller grupp av kor. 
Enkel att programmera och 
använda tillsammans med 
DeLaval foderstationer.Utfodra varje ko efter hennes individuella behov för att få ut det 

mesta av din besättning

DeLaval foderstationer  
En viktig del av i Optimatsystemet. 

Jämn foderkvalitet med hög 
foderhygien - silon töms från 
botten
Med en Unik-silo får du alltid 
jämn foderkvalitet och inga 
problem med foderhygien. Silon 
töms alltid från botten, vilket 
innebär att det äldsta fodret tas 
ut först. Du slipper foderrester 
och beläggningar, därigenom 
garanteras du en god hygien 
och bästa näringsutbyte. Du kan 
därför med fördel välja en större 
Unik-silo i stället för flera mindre 
standardsilo.

Dammfritt med naturlig 
ventilation - kondens undviks
Med Unik-silons stora cyklon får 
du högsta lossningskapacitet 
ca 1 ton/min och bibehållen 
kvalitet på framförallt pelleterade 
foder. Cyklonen är skonsam mot 
fodret och lämnar obefintligt 
med damm vid fyllning. Men den 
största fördelen är att den varma 
luften i silon ventileras bort ur 
silon och därigenom undviks 
kondens i silon, vilket ytterligare 
förbättrar hygienen i silon.

DeLaval foderssilo unik  
Först in - först ut, alltid färskt foder 

Besluten börjar här.
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DeLaval kraftfodervagnar
Våra helautomatiserade kraftfodervagnar hjälper dig 
att nå din besättnings fulla potential. De kan förbättra 
mjölkproduktionen, minska foderkostnaderna och bidra 
till bättre djurhälsa samt minska arbetsbehovet.

DeLaval fodervagn FM
DeLaval fodervagn FM är ett bra val för 
besättningar på mellan 35 till 150 kor. Den är 
utformad för att automatiskt fördela kraftfoder, 
spannmål och mineraler för varje ko upp till tio 
gånger per dag. DeLaval fodervagn FM väger 
ut fodret och är därmed det bästa valet för 
utfodring av krossad spannmål. Modultänk gör 
det möjligt att uppgradera från en modul till en 
dubbel modul när du så önskar. 
Du kan ändra storlek på behållaren för 
kraftfoder för att få så effektivt utnyttjande 
av vagnen som möjligt i just din besättning. 
Hållbarhet är en självklarhet och viktiga 
komponenter är gjorda av rostfritt stål.

DeLaval fodervagn FW200
Vår helautomatiska fodervagn FW200 hjälper 
till att maximera din besättnings potential. 
FW200 kan utfodra i sträng eller till varje 
enskilt djur. Genom att utfodra kraftfoder 
automatiskt kan du effektivisera arbetet, 
förbättra den totala mjölkproduktionen, få 
lägre foderkostnader och bidra till att förbättra 
djurens hälsa.
Denna fodervagn är ett bra val för besättningar 
på upp till 60 kor, eller som en andra 
fodervagn för större besättningar. Den kan 
installeras i nästan alla gamla eller nya 
ladugårdar och är bra för distribution av foder 
på smala foderbord. Hållbar tack vare att 
viktiga komponenter är av rostfritt stål.

DeLaval fodervagn FW200
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Optimera din 
kalvutfodring
Kalven är din blivande mjölkko, studier 
visar att kalvar som har en bra tillväxt 
och som håller sig friska producerar mer 
mjölk under sin produktiva tid. Genom 
att automatisera kalvutfodringen kan du 
styra mjölkgivor och mjölkavvänjning på 
ett effektivt sätt som främjar tillväxt och 
hälsa.

DeLaval kraftfoderstation för kalv 
Genom att lägga till DeLaval kraftfoderstation för kalv till din 
kalvamma, får du en enkel och effektiv kalvuppfödning med 
automatisk avvänjningsfunktion som hjälper dig att spara in på dyr 
mjölkersättning. Genom att mäta hur mycket kraftfoder varje kalv 
äter, har du möjlighet att automatiskt avvänja kalvarna när de är 
utvecklade nog att klara det.

DeLaval kalvamma CF500S och CF1000S
Dessa kalvammor erbjuder en rad möjligheter för professionell 
kalvuppfödning. Båda modellerna är hållbara, har lågt underhållsbehov 
och erbjuder en mängd funktioner för avancerad kalvskötsel.

Med DeLaval CF500S kan du ha en eller två mjölkstationer. Den 
rekommenderade gruppstorleken är 10 kalvar vilket innebär att 
utfodringsautomatens kapacitet är 20 kalvar. Med DeLaval CF1000S 
kan du koppla ihop upp till fyra mjölkstationer och utfodra maximalt 40 
kalvar.  
( Både CF500S och CF1000S har kapacitet för 30 kalvar per station 
men det är inte rekommenderat på grund av det smittryck som stora 
grupper innebär).

DeLaval kalvamma CF150X
DeLaval kalvamma CF150X kombinerar en mjölkstation med 
en helt integrerad kraftfoderstation. CF150X finns också med 
två mjölkstationer. CF150X styrs av utfodringsprocessorn 
FP204X som gör det möjligt att lägga upp utfodringsplaner för 
grupper av kalvar, eller för enskilda kalvar. Avvänjning kan styras 
automatiskt baserat på kalvens kraftfoderintag. Information om 
mjölk- och kraftfoderkonsumtionen gör det enkelt att upptäcka 
eventuella hälsoproblem innan kalven blir sjuk. DeLaval 
kalvamma CF150X gör att du kan utfodra din kalvar med mjölk 
eller mjölkersättning eller en kombination av båda. Varje CF150X 
kan hantera upp till 25 kalvar men den rekommenderade 
gruppstorleken är 10 kalvar. 
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DeLaval mjölkmobil CMM200+    med framdrift
DeLaval mjölkmobil är en hållbar rostfri vagn som är lätt att flytta, tack vare de stora hjulen, och den är lätt att rengöra. 
DeLaval CMM200+ har framdrift som gör den enkel att flytta mellan olika stallar vid behov. Finns även i enklare ut-
förande utan framdrift.Alternativen omfattar; en mixer för blandning av pulvermjölk, en värmare och en portionsdoser-
ingspump. Mjölkmobil kan även användas för att samla mjölk i om du vill avskilja mjölk från DeLaval VMS.

DeLaval CMM200+ gör det enkelt för dig att mixa, värma, 
transportera och utfodra mjölk till dina kalvar. Med den kan 
du spara mycket tid och underlätta det annars tunga arbetet 
med att bära hinkar. 

Lätt att manövrera
Justerbar hastighet som är enkel att hantera både för höger-
och vänsterhänta. Olika hastigheter gör att du kan köra 
långsamt när du utfodrar och snabbare på transportsträckor. 
Stora hjul och pendlingsbar framaxel gör att du lätt tar dig 
över trösklar och andra ojämnheter.

Värmare
Värmaren säkerställer att mjölken får rätt temperatur tack 
vare ett varmvattenbad som finns under mjölktanken.
En timer gör att du kan programmera in föruppvärmning till 
upp till tre utfodringstillfällen.

Mixer
I DeLaval CMM200+ får du en homogen mjölkblandning 
utan klumpar tack vare den kraftfulla mixern och den stora 
omröraren.
DeLaval CMM200+ har en intervallväxlare på mixern som 
också fungerar som omrörare, vilket förhindrar att mjölken 
tjocknar och påskyndar uppvärmningen. 

Elektronisk styrning
Det integrerade styrsystemet med sin enkla kontrollpanel 
gör det ännu enklare att mixa, förbereda, utfodra och diska. 
Till exempel så beräknar mixningsfunktionen den ideala 
mängden pulver till mängden vatten. Du kan också använda 
funktionen ”Selector key” till att programmera in 5 olika 
fodermängder samt en manuell inställning med kontinuerlig 
utpumpning.

Tanklock
Ett lock i rostfritt stål förhindrar mjölkspill när vagnen flyttas 
runt.

Svängbar arm
Den svängbarar armen kan höjdregleras för att underlätta 
utfodringen. Det gör det enkelt och effektivt att utfodra. 

Diskning
DeLaval CMM120 och CMM200+ är utrustade med ett 
integrerat automatiskt disksystem för 
effektiv rengöring av tanken.
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Kokomfort
Att ha djur vid god hälsa är en förutsättning för 
hög produktivitet, mjölkkvalitet och lönsamhet. En 
bekväm ladugårdsmiljö är en viktig del av det.

Producera mjölk av hög kvalitet är bara en del i 
den ekvation som ger en framgångsrik mjölk-
produktion. Vi hjälper dig att ta hand om varje kos 
hälsa med ett brett sortiment av lösningar för djur-
skydd, besättningens hälsa och kokomfort.
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1. DeLaval liggbås CC1800 
DeLaval liggbås CC1800 är ett mönsterskyddat 
liggbås utformat för bästa kokomfort och funktion 
för att tillfredsställa högmjölkande kors krav på en 
liggplats. Det helt fria resningsutrymmet i båsets 
främre, nedre del gör att kon får gott om plats för 
naturliga rörelser när hon lägger, respektive reser 
sig. Med DeLaval liggbås CC1800 styrs kon så 
att hon lägger sig rakt i båset, vilket gör att såväl 
bås som ko håller sig rena. När kon lägger sig 
finns utrymme för henne att sträcka ut sig i båset. 
Mellanväggen är tillverkad av kraftigt helbockat 
2-tumsrör i höghållfasthetsstål för att klara stora 
påfrestningar. Resningsutrymmet kan med 
fördel gjutas upp ca 100 mm, vilket ger en bra 
förutsättning för god hygien. CC1800 finns i sex 
olika höjder. Passar både mjölk- och köttdjur från 
kalv till vuxet djur.

2. DeLaval liggbås CFH2
DeLaval liggbås CFH2 är ett frihängande liggbås 
som är tillgängligt i fyra olika storlekar för att 
passa kalvar och ungdjur såväl som kor. Alla
storlekar är lätta att montera för både enkel- och 
dubbelrader.

3. Front-och nackband
Det flexibla nackbandet är ett mjukt sätt att styra 
kon i liggbåset. Tack vare det flexibla materialet är 
det bekvämare för kon att resa sig. Detta flexibla 
band kan också användas i båsets framkant för 
att hindra kor att gå ut ur båset i framändan.

4. DeLaval bogstöd BB120 & BB100
Bogstödet är en perfekt utformad båge så kon 
kan resa sig naturligt och inte hamna så långt 
fram i båset. Bogstödet är gjort av hållbart 
polypropylen, med en rundad yta; låg vikt och 
enkel att installera.
BB120 har ett ändlock som håller stödet på 
plats – och de sätts ihop enkelt.
BB100 passar mellan båsavskiljarna, med 
lutande ändar för kosäkerhetens skull. 

2

1

4
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Liggbås och bogstöd 
Dina kor behöver tillräckligt med plats för att kunna lägga sig ner på ett bra 
sätt, vila skönt och resa sig säkert. Det är mycket viktigt att ge korna en 
hygienisk, torr och välutformad miljö med bekväma avskiljare.

Vi har valt att använda höghållfasthetsstål 
i delar av vår inredning. Fördelarna är att 
vikten kan minskas samtidigt som inredningen 
blivit starkare. Den lägre vikten underlättar 
installationen och det blir lättare att öppna och 
stänga långa avskiljningsgrindar. Dessutom 
håller de formen bättre. 

Vår inredning produceras i Sverige.

1
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Grindar
Välplacerade grindar är till stor hjälp när du vill styra korna eller göra 
tillfälliga grupperingar.

1

4

1. DeLaval mellanväggar och PW2
DeLaval skiljevägg PW2 med en inbyggd 
grind gör det möjligt för djuren att 
passera genom grinden samtidigt som 
skiljeväggen sitter stadigt fast. Grindens 
utformning gör att djuren endast kan 
passera grinden åt ett håll för att öka 
säkerheten. Vi har även mellanväggar i 
plywood.

2. DeLaval grind HAO1
Denna grindmodul kan kombineras med 
en PW2 skiljevägg eller teleskopgrinden 
med  4 rör för att få önskad längd. 
Grinden är utformad med en stark och 
hög ram vilket gör att inget nedre rör 
behövs. Det gör det enkelt att flytta kor 
och kalvar mellan grupperna. 

3. DeLaval vertikalgrind
Den här grinden kan användas till 
mycket och är verkligen flexibel. Du 
kan använda den som hjälp i kotrafiken. 
Det är ett lätt sätt att guida kor, eller 
göra tillfälliga grupper vid mjölkningen. 
DeLaval vertikalgrind är en enkel 
installation som gör att du kan stänga 
en ränna eller övergång tillfälligt 
och guida korna när de t ex går till 
mjölkningsstallet.
Den består av ett enkelt rör som kan 
vändas upp till 360 grader runt stolpen. 
Vertikalgrinden finns tillgänglig i två 
längder, 2,4–3,5m och 3,5–5,2m.

4. DeLaval horisontell grind TGP4
DeLaval horisontell grind TGP4 med 
fyra rör är en riktigt robust lösning 
för att gruppera och guida djur i ett 
lösdriftsstall.  
DeLaval TGP4 konstruerad med 
en 2” hon-del och en 1½” han-del i 
höghållfasthetsstål. Den finns i länger 
från 2,0 till 6,0 meter. 

2

3
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Kalvstall
DeLaval kalvinredning är utformat för att hjälpa dig i din uppfödning av 
starka kvigor och produktiva kor.

5. DeLaval kalvbox CB10
DeLaval kalvbox CB10 gör det enklare 
att ge kalvar en mjuk och torr plats för 
att ligga ner på ett bra sätt. Boxen har 
väggar som begränsar kontakt med 
andra kalvar. Hötråg och hinkhållare till 
hinkar med nappar finns som  tillval. 
Har spaltgolv.
Storlek: Bredd 100, längd 120 cm

6. DeLaval kalvbox CPS 
Kalven hålls enskilt de första dagarna, 
därefter tar man bort väggen mellan de 
två boxarna och får då en större box 
för parhållning av kalvarna. Kalvboxen 
placeras direkt på golvet och är enkel 
att sätta upp eller plocka ner. Hela 
systemet är gjort för rationell hantering 
av kalvarna. På kort tid kan man sätta 
upp eller ta ner och rengöra en rad 
med kalvboxar. Kalvboxen är gjord i 
stark plast som är förstärkt i fronten. 
Den kräver ingen ombyggnation eller 
gjutning. 
Kalvboxen är godkänd som enkelbox 
samt parhållning av kalvar upp till 90 
Kg
• Utvändiga mått: 122cm Bred x 
183cm Lång x 114 cm Hög = 2,23 m2
• Invändiga mått: 117cm Bred x 
147cm Lång x 114 cm Hög = 1,72 m2

5
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Kalvlarm
DeLaval kalvlarm är ett enkelt larmsystem som uppfyller 
jordbruksverkets regler för temperaturövervakning i mekaniskt 
ventilerade stallavdelningar med kalvar.
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Foderfronter
För att säkerställa ett bra foderintag är det viktigt att djuren har det bekvämt 
medan de äter. DeLaval har ett brett utbud av foderfronter som passar både 
för mjölkkor och köttdjur.

1
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1. DeLaval nackbom FT50
DeLaval nackbom med ätbås och frihängande bås-
avskiljare ger kon en lugn ätplats.
Nackbommen är inflyttad över foderbordet så att 
kon kan nå foderbordet utan risk för tryckskador.

2. DeLaval behandlingsfront 
DeLaval behandlingsfront är speciellt framtagen för 
använding i behandlings- och kalvningsboxar. Den 
har en sektion med den självlåsande HLS50 fronten 
där du kan låsa fast kon när så behövs. Den är 
utrustad med en säkerhetsfunktion som gör att du 
kan öppna den i nederdelen om kon lägger sig och 
inte kan resa sig själv. Behandlingsfronten har en 
inbyggd teleskopgrind som kan användas för tillfäl-
lig fixering av kon. Grindens teleskopfunktion gör att 
du kan anpassa längden snabbt och enkelt för varje 
ko. Att fixera kon ger en säkrare arbetsmiljö vid 
semineringar, kontroller och behandlingar. 

3. DeLaval foderfront HLS50 och HL50
DeLaval HL50 och HLS50 är kompletta, svetsade, 
fronter med inbyggda självlåsningsmekanismer.
Säkerhetsfunktionen, på HLS50, med huvud-öpp-
ningar både upp- och nertill, gör att korna själva 
kan lämna fronten nertill vid nödläge. Foderfron-
terna ser till att korna har det
bekvämt medan de äter.
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4. DeLaval foderfront HLS10 och HL10
Varje öppning skruvas fast på horisontella över- och 
underliggare vilket gör att varje öppning är justerbar 
och kan anpassas till olika djurkategorier. Avståndet 
mellan öppningarna
kan utökas med hjälp av utfyllnadsrör. HL10 finns 
i fyra olika storlekar för att tillgodose alla behov. 
HLS10 har en speciell säkerhetsfunktion. Det gör att 
korna kan släppas ut både i den övre och den nedre 
delen av huvudlåset, eller lösgöra sig själva om det 
skulle behövas.

5. DeLaval foderfront HL10-HD
Har starka två-tums horisontella rör uppe och nere. 
Den klara tyngre djur och ger möjlighet att öka 
distansen mellan stolparna vilket minskar investe-
ringskostnaden totalt sett för foderfronten. Du kan 
anpassa fronten till storleken på dina kor.

6. DeLaval foderfront DS, DS-HD och DS-HD W
Ännu en ny, stark foderfront speciellt utformad för att 
undvika spill genom att förhindra kor att dra in foder 
i rännan. Finns både i standard- modell och heavy 
duty. DS-HD har skruvade diagonala rör installerade 
mellan horisontella två-tums över-och underrör. Du 
kan anpassa bredden från 30  cm och uppåt. Denna 
foderfront passar bra för de flesta djurstorlekar. DS-
HD W är en fabrikssvetsad foderfront vilket både gör 
den starkare och minskar installationstiden.
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En mycket ljus idé
DeLaval LED-lampa 
CL6000/CL9000
Det är ingen hemlighet att kornas mjölkproduktion 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.

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
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Planering anpassad för dig
Din DeLaval-säljare gör en professionell 
utvärdering av belysningen för att få den 
så optimal som möjligt i ditt stall. Precis 
som all annan DeLaval utrustning, får 
du inte bara en bra produkt utan också 
fördelarna med vår kunskap.

• 5 rader LED-lampor
• Max installationshöjd:  
   9 meter

• 4 rader LED-lampor 
• Max installationshöjd:
   6 meter

DeLaval CL6000

DeLaval CL9000

Kor ser inte ljus på samma sätt som vi 
gör. De ser bara en del av ljusspektrat. 
Genom att stänga av det ljus som korna 
inte kan se, så har DeLaval skapat ett 
revolutionerande LED- system som ger 
alla fördelar med ökad ljusexponering - till 
en mycket lägre kostnad.

Det första LED-systemet för både kor 
och lantbrukare
System med LED-lampor i stallar är inget 
nytt. Men de flesta LED-system som finns 
idag är anpassade för verkstäder – inte 
för stallar som har högt i tak. 

DeLavals patenterad LED-system har ett 
annat tillvägagångssätt. Belysningen lyser 
i tre olika nivåer: 

De olika ljusnivåerna kan kontrolleras 
manuellt eller automatiskt för att anpassa 
belysningen efter behovet. 

Arbetsbelysningen använder hela 
ljusspektrat vilket gör att lantbrukaren 
kan arbeta på ett säkert sätt. Men 
är korna själva i stallet behövs inte 
arbetsbelysningen eftersom korna ändå 
inte kan tillgodogöra sig den typen av 
ljus. Belysning för besättningen lyser bara 
med det ljus som korna behöver och du 
sparar på så sätt onödiga kostnader.

Minska energiförbrukningen upp till 75%
Studier har visat att mjölkproduktionen 
ökar om korna exponeras i dagsljus i 
16 timmar per dag. Genom att studera 
den aktuella orsaken till ökningen av 
mjölkproduktionen – vilket är minskning 
av hormonnivåer – så har DeLaval 
lyckats identifiera att samma effekt kan 
uppnås med mindre energiförbrukning, 
bara genom att reducera det ljus som 
korna inte kan se. Resultet är glasklart. 
Kornas mjölkmängd ökar med längre 
ljusexponering. LED-lampor kan 
dessutom minska energikostnaden 
med upp till 75%.

Belysning för besättningen 
– för kornas ögon

Arbetsbelysning 
– för lantbrukarens ögon

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

DeLaval LED-belysning

Scanna bilden med QR-kodläsare 
för att se en film 



72 
Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

21

Du har bra mjölkkor, men du anar att de kan prestera mer. För att dagens 
högproducerande mjölkkor ska uppnå och behålla sin produktionspotential 
krävs ett optimalt inomhusklimat. 
God ventilation är mycket viktig i alla ladugårdsbyggnader, oavsett om det 
rör sig om ett hus för nyfödda kalvar eller ett stall med mjölkkor. Tyngdpunk-
ten ska ligga på att tillföra frisk och ren luft. Hög fuktighet, gödselångor, 
damm och andra skadliga ämnen som finns i oventilerade eller dåligt ven-
tilerade byggnader, skapar en dålig miljö för djuren. Dålig luft kan påverka 
både mjölkproduktionen och mjölkens kvalitet.

Kylfläktar ökar kornas kapacitet

Värmestress allt vanligare 
Mjölkkor behöver en ren, sval och torr miljö med gott om 
frisk luft. De behöver också lägre temperatur än människor. 
Bra ventilation, som kontinuerligt avlägsnar värme och fukt 
från djuren, är nyckeln till bra kokomfort.

Redan när lufttemperaturen överstiger 22°C börjar korna visa 
tecken på värmestress. Vid värmestress minskar kons aptit 
och foderintag. Mjölkproduktionen minskar och fertiliteten 
försämras.

Fördelar med kylfläktar:
• förbättrar luftcirkulationen och är därför bra att använda 
   både sommar, höst, vår och vinter.
• minskar risk för värmestress.
• ger högre mjölkproduktion.
• ger färre flugor.
Välplanerade ladugårdar med naturlig ventilation i kombina-
tion med kylfläktar erbjuder en utmärkt miljö  för mjölkkor.
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1. DeLaval kylfläkt DDF1200
DeLaval kylfläkt DDF1200 har en för kylfläktar 
unik design som ger ett mer koncentrerat 
luftflöde än tidigare vilket leder till att fler 
kor kan kylas. Den energieffektiva motorn 
tillsammans med frekvensstyrning ger en mjuk 
och exakt styrning av kylfläktens hastighet till 
en mycket lägre energiförbrukning än tidigare.  

Teknisk data
• Fläkthastighet: 600 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 
   DDF1200S: 27.000 m3/h, (når 19 m) 
   DDF1200P: 33.600 m3/h  (når 23 m)
• Vikt: 42 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv

2. DeLaval kylfläkt DF710
En tyst fläkt som är lätt att underhålla. Den har 
en diameter på 710 mm och genererar sval 
luft runt djuren för att förhindra värmestress. 
Installeras enkelt längs båsrader, foderbord och 
i väntområden. Ger ett maximalt luftflöde på 
16 400 m³ / h. 

Teknisk data
• Fläkthastighet: 900 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 16 400 m³ / h
• Vikt: 28 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv
• Kan installeras i kombination med DF1200

3. DeLaval kylfläkt DF500
DeLaval kylfläkt DF500 flyttar en luftmängd på 
7 050 m³ / h. Lätt att installera, använda och 
underhålla, med en låg ljudnivå vilket ger lugna 
kor.  För stallar med låg takhöjd.

Teknisk data
• Fläkthastighet: 1 400 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 7 070 m³ / h
• Vikt: 8,9 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv

4. Frekvensstyrning med DeLaval styrenhet 
TKR-1
DeLaval kylfläktar kan frekvensstyras manuellt 
eller automatiskt. Frekvensstyrningen ger 
en energibesparing på upp till 70%. Med 
automatisk frekvensstyrning får du en mjuk 
anpassning av hastigheten utefter temperaturen 
i stallet. Detta är fördelaktigt även vår, höst och 
vinter eftersom fläktarna då går på en lägre 
hastighet för att cirkulera luften. 

Frekvensstyrning av kylfläktarna kan göras med 
BSC styrenhet för stallmiljö alternativt med det 
enkla manöverskåpet TKR-1.

5. DeLaval invertererare MFS
DeLaval Inverterare MFS (Multiple Fan Speed) 
använder DeLaval BSC för att anpassa 
fläktarnas prestanda till stallförhållandet i realtid. 
På så sätt kan flera kylfläktar kontrolleras 
samtidigt och nå optimal effektivitet (Upp 
till 11 fläktar per MFS). Det betyder att 
energikostnaderna kan sänkas med upp til 50% 
och har därmed en kort återbetalningstid. 
Med DeLaval Inverterare MFS slipper du 
dessutom de ljudnivåer och elektromagnetiska 
störningar som andra system dras med. Det 
betyder också att de enkelt kan installeras där 
de passar bäst eftersom inga dyra skyddande 
kablar behövs. 

6. DeLaval takfläkt PV600
Denna fläkt kan användas i mjölkningsstallar 
och bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Den är 
särskilt användbart för att minska förekomsten 
av flugor. DeLaval PV600 har en diameter om 
146 cm, en maximal rotation på 267 varv / min 
och i toppfart kan den flytta 21 250 m³ per 
timme.

Teknisk data
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 21 250 m³ / h
• Max rotationshastighet: 275 rpm
• Vikt: 7 kg
Hastighetsregulator till takfläkt PV600 
Klarar max 7 fläktar.

TKR-1

4

5
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1. DeLaval mjölkstallsgardin PCR
Kan minska uppvärmningskostnader 
och eliminera drag. Separerar ytan kring 
mjölkstallet från den övriga ladugården. 
Måttanpassad vinyl. Helt tätt vid golvet 
Dragfri drift. Manuell eller automatisk 
drift. Automatisk säkerhetsbrytare.. 

Teknisk data
• Måttbeställning för att passa 
existerande   
 öppning
• Flik i nederkanten för full golvtätning
• Sidoväggstätningar för dragfri drift 

2. DeLaval ventilationsgardin CRAW
Gardinen hålls spänd i alla lägen, 
från helt öppen till helt stängd, 
minskar slitage och skador på väven. 
Kostnadseffektiv och tålig. Styrs 
manuellt eller automatiskt. Övre och 
nedre upprullningsrör i aluminium, 
konstruktion i galvat stål, aluminium 
och nylon samt fågelnät i plast. 
Vindstablisering med hjälp av nylonrep. 
Olika storlekar.

Teknisk data
• Tillgängliga storlekar:  
 1.22 m till 3.05 m hög 
• Fågelnät
• Manuell eller automatisk drift med 
DeLaval BSC

3. DeLaval ventilationsgardin CMR
Passar för höga öppningar. En enda 
drivenhet sänker ner överdelen som 
rullas ner på en rulle i mitten. 
Teknisk data 
• Finns i höjder från 120 till 300 cm 
• Finns i längd 60 m per sektion vid 
drivenhet på 
   sidan samt 120 m vid drivenhet i mitten.  

4. DeLaval ventilationspanel VPT 
En lättviktspanel med 8 mm tjock 
aluminiumram som är en vertikalt 
skjutbar ventilationsvägg i ladugården. 
Den längsgående gummitätningen
ger en dragfri stängning av panelen 
vilket minimerar värmeförlusten vid kallt 
väder. Den kan levereras i olika storlekar 
för att passa många olika anläggningar.
Teknisk data
• Finns i höjder från 61 till 152,5 cm 
• Fågelnät 
• Manuell eller automatisk drift med 
DeLaval BSC

DeLaval ventilationsgardiner och paneler 
Luftintaget kan på många gårdar vara ett gardin- eller panelsystem längs 
sidorna på byggnaden.  

2

3 4
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5. DeLaval skorsten C1
Tillverkad i korrosionsskyddat material 
för att minska underhållskostnaderna. 
Isolerad för att eliminera kondens, 
minskar kallras och möjliggör 
temperaturkontroll. Stor, genomskinlig 
kåpa ger ljusinsläpp och skydd. 
Förlängningsrör av skorstenen genom 
loft; anslutningsplåtar och fågelnät.

Teknisk data
• Storlek: 61 x 61 cm, 76 x 76 cm och  
   92 x 92 cm.
• Isolerat kanalavsnitt för ytterligare 
längd
• Helt isolerad med en 38,1 mm 
   polystyrenskumkärna
• Glasfiberutsida
• 153 x 153 cm gjutet plasttak

6. DeLaval ljusinsläpp
Använd DeLaval skylight som nock 
tillsam-mans med DeLaval skorsten 
C1 för att få ett naturligt ljus. Nock i 
polykarbonat med aluminiumskarvar. 
Kan justeras så den får samma storlek 
som nocken för skorstenen.
Enkel att anpassa och installera.

Teknisk data
• Finns i sektioner om 91,5 x 122 cm,  
  122 x 122 cm och 244 x 122 cm 
• Polykarbonatskivor
• Aluminiumlister för permanent 
montage

5
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DeLaval skorstenar och ljusinsläpp
Skorstenar ger ett bra luftflöde och ger skydd från snö och regn.  

7. DeLaval styrenhet  för stallmiljö 
BSC
DeLaval styrenhet BSC är en integrerad 
enhet som kan styra både din 
ventilation, belysning, kylfläktar och även 
utgödslingen. 
Baserat på temperatur och 
väderförhållanden styr BSC utrustningen 
för att ge bästa möjligt stallklimat för 
dina kor. 

8. DeLaval väderstation
Med en väderstation kopplad till 
DeLaval BSC kan du få optimala 
miljöförhållanden i stallet alla tider på 
dygnet och i alla väder, automatiskt.
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DOL 234

1

2

DOL 630  
klimatdator

DA 600 
frånluftstrumma

DA 1540 tak- 
ventil

DA 1200 väggventil

När du tänker på mekanisk ventilation, 
tänker du kanske huvudsakligen på 
fläktar, men det är bara en del av ett 
bra ventilationssystem.

Fläktar tjänar bara som utlopp för ett 
ventilationssystem och måste kombin-
eras med luftintag av tillräcklig stor-
lek och som är rätt placerade för att 
fungera korrekt.

Den varma, fuktiga luften i stallet - spe-
ciellt båsladugårdar - Måste ständigt 
bytas ut mot den svalare utomhusluf-
ten.

Båsladugårdar kräver noggrann kon-
troll av luftväxling och temperatur för 
att förhindra att temperatur stiger för 
högt eller sjunker för lågt. Eftersom 
uppbundna kor inte kan flytta sig från 
drag eller dåligt ventilerade utrym-
men bör systemets inlopp riktas bort 

från djuren för att undvika drag under 
vintern.

DeLaval mekaniskt ventilationssystem 
erbjuder olika nivåer av styrning så att 
du kan hålla lufttemperaturen så låg 
som möjligt samtidigt som dina djur har 
det bekvämt.

LPV System –  Strukturen

DOL 278 nödöppnings-  
system

Planera din mekaniska ventilation

Ett LPV (Lågenergiventilation)-system 
med vägg- eller takinsläpp är ett klas-
siskt system med undertryck. Vårt 
DeLaval LPV-system är 100% flexibelt 
och kan anpassas till hela produktions-
cykeln i en modern, effektiv  
anläggning för mjölkproduktion.

DeLaval levererar hela systemet. Vi 
har tagit hänsyn till de betingelser som 
krävs inom mjölkproduktion i ett LPV 

system som består av ett antal kompo-
nenter som ger de rätta  
klimatförhållandena för korna och 
därmed bidrar till att förbättra deras 
resultat.

Ett LPV-systemet består av flera kom-
ponenter (luftintag, frånluftstrumma, 
en klimatdator och sammankoppling 
mellan delarna). 

Systemet kan också kompletteras med 
ett larm och nödöppningssystem, kyln-
ing och värme, vilket DeLaval också 
kan leverera.

DA 175A vinschmotor
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Produkter i LPV Systemet

DA 1200/1211/1911 Väggventil 
Passar att byggas in i betongväggar eller 
fixeras i väggar konstruerade i lätt material. 
Ventilen är fjäderbelastad vilket ger en exakt 
öppning och stängning. Väggventilen är 
isolerad vilket motverkar kondens. 

DA 1540 Takventil
Ventilen kan styras så att du får en optimal 
ventilation oavsett om du har högt eller lågt 
ventilationsbehov. Ventilen är fjäderbelastad 
vilket ger en exakt öppning och stängning.
Takventilen är isolerad vilket motverkar kondens.  

DA 600 Frånluftstrumma
Aerodynamisk utformning med en slät och 
smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt
Trumman anpassas till byggnaden i fråga vad 
gäller taklutning, färg, taksida/takåsinstallation, 
vind, etc.

DOL 630 Klimatdator 
Styr ventilationen i stallet baserat på 
temperatur eller fuktighet. Kan styra fläktar 
i flera steg. Styr spjällmotorer och vinsch-
motorer. Mycket användarvänlig.

DA 175 Vinschmotor
Kan styra upp till 128 tilluftsventiler.
Kan köras med automatik eller manuellt.
 

  

LPC lågenergifläkt
Kan tillsammans med klimatdator DOL234F 
minska energiförbrukningen med upp till 75%.  
Fläkten är mycket tryckstabil och bibehåller sin 
höga kapacitet även vid tuffa vindförhållanden.

DOL 278 Nödöppningsenhet AV/PÅ 
Öppnar ventilationssystemet vid tekniskt fel, 
strömavbrott eller ett handhavandefel.

 

DOL 31 Styrskåp för fläktar
För styrning av upp till två 
standardfläktar i två steg.
Utgång för varvtalsreglerad fläkt.

Väggfläkt
Väggfläkt av hög kvalitet. Finns i olika storlekar. 
Kan styras som stegfläkt eller varvtalsstyrd.
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DeLaval komadrass M40R
Den robusta DeLaval komadrass M40R ger 
korna välbefinnande som du kan lita på. Den 
8-mm tjocka överdraget har en robust yta som 
gör den lätt att rengöra. Den speciellt utvecklade 
latexskummattan är hållbar och elastisk vilket 
ger dina kor en genomgående mjuk viloplats. 
Överdraget tillsammans med latexskummattan ger 
en mjuk, stark och sömlös madrass som är enkel 
att installera. DeLaval M40R är även halkfri pga 
att kornas klövar sjunker ner i mattan.  Långsiktigt 
välbefinnande innebär långa vilostunder, 
avslappnade kor och bra mjölkavkastning vilket 
ger ökad lönsamhet.

Teknisk data
• Tjocklek: skum 30 mm, överdrag 8 mm, plastfolie 
0.2 mm
• Skummattornas storlek (cm): 120x150, 120x170 
• Material: polyurethane/latex, gummi, LD 
polythene
• Tre års garanti

Mattor och madrasser
DeLaval erbjuder dig ett stort urval av gummimattor och 
madrasser för dina kors komfort

DeLaval komadrass M45S
Premium komfort och hygien tack vare 
kraftig latexskum och ett flexibelt syntetiskt 
överdrag. Madrassen har visat god hållbarhet 
i tester på gård.
  
Teknisk data
• Tjocklek: skum 40 mm, överdrag 2 mm, 
plastfolie 0.2 mm. 
• Storlek (cm): 120 x 180 
• Material: Polyurethane/latex, syntetiskt 
överdrag, LD polythene
• Tre års garanti

DeLaval komadrass M45R
DeLavals nya 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.
  
Teknisk data
• Tjocklek: skum 40 mm, överdrag 3,5 mm, 
plastfolie 0.2 mm. 
• Storlek (cm): 120 x 170 
• Material: Polyurethane/latex, syntetiskt 
överdrag, LD polythene
• Tre års garanti
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DeLaval båspallsmatta RM30F
Båspallsmatta RM30F erbjuder högsta komfort 
och hygien i lösdriftsstallar. Mattan är gjord 
av förstklassig gummiblandning som gör att 
den håller formen länge. Ytan är utformad i ett 
triangelmönster som minskar risken för halka 
och är enkel att rengöra. En insats, i ett mjukt 
gummiskum, i framkant av mattan gör den 
mjuk och stötdämpande. Den bakre delen av 
mattan har konade dobbar på undersidan som 
gör att vattnet och urin dräneras. 

Teknisk data
• Tjocklek: 30 mm
• Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
• Yta: DeLaval triangelmönster
• Undersida: Stötdämpande dobbar och 
   gummiskum
• Tre års garanti

DeLaval båspallsmatta RM21BS
DeLaval båspallsmatta RM21BS är en 
gummimatta för uppbundna stallar men kan 
även läggas i liggbås. DeLaval RM21BS 
erbjuder högsta komfort och hygien. Mattan 
är gjord av förstklassig gummiblandning som 
gör att mattan håller formen länge. Ytan är 
utformad i ett triangelmönster som minimerar 
risken för halka och är enkel att rengöra. 
   De konade dobbarna på undersidan 
av mattan gör att mattan är mjuk och 
stötdämpande. Dobbarna gör även att vatten 
och urin dräneras.

Teknisk data.
• Tjocklek: 21 mm
• Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
• Material: Högkvalitetsgummi (virgin rubber)
• Tre års garanti

DeLaval båspallsmatta CR20 på rulle
DeLaval CR20 är en båspallsmatta på rulle med 
stora dubbar på undersidan av mattan som 
ger god komfort. CR20 finns tillgänglig i flera 
storlekar och passar både vuxna kor, ungdjur 
och kvigor.

Teknisk data
CR17S
• Tjocklek: 20 mm.
• Storlekar (m): 1,50 och 1,80 x 10 m, och   
 1,50 och 1,80 x 25 m.
• Undersida: Dubbar (10 mm höga)

För mer information, kontakta din säljare eller 
servicetekniker.

Gummimattor
Bekväma, halksäkra  
ytor där kor kan gå 
säkert underlättar ett 
normalt beteende.  
När de kan välja,  
föredrar kor att stå  
eller gå på gummiytor 
hellre än på betong. 

DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-S
DeLaval spaltgolvsmatta är ett hållbart, 
högkvalitativt system av gummi. Det passar 
många typer av spaltgolv av olika storlek och 
kräver inget fästmaterial.

Spaltgummit har ett unikt lutningssystem 
som ger optimerad gödseldränering. Genom 
att installera gummimattan förbättras komforten 
för djuren. Gummiskyddet ökar livslängden 
för spaltgolv av betong. Denna typ av 
spaltgolvsmatta är inte avsedd för mekanisk 
utgödsling ovanpå. 

DeLaval spaltmatta för skrapor SFC-F
DeLaval SFC-F är anpassad till gångar med 
gödselskrapor. Passar tillsammans med DeLaval 
gödselrobot RS450S, DeLaval gödselskrapor 
och även skrapor från andra tillverkare.

DeLaval gummimatta DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC

R18P SFC-S SFC-F SFC-C – för kalv

Design Pussellösning
Hamrad yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Lutande yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Plan yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Lutande yta

Användning Öppna gångar, samlingsfållor, 
mjölkstall

Väntytor, områden med spalt som 
inte skrapas

Områden med spalt som skrapas Väntytor, områden med spalt som 
inte skrapas

Funktioner Optimalt skrapresultat
Halksäker och bekväm 

Optimal dräneringsförmåga 
Halksäker och bekväm

Optimalt skrapresultat
Halksäker och bekväm 

Optimal dräneringsförmåga 
Halksäker och bekväm

Installation Pussel Självlåsande Självlåsande Självlåsande

DeLaval gummimatta R18P
DeLaval gummimatta R18P är ett högkvalitativt 
och slitstarkt gummisystem. Den finns i många 
olika storlekar och passar därför i många olika 
typer av gångar, väntområden och stallar. Om 
gummimattan installeras förbättras komforten 
för djuren drastiskt och halkrisken minskar.
Gummiskyddet ökar livslängden för betonggolv.
DeLavals gummimatta R18P går att kombinera 
med DeLaval utgödsling.

Specifik matta med pusselbitssystem,  
DeLaval PM30P, finns även till kalvar. 

DeLaval spaltmatta SFC-C – för kalv
DeLaval spaltmatta för kalv är ett system för 
spaltgolv. Den har en unik lutningen vilket ger 
gödseldräneringen optimal. Mattan ger en 
mjukare yta för djuren att gå på. Mattorna är 
avsedda för spaltöppning mellan 28-33 mm.
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DeLaval utgödslingar
DeLaval har helhetslösningar för utgödsling från stallet hela vägen ut till 
gödselbrunnen.
  

Vajer-
utgödsling

Hydraulisk
utgödsling

Kätting-
utgödsling

Tvärkulvert
med
hydrauliska
skrapor

Gödselpumpar

Tryck-
utgödslingar

Gödselbrunn

G
ö

d
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ar
at
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Skrapsystem AKD med kätting för öppna 
rännor
Stark och flexibel, ett system utan svaga länkar.

DeLaval AKD80 och AKD140  
Denna lösning erbjuder ett robust, enkelt 
skrapsystem. Det kombinerar fördelarna med 
en slitstark kedja med en mycket mångsidig 
installation som klarar olika rännlängder och 
olika placeringar av tvärrännor. 
Drivenheten är hjärtat i system och tar 
utan problem hand om tunga laster. Den 
kan installeras på en mängd olika ställen i 
ladugården, vilket ger dig val mellan många 
möjliga planlösningar. 
Systemet klarar upp till fyra rännor och olika 
rännlängder.

Mellan elmotorn och växelådan sker en stor 
utväxling som ger en mjuk start och gör att det 
går att använda en standardmotor på 
0.75 kW med låg energiförbrukning.  
Det finns två modeller. 
Automatisk kättningspännare finns som tillval.
Systemet har en avancerad kosäkerhet som 
kontinuerligt mäter belastningen på skrapan.  

AKD80 AKD140

Maximal
kedjelängd

180 m 300 m

Maximal 
slaglängd

80 m 140 m

Hastighet 2.1 m/min 2.1 m/min

Motorförbrukning 0.75 kW 0.75 kW

Dimension kätting 13 mm 13 mm

Drivenhet

Premium styrskåp 
med pekskärm

Drivenhet med öppna luckor
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1. DeLaval drivenhet ACD 20F 
DeLaval drivenhet ACD120F för vajerskrapa är ett välbeprövat 
vajerskrapsystem som både kan väggmonteras och golvmonteras för att 
få en kompakt installation i ladugårdar där utrymmet är begränsat. Den 
klarar rännor upp till 120 m.  

2. Standardskåp för ACD120, DeLaval MCB
• Snabb, enkel installtion och uppstart.
• Manuellt eller automatiskt läge med tidsinställda starter.
• Strömrusningsrelä som är justerbart för att slå ifrån om ett djur  
   ligger i gången.
 
3. DeLaval vajerskrapa ACC
Tuff mot gödsel, skonsam mot klövar och svansar. ACC har mjuka runda 
kanter och gummiblad. Skrapan inkluderar vajerspännare, vilket sparar 
både tid och pengar.

4. DeLaval vajerskrapa CSL
Robust, lämplig för tuffa förhållanden med torr gödsel, till exempel kalla 
lösdrifter, köttdjursstall och ungdjursstall. 

3

Vajerutgödsling ACD120F

4

1 2
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1. DeLaval hydraulisk rännskrapa ACH 
DeLaval ACH är effektiv och har lågt 
underhållsbehov. Den gör arbetet utan att du 
behöver övervaka. Gamla anläggningar går att 
uppgradera till ACH.

De kovänliga funktionerna och skrapeffekten 
är ännu högre tack vare den hydrauliska driv-
enheten som ger en mjuk drift. Den håller rän-
norna rena och torra, utan att stressa dina kor. 

2. DeLaval hydraulisk rännskrapa DM
Skrapa för långa gångar
• Robust konstruktion
• Lågt underhåll
• Lämplig för köttdjur och ungdjur
   samt kalla lösdrifter

3. DeLaval hydraulaggregat
Hydraulaggregatet är avsett för tuffa 
förhållanden och låga underhållskostnader. 
För att möta dagens höga krav är aggregatet 
utrustat med en mycket effektiv och tyst pump 
(55-60 dB) och marknadens bästa 
vändningsventil. 

4. DeLaval kontrolbox BH1 
Detta är den enklaste kontrollboxen i 
sortimentet. Den kontrollerar hydrauliska 
utgödslingssystem för öppna rännor. Den passar 
för system med ett aggregat, där en hydraulisk 
cylinder, eller en grupp av cylindrar, går parallellt 
eller i serie. Kontrollboxen kräver manuell start 
och genom att använda luftgränsläge kan 
utgödslingen parkeras automatiskt.

1

Hydraulisk utgödslingssystem – 
öppna rännor
Den hydrauliska cylindern är kopplad 
till en dragstång som rör sig fram 
och tillbaka och flyttar skrapan i steg, 
långsamt och säkert. 

2

3

  4
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DeLaval robotskrapa RS450S – spalt
Den moderna RS450S har fullt med funktioner som förbättrar hygienen i 
stallet. I varenda gång, vart-enda hörn gör den rent – effektivt och intelligent.
Med sprayfunktion som löser upp torrt gödsel.

Rätt storlek och kapacitet
DeLaval robotskrapa för spaltgolv 
RS450S har kraftiga batterier så den 
klarar långa rutter och kan vara i drift 
stor del av dygnet. Roboten väger 
420 Kg vilket gör att den står emot 
eventuella stötar från djuren under 
sina körningar. Roboten långsamma 
hastighet, 4 meter per minut ger 
lugna djur i stallet. Vi anpassar 
skrapbredden för att passa ditt stall. 
Med rätt skrapbredd får du ut mer av 
roboten. 

För en mer hygienisk ladugård
Med en gödselrobot sparar 
du arbetstid och ett tråkigt 
arbetsmoment. Roboten gör rent 
stallet minst sex gånger per dygn 
vilket gör att djurens klövar och juver 
hålls renare. Det leder till förbättrad 
klöv- och juverhälsa. I de flesta fall är 

roboten betald på mindre än två år. 
RS450S klarar de flesta planlösningar 
och kan även göra rent i passager. Du 
kan lätt anpassa rutter och tider med 
fjärrkontrollen. DeLaval gödselrobot 
har en avancerad kosäkerhet, ligger 
en ko i vägen så gör roboten tre 
försök innan den stannar och ger ett 
larm.

Spraysystem för ett renare stall
DeLaval gödselrobot kan förses med 
automatiskt spraysystem som tillval. 
Roboten sprayar vatten framtill och 
baktill på spalten så att det blir renare 
och gödseln inte kan torka fast. 
Vid laddstationen fylls roboten på 
automatiskt med 100 liter vatten. Vid 
upplärning av rutten programmerar 
man var roboten ska spraya vatten. 

Teknisk specifikation RS450S

Hastighet:  
5,5  m/min 
Batterikapacitet (x2):  
AGM: 12 V, 110 A/h
Drivmotor: 1x165 W
Styrmotor: 1x65 W
Material:  
Stål/rostfritt
Vikt: 460 kg
Nödstopp: Ja
Kosäkerhetssystem: Ja
Driftstid: 79% av tiden,
5 timmar laddning
Justerbar skrapa: Ja
Upplärning av rutt:  
Fjärrkontroll
Justerbar skrapa: Ja
Upplärning av rutt:  
Fjärrkontroll

Max antal rutter:  
Obegränsat
Distansstyrning  
via internet: Ja
Dimensioner (LxBxH): 
exkl. skrapa:  
1430x730x640 cm
Skrapans bredd:  
100 – 210 cm
Öppen skrapgång:  
30 meter
Tillval: Sprayfunktion
Vikt (exkl vatten): 490 kg
Vikt (inkl vatten): 590 kg
Dimensioner (LxBxH)
exkl skrapa 
1469x730x660 cm
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1. DeLaval liggbås CC1800 
DeLaval liggbås CC1800 är ett mönsterskyddat 
liggbås utformat för bästa kokomfort och funktion 
för att tillfredsställa högmjölkande kors krav på en 
liggplats. Det helt fria resningsutrymmet i båsets 
främre, nedre del gör att kon får gott om plats för 
naturliga rörelser när hon lägger, respektive reser 
sig. Med DeLaval liggbås CC1800 styrs kon så 
att hon lägger sig rakt i båset, vilket gör att såväl 
bås som ko håller sig rena. När kon lägger sig 
finns utrymme för henne att sträcka ut sig i båset. 
Mellanväggen är tillverkad av kraftigt helbockat 
2-tumsrör i höghållfasthetsstål för att klara stora 
påfrestningar. Resningsutrymmet kan med 
fördel gjutas upp ca 100 mm, vilket ger en bra 
förutsättning för god hygien. CC1800 finns i sex 
olika höjder. Passar både mjölk- och köttdjur från 
kalv till vuxet djur.

2. DeLaval liggbås CFH2
DeLaval liggbås CFH2 är ett frihängande liggbås 
som är tillgängligt i fyra olika storlekar för att 
passa kalvar och ungdjur såväl som kor. Alla
storlekar är lätta att montera för både enkel- och 
dubbelrader.

3. Front-och nackband
Det flexibla nackbandet är ett mjukt sätt att styra 
kon i liggbåset. Tack vare det flexibla materialet är 
det bekvämare för kon att resa sig. Detta flexibla 
band kan också användas i båsets framkant för 
att hindra kor att gå ut ur båset i framändan.

4. DeLaval bogstöd BB120 & BB100
Bogstödet är en perfekt utformad båge så kon 
kan resa sig naturligt och inte hamna så långt 
fram i båset. Bogstödet är gjort av hållbart 
polypropylen, med en rundad yta; låg vikt och 
enkel att installera.
BB120 har ett ändlock som håller stödet på 
plats – och de sätts ihop enkelt.
BB100 passar mellan båsavskiljarna, med 
lutande ändar för kosäkerhetens skull. 

2

1

4

3

Liggbås och bogstöd 
Dina kor behöver tillräckligt med plats för att kunna lägga sig ner på ett bra 
sätt, vila skönt och resa sig säkert. Det är mycket viktigt att ge korna en 
hygienisk, torr och välutformad miljö med bekväma avskiljare.

Vi har valt att använda höghållfasthetsstål 
i delar av vår inredning. Fördelarna är att 
vikten kan minskas samtidigt som inredningen 
blivit starkare. Den lägre vikten underlättar 
installationen och det blir lättare att öppna och 
stänga långa avskiljningsgrindar. Dessutom 
håller de formen bättre. 

Vår inredning produceras i Sverige.

1
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1

Grindar
Välplacerade grindar är till stor hjälp när du vill styra korna eller göra 
tillfälliga grupperingar.

1

4

1. DeLaval mellanväggar och PW2
DeLaval skiljevägg PW2 med en inbyggd 
grind gör det möjligt för djuren att 
passera genom grinden samtidigt som 
skiljeväggen sitter stadigt fast. Grindens 
utformning gör att djuren endast kan 
passera grinden åt ett håll för att öka 
säkerheten. Vi har även mellanväggar i 
plywood.

2. DeLaval grind HAO1
Denna grindmodul kan kombineras med 
en PW2 skiljevägg eller teleskopgrinden 
med  4 rör för att få önskad längd. 
Grinden är utformad med en stark och 
hög ram vilket gör att inget nedre rör 
behövs. Det gör det enkelt att flytta kor 
och kalvar mellan grupperna. 

3. DeLaval vertikalgrind
Den här grinden kan användas till 
mycket och är verkligen flexibel. Du 
kan använda den som hjälp i kotrafiken. 
Det är ett lätt sätt att guida kor, eller 
göra tillfälliga grupper vid mjölkningen. 
DeLaval vertikalgrind är en enkel 
installation som gör att du kan stänga 
en ränna eller övergång tillfälligt 
och guida korna när de t ex går till 
mjölkningsstallet.
Den består av ett enkelt rör som kan 
vändas upp till 360 grader runt stolpen. 
Vertikalgrinden finns tillgänglig i två 
längder, 2,4–3,5m och 3,5–5,2m.

4. DeLaval horisontell grind TGP4
DeLaval horisontell grind TGP4 med 
fyra rör är en riktigt robust lösning 
för att gruppera och guida djur i ett 
lösdriftsstall.  
DeLaval TGP4 konstruerad med 
en 2” hon-del och en 1½” han-del i 
höghållfasthetsstål. Den finns i länger 
från 2,0 till 6,0 meter. 

2

3
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Kalvstall
DeLaval kalvinredning är utformat för att hjälpa dig i din uppfödning av 
starka kvigor och produktiva kor.

5. DeLaval kalvbox CB10
DeLaval kalvbox CB10 gör det enklare 
att ge kalvar en mjuk och torr plats för 
att ligga ner på ett bra sätt. Boxen har 
väggar som begränsar kontakt med 
andra kalvar. Hötråg och hinkhållare till 
hinkar med nappar finns som  tillval. 
Har spaltgolv.
Storlek: Bredd 100, längd 120 cm

6. DeLaval kalvbox CPS 
Kalven hålls enskilt de första dagarna, 
därefter tar man bort väggen mellan de 
två boxarna och får då en större box 
för parhållning av kalvarna. Kalvboxen 
placeras direkt på golvet och är enkel 
att sätta upp eller plocka ner. Hela 
systemet är gjort för rationell hantering 
av kalvarna. På kort tid kan man sätta 
upp eller ta ner och rengöra en rad 
med kalvboxar. Kalvboxen är gjord i 
stark plast som är förstärkt i fronten. 
Den kräver ingen ombyggnation eller 
gjutning. 
Kalvboxen är godkänd som enkelbox 
samt parhållning av kalvar upp till 90 
Kg
• Utvändiga mått: 122cm Bred x 
183cm Lång x 114 cm Hög = 2,23 m2
• Invändiga mått: 117cm Bred x 
147cm Lång x 114 cm Hög = 1,72 m2

5

6

Kalvlarm
DeLaval kalvlarm är ett enkelt larmsystem som uppfyller 
jordbruksverkets regler för temperaturövervakning i mekaniskt 
ventilerade stallavdelningar med kalvar.



68 
Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Foderfronter
För att säkerställa ett bra foderintag är det viktigt att djuren har det bekvämt 
medan de äter. DeLaval har ett brett utbud av foderfronter som passar både 
för mjölkkor och köttdjur.

1

3

2

1. DeLaval nackbom FT50
DeLaval nackbom med ätbås och frihängande bås-
avskiljare ger kon en lugn ätplats.
Nackbommen är inflyttad över foderbordet så att 
kon kan nå foderbordet utan risk för tryckskador.

2. DeLaval behandlingsfront 
DeLaval behandlingsfront är speciellt framtagen för 
använding i behandlings- och kalvningsboxar. Den 
har en sektion med den självlåsande HLS50 fronten 
där du kan låsa fast kon när så behövs. Den är 
utrustad med en säkerhetsfunktion som gör att du 
kan öppna den i nederdelen om kon lägger sig och 
inte kan resa sig själv. Behandlingsfronten har en 
inbyggd teleskopgrind som kan användas för tillfäl-
lig fixering av kon. Grindens teleskopfunktion gör att 
du kan anpassa längden snabbt och enkelt för varje 
ko. Att fixera kon ger en säkrare arbetsmiljö vid 
semineringar, kontroller och behandlingar. 

3. DeLaval foderfront HLS50 och HL50
DeLaval HL50 och HLS50 är kompletta, svetsade, 
fronter med inbyggda självlåsningsmekanismer.
Säkerhetsfunktionen, på HLS50, med huvud-öpp-
ningar både upp- och nertill, gör att korna själva 
kan lämna fronten nertill vid nödläge. Foderfron-
terna ser till att korna har det
bekvämt medan de äter.
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4. DeLaval foderfront HLS10 och HL10
Varje öppning skruvas fast på horisontella över- och 
underliggare vilket gör att varje öppning är justerbar 
och kan anpassas till olika djurkategorier. Avståndet 
mellan öppningarna
kan utökas med hjälp av utfyllnadsrör. HL10 finns 
i fyra olika storlekar för att tillgodose alla behov. 
HLS10 har en speciell säkerhetsfunktion. Det gör att 
korna kan släppas ut både i den övre och den nedre 
delen av huvudlåset, eller lösgöra sig själva om det 
skulle behövas.

5. DeLaval foderfront HL10-HD
Har starka två-tums horisontella rör uppe och nere. 
Den klara tyngre djur och ger möjlighet att öka 
distansen mellan stolparna vilket minskar investe-
ringskostnaden totalt sett för foderfronten. Du kan 
anpassa fronten till storleken på dina kor.

6. DeLaval foderfront DS, DS-HD och DS-HD W
Ännu en ny, stark foderfront speciellt utformad för att 
undvika spill genom att förhindra kor att dra in foder 
i rännan. Finns både i standard- modell och heavy 
duty. DS-HD har skruvade diagonala rör installerade 
mellan horisontella två-tums över-och underrör. Du 
kan anpassa bredden från 30  cm och uppåt. Denna 
foderfront passar bra för de flesta djurstorlekar. DS-
HD W är en fabrikssvetsad foderfront vilket både gör 
den starkare och minskar installationstiden.
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En mycket ljus idé
DeLaval LED-lampa 
CL6000/CL9000
Det är ingen hemlighet att kornas mjölkproduktion 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.

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



 71Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Planering anpassad för dig
Din DeLaval-säljare gör en professionell 
utvärdering av belysningen för att få den 
så optimal som möjligt i ditt stall. Precis 
som all annan DeLaval utrustning, får 
du inte bara en bra produkt utan också 
fördelarna med vår kunskap.

• 5 rader LED-lampor
• Max installationshöjd:  
   9 meter

• 4 rader LED-lampor 
• Max installationshöjd:
   6 meter

DeLaval CL6000

DeLaval CL9000

Kor ser inte ljus på samma sätt som vi 
gör. De ser bara en del av ljusspektrat. 
Genom att stänga av det ljus som korna 
inte kan se, så har DeLaval skapat ett 
revolutionerande LED- system som ger 
alla fördelar med ökad ljusexponering - till 
en mycket lägre kostnad.

Det första LED-systemet för både kor 
och lantbrukare
System med LED-lampor i stallar är inget 
nytt. Men de flesta LED-system som finns 
idag är anpassade för verkstäder – inte 
för stallar som har högt i tak. 

DeLavals patenterad LED-system har ett 
annat tillvägagångssätt. Belysningen lyser 
i tre olika nivåer: 

De olika ljusnivåerna kan kontrolleras 
manuellt eller automatiskt för att anpassa 
belysningen efter behovet. 

Arbetsbelysningen använder hela 
ljusspektrat vilket gör att lantbrukaren 
kan arbeta på ett säkert sätt. Men 
är korna själva i stallet behövs inte 
arbetsbelysningen eftersom korna ändå 
inte kan tillgodogöra sig den typen av 
ljus. Belysning för besättningen lyser bara 
med det ljus som korna behöver och du 
sparar på så sätt onödiga kostnader.

Minska energiförbrukningen upp till 75%
Studier har visat att mjölkproduktionen 
ökar om korna exponeras i dagsljus i 
16 timmar per dag. Genom att studera 
den aktuella orsaken till ökningen av 
mjölkproduktionen – vilket är minskning 
av hormonnivåer – så har DeLaval 
lyckats identifiera att samma effekt kan 
uppnås med mindre energiförbrukning, 
bara genom att reducera det ljus som 
korna inte kan se. Resultet är glasklart. 
Kornas mjölkmängd ökar med längre 
ljusexponering. LED-lampor kan 
dessutom minska energikostnaden 
med upp till 75%.

Belysning för besättningen 
– för kornas ögon

Arbetsbelysning 
– för lantbrukarens ögon

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

DeLaval LED-belysning

Scanna bilden med QR-kodläsare 
för att se en film 
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Du har bra mjölkkor, men du anar att de kan prestera mer. För att dagens 
högproducerande mjölkkor ska uppnå och behålla sin produktionspotential 
krävs ett optimalt inomhusklimat. 
God ventilation är mycket viktig i alla ladugårdsbyggnader, oavsett om det 
rör sig om ett hus för nyfödda kalvar eller ett stall med mjölkkor. Tyngdpunk-
ten ska ligga på att tillföra frisk och ren luft. Hög fuktighet, gödselångor, 
damm och andra skadliga ämnen som finns i oventilerade eller dåligt ven-
tilerade byggnader, skapar en dålig miljö för djuren. Dålig luft kan påverka 
både mjölkproduktionen och mjölkens kvalitet.

Kylfläktar ökar kornas kapacitet

Värmestress allt vanligare 
Mjölkkor behöver en ren, sval och torr miljö med gott om 
frisk luft. De behöver också lägre temperatur än människor. 
Bra ventilation, som kontinuerligt avlägsnar värme och fukt 
från djuren, är nyckeln till bra kokomfort.

Redan när lufttemperaturen överstiger 22°C börjar korna visa 
tecken på värmestress. Vid värmestress minskar kons aptit 
och foderintag. Mjölkproduktionen minskar och fertiliteten 
försämras.

Fördelar med kylfläktar:
• förbättrar luftcirkulationen och är därför bra att använda 
   både sommar, höst, vår och vinter.
• minskar risk för värmestress.
• ger högre mjölkproduktion.
• ger färre flugor.
Välplanerade ladugårdar med naturlig ventilation i kombina-
tion med kylfläktar erbjuder en utmärkt miljö  för mjölkkor.
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1. DeLaval kylfläkt DDF1200
DeLaval kylfläkt DDF1200 har en för kylfläktar 
unik design som ger ett mer koncentrerat 
luftflöde än tidigare vilket leder till att fler 
kor kan kylas. Den energieffektiva motorn 
tillsammans med frekvensstyrning ger en mjuk 
och exakt styrning av kylfläktens hastighet till 
en mycket lägre energiförbrukning än tidigare.  

Teknisk data
• Fläkthastighet: 600 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 
   DDF1200S: 27.000 m3/h, (når 19 m) 
   DDF1200P: 33.600 m3/h  (når 23 m)
• Vikt: 42 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv

2. DeLaval kylfläkt DF710
En tyst fläkt som är lätt att underhålla. Den har 
en diameter på 710 mm och genererar sval 
luft runt djuren för att förhindra värmestress. 
Installeras enkelt längs båsrader, foderbord och 
i väntområden. Ger ett maximalt luftflöde på 
16 400 m³ / h. 

Teknisk data
• Fläkthastighet: 900 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 16 400 m³ / h
• Vikt: 28 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv
• Kan installeras i kombination med DF1200

3. DeLaval kylfläkt DF500
DeLaval kylfläkt DF500 flyttar en luftmängd på 
7 050 m³ / h. Lätt att installera, använda och 
underhålla, med en låg ljudnivå vilket ger lugna 
kor.  För stallar med låg takhöjd.

Teknisk data
• Fläkthastighet: 1 400 rpm
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 7 070 m³ / h
• Vikt: 8,9 kg
• Välj automatisk- eller manuell 
frekvensstyrning alternativt start/stopp
• Vinklas 10-12º
• Fläktens underkant monteras minst 2,7 m 
över golv

4. Frekvensstyrning med DeLaval styrenhet 
TKR-1
DeLaval kylfläktar kan frekvensstyras manuellt 
eller automatiskt. Frekvensstyrningen ger 
en energibesparing på upp till 70%. Med 
automatisk frekvensstyrning får du en mjuk 
anpassning av hastigheten utefter temperaturen 
i stallet. Detta är fördelaktigt även vår, höst och 
vinter eftersom fläktarna då går på en lägre 
hastighet för att cirkulera luften. 

Frekvensstyrning av kylfläktarna kan göras med 
BSC styrenhet för stallmiljö alternativt med det 
enkla manöverskåpet TKR-1.

5. DeLaval invertererare MFS
DeLaval Inverterare MFS (Multiple Fan Speed) 
använder DeLaval BSC för att anpassa 
fläktarnas prestanda till stallförhållandet i realtid. 
På så sätt kan flera kylfläktar kontrolleras 
samtidigt och nå optimal effektivitet (Upp 
till 11 fläktar per MFS). Det betyder att 
energikostnaderna kan sänkas med upp til 50% 
och har därmed en kort återbetalningstid. 
Med DeLaval Inverterare MFS slipper du 
dessutom de ljudnivåer och elektromagnetiska 
störningar som andra system dras med. Det 
betyder också att de enkelt kan installeras där 
de passar bäst eftersom inga dyra skyddande 
kablar behövs. 

6. DeLaval takfläkt PV600
Denna fläkt kan användas i mjölkningsstallar 
och bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Den är 
särskilt användbart för att minska förekomsten 
av flugor. DeLaval PV600 har en diameter om 
146 cm, en maximal rotation på 267 varv / min 
och i toppfart kan den flytta 21 250 m³ per 
timme.

Teknisk data
• Maxkapacitet vid 0 Pa: 21 250 m³ / h
• Max rotationshastighet: 275 rpm
• Vikt: 7 kg
Hastighetsregulator till takfläkt PV600 
Klarar max 7 fläktar.

TKR-1

4

5
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1. DeLaval mjölkstallsgardin PCR
Kan minska uppvärmningskostnader 
och eliminera drag. Separerar ytan kring 
mjölkstallet från den övriga ladugården. 
Måttanpassad vinyl. Helt tätt vid golvet 
Dragfri drift. Manuell eller automatisk 
drift. Automatisk säkerhetsbrytare.. 

Teknisk data
• Måttbeställning för att passa 
existerande   
 öppning
• Flik i nederkanten för full golvtätning
• Sidoväggstätningar för dragfri drift 

2. DeLaval ventilationsgardin CRAW
Gardinen hålls spänd i alla lägen, 
från helt öppen till helt stängd, 
minskar slitage och skador på väven. 
Kostnadseffektiv och tålig. Styrs 
manuellt eller automatiskt. Övre och 
nedre upprullningsrör i aluminium, 
konstruktion i galvat stål, aluminium 
och nylon samt fågelnät i plast. 
Vindstablisering med hjälp av nylonrep. 
Olika storlekar.

Teknisk data
• Tillgängliga storlekar:  
 1.22 m till 3.05 m hög 
• Fågelnät
• Manuell eller automatisk drift med 
DeLaval BSC

3. DeLaval ventilationsgardin CMR
Passar för höga öppningar. En enda 
drivenhet sänker ner överdelen som 
rullas ner på en rulle i mitten. 
Teknisk data 
• Finns i höjder från 120 till 300 cm 
• Finns i längd 60 m per sektion vid 
drivenhet på 
   sidan samt 120 m vid drivenhet i mitten.  

4. DeLaval ventilationspanel VPT 
En lättviktspanel med 8 mm tjock 
aluminiumram som är en vertikalt 
skjutbar ventilationsvägg i ladugården. 
Den längsgående gummitätningen
ger en dragfri stängning av panelen 
vilket minimerar värmeförlusten vid kallt 
väder. Den kan levereras i olika storlekar 
för att passa många olika anläggningar.
Teknisk data
• Finns i höjder från 61 till 152,5 cm 
• Fågelnät 
• Manuell eller automatisk drift med 
DeLaval BSC

DeLaval ventilationsgardiner och paneler 
Luftintaget kan på många gårdar vara ett gardin- eller panelsystem längs 
sidorna på byggnaden.  

2

3 4
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5. DeLaval skorsten C1
Tillverkad i korrosionsskyddat material 
för att minska underhållskostnaderna. 
Isolerad för att eliminera kondens, 
minskar kallras och möjliggör 
temperaturkontroll. Stor, genomskinlig 
kåpa ger ljusinsläpp och skydd. 
Förlängningsrör av skorstenen genom 
loft; anslutningsplåtar och fågelnät.

Teknisk data
• Storlek: 61 x 61 cm, 76 x 76 cm och  
   92 x 92 cm.
• Isolerat kanalavsnitt för ytterligare 
längd
• Helt isolerad med en 38,1 mm 
   polystyrenskumkärna
• Glasfiberutsida
• 153 x 153 cm gjutet plasttak

6. DeLaval ljusinsläpp
Använd DeLaval skylight som nock 
tillsam-mans med DeLaval skorsten 
C1 för att få ett naturligt ljus. Nock i 
polykarbonat med aluminiumskarvar. 
Kan justeras så den får samma storlek 
som nocken för skorstenen.
Enkel att anpassa och installera.

Teknisk data
• Finns i sektioner om 91,5 x 122 cm,  
  122 x 122 cm och 244 x 122 cm 
• Polykarbonatskivor
• Aluminiumlister för permanent 
montage

5
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DeLaval skorstenar och ljusinsläpp
Skorstenar ger ett bra luftflöde och ger skydd från snö och regn.  

7. DeLaval styrenhet  för stallmiljö 
BSC
DeLaval styrenhet BSC är en integrerad 
enhet som kan styra både din 
ventilation, belysning, kylfläktar och även 
utgödslingen. 
Baserat på temperatur och 
väderförhållanden styr BSC utrustningen 
för att ge bästa möjligt stallklimat för 
dina kor. 

8. DeLaval väderstation
Med en väderstation kopplad till 
DeLaval BSC kan du få optimala 
miljöförhållanden i stallet alla tider på 
dygnet och i alla väder, automatiskt.
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DOL 234

1

2

DOL 630  
klimatdator

DA 600 
frånluftstrumma

DA 1540 tak- 
ventil

DA 1200 väggventil

När du tänker på mekanisk ventilation, 
tänker du kanske huvudsakligen på 
fläktar, men det är bara en del av ett 
bra ventilationssystem.

Fläktar tjänar bara som utlopp för ett 
ventilationssystem och måste kombin-
eras med luftintag av tillräcklig stor-
lek och som är rätt placerade för att 
fungera korrekt.

Den varma, fuktiga luften i stallet - spe-
ciellt båsladugårdar - Måste ständigt 
bytas ut mot den svalare utomhusluf-
ten.

Båsladugårdar kräver noggrann kon-
troll av luftväxling och temperatur för 
att förhindra att temperatur stiger för 
högt eller sjunker för lågt. Eftersom 
uppbundna kor inte kan flytta sig från 
drag eller dåligt ventilerade utrym-
men bör systemets inlopp riktas bort 

från djuren för att undvika drag under 
vintern.

DeLaval mekaniskt ventilationssystem 
erbjuder olika nivåer av styrning så att 
du kan hålla lufttemperaturen så låg 
som möjligt samtidigt som dina djur har 
det bekvämt.

LPV System –  Strukturen

DOL 278 nödöppnings-  
system

Planera din mekaniska ventilation

Ett LPV (Lågenergiventilation)-system 
med vägg- eller takinsläpp är ett klas-
siskt system med undertryck. Vårt 
DeLaval LPV-system är 100% flexibelt 
och kan anpassas till hela produktions-
cykeln i en modern, effektiv  
anläggning för mjölkproduktion.

DeLaval levererar hela systemet. Vi 
har tagit hänsyn till de betingelser som 
krävs inom mjölkproduktion i ett LPV 

system som består av ett antal kompo-
nenter som ger de rätta  
klimatförhållandena för korna och 
därmed bidrar till att förbättra deras 
resultat.

Ett LPV-systemet består av flera kom-
ponenter (luftintag, frånluftstrumma, 
en klimatdator och sammankoppling 
mellan delarna). 

Systemet kan också kompletteras med 
ett larm och nödöppningssystem, kyln-
ing och värme, vilket DeLaval också 
kan leverera.

DA 175A vinschmotor
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Produkter i LPV Systemet

DA 1200/1211/1911 Väggventil 
Passar att byggas in i betongväggar eller 
fixeras i väggar konstruerade i lätt material. 
Ventilen är fjäderbelastad vilket ger en exakt 
öppning och stängning. Väggventilen är 
isolerad vilket motverkar kondens. 

DA 1540 Takventil
Ventilen kan styras så att du får en optimal 
ventilation oavsett om du har högt eller lågt 
ventilationsbehov. Ventilen är fjäderbelastad 
vilket ger en exakt öppning och stängning.
Takventilen är isolerad vilket motverkar kondens.  

DA 600 Frånluftstrumma
Aerodynamisk utformning med en slät och 
smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt
Trumman anpassas till byggnaden i fråga vad 
gäller taklutning, färg, taksida/takåsinstallation, 
vind, etc.

DOL 630 Klimatdator 
Styr ventilationen i stallet baserat på 
temperatur eller fuktighet. Kan styra fläktar 
i flera steg. Styr spjällmotorer och vinsch-
motorer. Mycket användarvänlig.

DA 175 Vinschmotor
Kan styra upp till 128 tilluftsventiler.
Kan köras med automatik eller manuellt.
 

  

LPC lågenergifläkt
Kan tillsammans med klimatdator DOL234F 
minska energiförbrukningen med upp till 75%.  
Fläkten är mycket tryckstabil och bibehåller sin 
höga kapacitet även vid tuffa vindförhållanden.

DOL 278 Nödöppningsenhet AV/PÅ 
Öppnar ventilationssystemet vid tekniskt fel, 
strömavbrott eller ett handhavandefel.

 

DOL 31 Styrskåp för fläktar
För styrning av upp till två 
standardfläktar i två steg.
Utgång för varvtalsreglerad fläkt.

Väggfläkt
Väggfläkt av hög kvalitet. Finns i olika storlekar. 
Kan styras som stegfläkt eller varvtalsstyrd.
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DeLaval komadrass M40R
Den robusta DeLaval komadrass M40R ger 
korna välbefinnande som du kan lita på. Den 
8-mm tjocka överdraget har en robust yta som 
gör den lätt att rengöra. Den speciellt utvecklade 
latexskummattan är hållbar och elastisk vilket 
ger dina kor en genomgående mjuk viloplats. 
Överdraget tillsammans med latexskummattan ger 
en mjuk, stark och sömlös madrass som är enkel 
att installera. DeLaval M40R är även halkfri pga 
att kornas klövar sjunker ner i mattan.  Långsiktigt 
välbefinnande innebär långa vilostunder, 
avslappnade kor och bra mjölkavkastning vilket 
ger ökad lönsamhet.

Teknisk data
• Tjocklek: skum 30 mm, överdrag 8 mm, plastfolie 
0.2 mm
• Skummattornas storlek (cm): 120x150, 120x170 
• Material: polyurethane/latex, gummi, LD 
polythene
• Tre års garanti

Mattor och madrasser
DeLaval erbjuder dig ett stort urval av gummimattor och 
madrasser för dina kors komfort

DeLaval komadrass M45S
Premium komfort och hygien tack vare 
kraftig latexskum och ett flexibelt syntetiskt 
överdrag. Madrassen har visat god hållbarhet 
i tester på gård.
  
Teknisk data
• Tjocklek: skum 40 mm, överdrag 2 mm, 
plastfolie 0.2 mm. 
• Storlek (cm): 120 x 180 
• Material: Polyurethane/latex, syntetiskt 
överdrag, LD polythene
• Tre års garanti

DeLaval komadrass M45R
DeLavals nya 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.
  
Teknisk data
• Tjocklek: skum 40 mm, överdrag 3,5 mm, 
plastfolie 0.2 mm. 
• Storlek (cm): 120 x 170 
• Material: Polyurethane/latex, syntetiskt 
överdrag, LD polythene
• Tre års garanti
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DeLaval båspallsmatta RM30F
Båspallsmatta RM30F erbjuder högsta komfort 
och hygien i lösdriftsstallar. Mattan är gjord 
av förstklassig gummiblandning som gör att 
den håller formen länge. Ytan är utformad i ett 
triangelmönster som minskar risken för halka 
och är enkel att rengöra. En insats, i ett mjukt 
gummiskum, i framkant av mattan gör den 
mjuk och stötdämpande. Den bakre delen av 
mattan har konade dobbar på undersidan som 
gör att vattnet och urin dräneras. 

Teknisk data
• Tjocklek: 30 mm
• Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
• Yta: DeLaval triangelmönster
• Undersida: Stötdämpande dobbar och 
   gummiskum
• Tre års garanti

DeLaval båspallsmatta RM21BS
DeLaval båspallsmatta RM21BS är en 
gummimatta för uppbundna stallar men kan 
även läggas i liggbås. DeLaval RM21BS 
erbjuder högsta komfort och hygien. Mattan 
är gjord av förstklassig gummiblandning som 
gör att mattan håller formen länge. Ytan är 
utformad i ett triangelmönster som minimerar 
risken för halka och är enkel att rengöra. 
   De konade dobbarna på undersidan 
av mattan gör att mattan är mjuk och 
stötdämpande. Dobbarna gör även att vatten 
och urin dräneras.

Teknisk data.
• Tjocklek: 21 mm
• Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
• Material: Högkvalitetsgummi (virgin rubber)
• Tre års garanti

DeLaval båspallsmatta CR20 på rulle
DeLaval CR20 är en båspallsmatta på rulle med 
stora dubbar på undersidan av mattan som 
ger god komfort. CR20 finns tillgänglig i flera 
storlekar och passar både vuxna kor, ungdjur 
och kvigor.

Teknisk data
CR17S
• Tjocklek: 20 mm.
• Storlekar (m): 1,50 och 1,80 x 10 m, och   
 1,50 och 1,80 x 25 m.
• Undersida: Dubbar (10 mm höga)

För mer information, kontakta din säljare eller 
servicetekniker.

Gummimattor
Bekväma, halksäkra  
ytor där kor kan gå 
säkert underlättar ett 
normalt beteende.  
När de kan välja,  
föredrar kor att stå  
eller gå på gummiytor 
hellre än på betong. 

DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-S
DeLaval spaltgolvsmatta är ett hållbart, 
högkvalitativt system av gummi. Det passar 
många typer av spaltgolv av olika storlek och 
kräver inget fästmaterial.

Spaltgummit har ett unikt lutningssystem 
som ger optimerad gödseldränering. Genom 
att installera gummimattan förbättras komforten 
för djuren. Gummiskyddet ökar livslängden 
för spaltgolv av betong. Denna typ av 
spaltgolvsmatta är inte avsedd för mekanisk 
utgödsling ovanpå. 

DeLaval spaltmatta för skrapor SFC-F
DeLaval SFC-F är anpassad till gångar med 
gödselskrapor. Passar tillsammans med DeLaval 
gödselrobot RS450S, DeLaval gödselskrapor 
och även skrapor från andra tillverkare.

DeLaval gummimatta DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC

R18P SFC-S SFC-F SFC-C – för kalv

Design Pussellösning
Hamrad yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Lutande yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Plan yta

Enkla mattor som täcker 2 spalt
Lutande yta

Användning Öppna gångar, samlingsfållor, 
mjölkstall

Väntytor, områden med spalt som 
inte skrapas

Områden med spalt som skrapas Väntytor, områden med spalt som 
inte skrapas

Funktioner Optimalt skrapresultat
Halksäker och bekväm 

Optimal dräneringsförmåga 
Halksäker och bekväm

Optimalt skrapresultat
Halksäker och bekväm 

Optimal dräneringsförmåga 
Halksäker och bekväm

Installation Pussel Självlåsande Självlåsande Självlåsande

DeLaval gummimatta R18P
DeLaval gummimatta R18P är ett högkvalitativt 
och slitstarkt gummisystem. Den finns i många 
olika storlekar och passar därför i många olika 
typer av gångar, väntområden och stallar. Om 
gummimattan installeras förbättras komforten 
för djuren drastiskt och halkrisken minskar.
Gummiskyddet ökar livslängden för betonggolv.
DeLavals gummimatta R18P går att kombinera 
med DeLaval utgödsling.

Specifik matta med pusselbitssystem,  
DeLaval PM30P, finns även till kalvar. 

DeLaval spaltmatta SFC-C – för kalv
DeLaval spaltmatta för kalv är ett system för 
spaltgolv. Den har en unik lutningen vilket ger 
gödseldräneringen optimal. Mattan ger en 
mjukare yta för djuren att gå på. Mattorna är 
avsedda för spaltöppning mellan 28-33 mm.
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DeLaval utgödslingar
DeLaval har helhetslösningar för utgödsling från stallet hela vägen ut till 
gödselbrunnen.
  

Vajer-
utgödsling

Hydraulisk
utgödsling

Kätting-
utgödsling

Tvärkulvert
med
hydrauliska
skrapor

Gödselpumpar

Tryck-
utgödslingar

Gödselbrunn

G
ö

d
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ar
at
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Skrapsystem AKD med kätting för öppna 
rännor
Stark och flexibel, ett system utan svaga länkar.

DeLaval AKD80 och AKD140  
Denna lösning erbjuder ett robust, enkelt 
skrapsystem. Det kombinerar fördelarna med 
en slitstark kedja med en mycket mångsidig 
installation som klarar olika rännlängder och 
olika placeringar av tvärrännor. 
Drivenheten är hjärtat i system och tar 
utan problem hand om tunga laster. Den 
kan installeras på en mängd olika ställen i 
ladugården, vilket ger dig val mellan många 
möjliga planlösningar. 
Systemet klarar upp till fyra rännor och olika 
rännlängder.

Mellan elmotorn och växelådan sker en stor 
utväxling som ger en mjuk start och gör att det 
går att använda en standardmotor på 
0.75 kW med låg energiförbrukning.  
Det finns två modeller. 
Automatisk kättningspännare finns som tillval.
Systemet har en avancerad kosäkerhet som 
kontinuerligt mäter belastningen på skrapan.  

AKD80 AKD140

Maximal
kedjelängd

180 m 300 m

Maximal 
slaglängd

80 m 140 m

Hastighet 2.1 m/min 2.1 m/min

Motorförbrukning 0.75 kW 0.75 kW

Dimension kätting 13 mm 13 mm

Drivenhet

Premium styrskåp 
med pekskärm

Drivenhet med öppna luckor
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1. DeLaval drivenhet ACD 20F 
DeLaval drivenhet ACD120F för vajerskrapa är ett välbeprövat 
vajerskrapsystem som både kan väggmonteras och golvmonteras för att 
få en kompakt installation i ladugårdar där utrymmet är begränsat. Den 
klarar rännor upp till 120 m.  

2. Standardskåp för ACD120, DeLaval MCB
• Snabb, enkel installtion och uppstart.
• Manuellt eller automatiskt läge med tidsinställda starter.
• Strömrusningsrelä som är justerbart för att slå ifrån om ett djur  
   ligger i gången.
 
3. DeLaval vajerskrapa ACC
Tuff mot gödsel, skonsam mot klövar och svansar. ACC har mjuka runda 
kanter och gummiblad. Skrapan inkluderar vajerspännare, vilket sparar 
både tid och pengar.

4. DeLaval vajerskrapa CSL
Robust, lämplig för tuffa förhållanden med torr gödsel, till exempel kalla 
lösdrifter, köttdjursstall och ungdjursstall. 

3

Vajerutgödsling ACD120F

4

1 2



 83Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

1. DeLaval hydraulisk rännskrapa ACH 
DeLaval ACH är effektiv och har lågt 
underhållsbehov. Den gör arbetet utan att du 
behöver övervaka. Gamla anläggningar går att 
uppgradera till ACH.

De kovänliga funktionerna och skrapeffekten 
är ännu högre tack vare den hydrauliska driv-
enheten som ger en mjuk drift. Den håller rän-
norna rena och torra, utan att stressa dina kor. 

2. DeLaval hydraulisk rännskrapa DM
Skrapa för långa gångar
• Robust konstruktion
• Lågt underhåll
• Lämplig för köttdjur och ungdjur
   samt kalla lösdrifter

3. DeLaval hydraulaggregat
Hydraulaggregatet är avsett för tuffa 
förhållanden och låga underhållskostnader. 
För att möta dagens höga krav är aggregatet 
utrustat med en mycket effektiv och tyst pump 
(55-60 dB) och marknadens bästa 
vändningsventil. 

4. DeLaval kontrolbox BH1 
Detta är den enklaste kontrollboxen i 
sortimentet. Den kontrollerar hydrauliska 
utgödslingssystem för öppna rännor. Den passar 
för system med ett aggregat, där en hydraulisk 
cylinder, eller en grupp av cylindrar, går parallellt 
eller i serie. Kontrollboxen kräver manuell start 
och genom att använda luftgränsläge kan 
utgödslingen parkeras automatiskt.

1

Hydraulisk utgödslingssystem – 
öppna rännor
Den hydrauliska cylindern är kopplad 
till en dragstång som rör sig fram 
och tillbaka och flyttar skrapan i steg, 
långsamt och säkert. 

2

3

  4
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DeLaval robotskrapa RS450S – spalt
Den moderna RS450S har fullt med funktioner som förbättrar hygienen i 
stallet. I varenda gång, vart-enda hörn gör den rent – effektivt och intelligent.
Med sprayfunktion som löser upp torrt gödsel.

Rätt storlek och kapacitet
DeLaval robotskrapa för spaltgolv 
RS450S har kraftiga batterier så den 
klarar långa rutter och kan vara i drift 
stor del av dygnet. Roboten väger 
420 Kg vilket gör att den står emot 
eventuella stötar från djuren under 
sina körningar. Roboten långsamma 
hastighet, 4 meter per minut ger 
lugna djur i stallet. Vi anpassar 
skrapbredden för att passa ditt stall. 
Med rätt skrapbredd får du ut mer av 
roboten. 

För en mer hygienisk ladugård
Med en gödselrobot sparar 
du arbetstid och ett tråkigt 
arbetsmoment. Roboten gör rent 
stallet minst sex gånger per dygn 
vilket gör att djurens klövar och juver 
hålls renare. Det leder till förbättrad 
klöv- och juverhälsa. I de flesta fall är 

roboten betald på mindre än två år. 
RS450S klarar de flesta planlösningar 
och kan även göra rent i passager. Du 
kan lätt anpassa rutter och tider med 
fjärrkontrollen. DeLaval gödselrobot 
har en avancerad kosäkerhet, ligger 
en ko i vägen så gör roboten tre 
försök innan den stannar och ger ett 
larm.

Spraysystem för ett renare stall
DeLaval gödselrobot kan förses med 
automatiskt spraysystem som tillval. 
Roboten sprayar vatten framtill och 
baktill på spalten så att det blir renare 
och gödseln inte kan torka fast. 
Vid laddstationen fylls roboten på 
automatiskt med 100 liter vatten. Vid 
upplärning av rutten programmerar 
man var roboten ska spraya vatten. 

Teknisk specifikation RS450S

Hastighet:  
5,5  m/min 
Batterikapacitet (x2):  
AGM: 12 V, 110 A/h
Drivmotor: 1x165 W
Styrmotor: 1x65 W
Material:  
Stål/rostfritt
Vikt: 460 kg
Nödstopp: Ja
Kosäkerhetssystem: Ja
Driftstid: 79% av tiden,
5 timmar laddning
Justerbar skrapa: Ja
Upplärning av rutt:  
Fjärrkontroll
Justerbar skrapa: Ja
Upplärning av rutt:  
Fjärrkontroll

Max antal rutter:  
Obegränsat
Distansstyrning  
via internet: Ja
Dimensioner (LxBxH): 
exkl. skrapa:  
1430x730x640 cm
Skrapans bredd:  
100 – 210 cm
Öppen skrapgång:  
30 meter
Tillval: Sprayfunktion
Vikt (exkl vatten): 490 kg
Vikt (inkl vatten): 590 kg
Dimensioner (LxBxH)
exkl skrapa 
1469x730x660 cm
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Hydrauliska rännskrapor
Den här typen av pålitliga skrapsystem för rännor drivs 
med hydraulaggregat.  Skraporna transporterar gödseln 
och viker automatiskt in sig på tillbakavägen.

 

1

2

3

1. DeLaval HRS för spalt
Hydraulcylindern är placerad i mitten av 
gången. Den är upphängd i spalten och 
bultad i väggen med skrapor i flera rader 
ut på sidorna. HRS specialdesignas just 
för ditt stall. HRS är i princip underhållsfri 
och har mycket låg underhållskostnad.

2. DeLaval HCR60 för täckta rännor
I de smala täckta rännorna är lösningen 
DeLaval HCR60, skrapor som effektivt 
transporterar gödseln. Konstruktionen gör 
att skrapan snabbt svänger ut i arbetsläge 
vilket gör att den klarar fast gödsel utan 
problem.

3. DeLaval tryckare HTP60
Presstrumman levereras som en enhet 
för enkel ingjutning och säker funktion. 
Pressklaffen är tillverkad av hög stålkvalitet 
och dess konstruktion gör att den med 
säkerhet klarar de krafter som uppstår vid 
kompressionen. 
Du kan få tryckaren med olika anslutningar 
för fast och flytgödsel med eller utan 
backklaff.
Det finns också övergångar för både 400 
och 500 mm PVC rör.

4. DeLaval HGC60 för uppbundet  
    (ej på bild)
Om du har en uppbunden ladugård och vill 
ha en effektiv ränndrift är DeLaval HGC60 
lösningen för dig. Cylindern som driver 
skraputrustningen ligger väl skyddad i en 
kassett som smälter bra in i ränna och 
gång. Kassettens konstruktion hindrar 
gödsel från att tränga in till cylinder.
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Transportpumpar
DeLaval gödselpumpar blandar och pumpar flytgödsel. Vi anpassar 
modellen efter just dina förutsättningar och behov, allt från små gårdar 
till stora industriella stallar. 

1. DeLaval transferpump SP480
DeLaval transferpump SP480 är en 
hydraulisk kolvpump, utformad för 
att pumpa flytgödsel från ladugården 
till lagringsplatsen. Om du behöver 
transportera gödsel lång väg (upp till 350 
meter) så välj denna lösning.  
Systemet används vanligtvis i 
gödselbrunnar upp till tre meter djupa. 
DeLaval SP480 är stark, pålitlig och 
relativt tystgående.

 

2. DeLaval gödselpump EP300 
Utformad för omrörning i mindre till 
medelstora pumpbrunnar och för 
pumpning av gödsel upp till 200 meter till 
gödselbrunnen.

 
DeLaval EP300, beskrivning:

• Impeller om 300 mm
• Hög kapacitet och låga vibrationer
• Kraftöverföringsaxeln skyddas av 

ett 
kraftigt fyrkantsrör

• Det nedre lagret har en 
gummitätning 
som smörjs av gödseln vilket 
säkerställer en tillförlitlig drift.

• För pumpbrunnar med djup:  
1.6 m till 4.0 m

• Finns i storlekarna 11 kW, 15 kW  
och 18,5 kW

3. DeLaval dränkbar gödselpump SP 
En högpresterande pump  gjord för att 
ha en lång livslängd i en tuff miljö.

 
DeLaval SP, beskrivning:

• IHög kapacitet och lyfthöjd tack 
vare precisionstillverkat pumphus

• Lätt att installera och underhålla 
tack vare att den enkelt kan 
vinschas upp och ner

• Justerbar arbetshöjd. Kan även
• vinklas i sidled
• Utmärkt skärförmåga med dubbla 

knivar
• Delar i rostfritt för lång hållbarhet
• Max torrsubstansinnehåll 

gödselpump 12%
•     Max Kapacitet 340 m3/timme
•     Max lyfthöjd 21 meter

1

2

3
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Gödselomrörare
 

DeLaval dränkbar gödselomrörare SA 
För omrörning i gödselbrunnar.

 
DeLaval SA, beskrivning:

• Lätt att installera och underhålla tack vare att 
den enkelt kan vinschas upp och ner

• Justerbar arbetshöjd. Kan även vinklas i sidled 
samt 15 grader uppåt (tillval)

• Hög kapacitet
• Självrengörande propeller
• Delar i rostfritt för lång hållbarhet
• Max kapacitet 10.000 m3 i timmen
• Max kastlängd 90 meter

DeLaval gödselseparator 

Det finns många fördelar med att separera gödsel på gården. Mindre gödselbrunn, 
möjlighet att pumpa den flytande delen längre sträckor, effektivare spridning på åkrar 
är några av dem.

Modell
Motorstyrka

KW
Kapacitet

M3/h
Filterstorlek

mm

TS i fasta 
delen

%

Separator DM30 4 4-50 0.5, 0.75 < 30%

Separator DM30HD 5.5 6-72 0.5, 0.75 < 30%

Separator DM35 5.5 4-22 1.00 < 35%

Separator DM35HD 7.5 4-42 1.00+0.75 < 35%

• Hög kapacitet med i genomsnitt 25-30m3/t
• Ger upp till  30-35% TS i fasta delen 

beroende på modell 

•  Robust utformning för hög pålitlighet

• Effektiv och enkel installation

• Flera olika storlekar för att passa behoven på alla 
gårdar oavsett storlek
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DeLaval InService™

DeLaval har en landstäckande serviceorganisation för 
att kunna tillhandahålla professionell förebyggande 
service samt akutservice om det oförutsedda händer.
Med ett serviceavtal med DeLaval kan du känna dig 
trygg, din anläggning kommer att få det underhåll 
som krävs och du kan dessutom ta del av vårt  
förmånsprogram som ger dig bra pris på de dagliga 
förnödenheter du behöver i din verksamhet. 
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Hydrauliska rännskrapor
Den här typen av pålitliga skrapsystem för rännor drivs 
med hydraulaggregat.  Skraporna transporterar gödseln 
och viker automatiskt in sig på tillbakavägen.
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1. DeLaval HRS för spalt
Hydraulcylindern är placerad i mitten av 
gången. Den är upphängd i spalten och 
bultad i väggen med skrapor i flera rader 
ut på sidorna. HRS specialdesignas just 
för ditt stall. HRS är i princip underhållsfri 
och har mycket låg underhållskostnad.

2. DeLaval HCR60 för täckta rännor
I de smala täckta rännorna är lösningen 
DeLaval HCR60, skrapor som effektivt 
transporterar gödseln. Konstruktionen gör 
att skrapan snabbt svänger ut i arbetsläge 
vilket gör att den klarar fast gödsel utan 
problem.

3. DeLaval tryckare HTP60
Presstrumman levereras som en enhet 
för enkel ingjutning och säker funktion. 
Pressklaffen är tillverkad av hög stålkvalitet 
och dess konstruktion gör att den med 
säkerhet klarar de krafter som uppstår vid 
kompressionen. 
Du kan få tryckaren med olika anslutningar 
för fast och flytgödsel med eller utan 
backklaff.
Det finns också övergångar för både 400 
och 500 mm PVC rör.

4. DeLaval HGC60 för uppbundet  
    (ej på bild)
Om du har en uppbunden ladugård och vill 
ha en effektiv ränndrift är DeLaval HGC60 
lösningen för dig. Cylindern som driver 
skraputrustningen ligger väl skyddad i en 
kassett som smälter bra in i ränna och 
gång. Kassettens konstruktion hindrar 
gödsel från att tränga in till cylinder.
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Transportpumpar
DeLaval gödselpumpar blandar och pumpar flytgödsel. Vi anpassar 
modellen efter just dina förutsättningar och behov, allt från små gårdar 
till stora industriella stallar. 

1. DeLaval transferpump SP480
DeLaval transferpump SP480 är en 
hydraulisk kolvpump, utformad för 
att pumpa flytgödsel från ladugården 
till lagringsplatsen. Om du behöver 
transportera gödsel lång väg (upp till 350 
meter) så välj denna lösning.  
Systemet används vanligtvis i 
gödselbrunnar upp till tre meter djupa. 
DeLaval SP480 är stark, pålitlig och 
relativt tystgående.

 

2. DeLaval gödselpump EP300 
Utformad för omrörning i mindre till 
medelstora pumpbrunnar och för 
pumpning av gödsel upp till 200 meter till 
gödselbrunnen.

 
DeLaval EP300, beskrivning:

• Impeller om 300 mm
• Hög kapacitet och låga vibrationer
• Kraftöverföringsaxeln skyddas av 

ett 
kraftigt fyrkantsrör

• Det nedre lagret har en 
gummitätning 
som smörjs av gödseln vilket 
säkerställer en tillförlitlig drift.

• För pumpbrunnar med djup:  
1.6 m till 4.0 m

• Finns i storlekarna 11 kW, 15 kW  
och 18,5 kW

3. DeLaval dränkbar gödselpump SP 
En högpresterande pump  gjord för att 
ha en lång livslängd i en tuff miljö.

 
DeLaval SP, beskrivning:

• IHög kapacitet och lyfthöjd tack 
vare precisionstillverkat pumphus

• Lätt att installera och underhålla 
tack vare att den enkelt kan 
vinschas upp och ner

• Justerbar arbetshöjd. Kan även
• vinklas i sidled
• Utmärkt skärförmåga med dubbla 

knivar
• Delar i rostfritt för lång hållbarhet
• Max torrsubstansinnehåll 

gödselpump 12%
•     Max Kapacitet 340 m3/timme
•     Max lyfthöjd 21 meter
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Gödselomrörare
 

DeLaval dränkbar gödselomrörare SA 
För omrörning i gödselbrunnar.

 
DeLaval SA, beskrivning:

• Lätt att installera och underhålla tack vare att 
den enkelt kan vinschas upp och ner

• Justerbar arbetshöjd. Kan även vinklas i sidled 
samt 15 grader uppåt (tillval)

• Hög kapacitet
• Självrengörande propeller
• Delar i rostfritt för lång hållbarhet
• Max kapacitet 10.000 m3 i timmen
• Max kastlängd 90 meter

DeLaval gödselseparator 

Det finns många fördelar med att separera gödsel på gården. Mindre gödselbrunn, 
möjlighet att pumpa den flytande delen längre sträckor, effektivare spridning på åkrar 
är några av dem.

Modell
Motorstyrka

KW
Kapacitet

M3/h
Filterstorlek

mm

TS i fasta 
delen

%

Separator DM30 4 4-50 0.5, 0.75 < 30%

Separator DM30HD 5.5 6-72 0.5, 0.75 < 30%

Separator DM35 5.5 4-22 1.00 < 35%

Separator DM35HD 7.5 4-42 1.00+0.75 < 35%

• Hög kapacitet med i genomsnitt 25-30m3/t
• Ger upp till  30-35% TS i fasta delen 

beroende på modell 

•  Robust utformning för hög pålitlighet

• Effektiv och enkel installation

• Flera olika storlekar för att passa behoven på alla 
gårdar oavsett storlek
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DeLaval InService™

DeLaval har en landstäckande serviceorganisation för 
att kunna tillhandahålla professionell förebyggande 
service samt akutservice om det oförutsedda händer.
Med ett serviceavtal med DeLaval kan du känna dig 
trygg, din anläggning kommer att få det underhåll 
som krävs och du kan dessutom ta del av vårt  
förmånsprogram som ger dig bra pris på de dagliga 
förnödenheter du behöver i din verksamhet. 
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DeLaval InService™ Förmånsprogram
Förmånsprogrammet riktar sig till mjölkpro- 
ducenter som har en DeLaval mjölkningsan-
läggning med serviceavtal. Det kan vara en rör-
mjölkning, ett mjölkningsstall eller VMS™. 
 
DeLaval InService™ Förmånsprogram ger dig en 
rad förmåner såsom lägre timtaxa, rabatt på för-
brukningsvaror såsom diskmedel och spendopp, 
rabatt på de flesta av våra tillbehör samt rabatt 
på utvalda gummidelar som byts i samband med 
service.

Villkoren för att vara med i förmånsprogram-
met är enkla. Det måste finnas ett serviceavtal 
på mjölkningsanläggningen och förebyggande 
service måste vara utförd enligt våra rekommen-
dationer. Är detta uppfyllt är du automatiskt med 
i förmånsprogrammet som BRONS- eller SILVER-
kund. För att bli GULD-kund krävs att du köper 
utvalda förbrukningsvaror av oss för minst 5.000 
kr per år. Som GULD-kund får du högre rabatt ju 
mer du handlar för (5-15%). Du får också unika 
erbjudanden fyra gånger om året. 

Förmånligare och tryggare kan det inte bli.

DeLaval InService™ Förmånsprogram  
ger dig, förutom trygghet – lägre timtaxa, lägre 
priser på förbrukningsvaror, tillbehör och många fler 
förmåner.



90 
Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Som GULD-kund får du:
• 5-15% rabatt på förbrukningsvaror beroende på hur mycket du köper per år.
• 10 % rabatt på ordinarie timtaxa vid förebyggande service och akutservice.
• 10 % rabatt på de flesta av våra tillbehör.
• 30% rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service (ej VMS).
• Unika erbjudanden 4 gånger/år.

Som SILVER-kund får du:
• 10 % rabatt på ordinarie timtaxa vid  förebyggande service och akutservice.
• 30% rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service (ej VMS).

Som BRONS-kund får du:
• 5 % rabatt på ordinarie timtaxa vid förebyggande service och akutservice.
• 30 % rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service. Bli GULD-kund 

redan idag!
Anmäl dig genom att 
kontakta din DeLaval 
servicetekniker eller 

gå in på 
www.delaval.com

Exempel på varor med GULD-kundsrabatt:
• Diskmedel, spendopp, mjölkfilter och tömningsproppar
• Juverdukar, juverhygien, handhygien och papper
• Vakuumpumpolja och komprimatolja
• Arbetskläder, stövlar och mjölkarhandskar
• Borstar, handdiskmedel och tvättmedel
• De flesta av våra tillbehör

Gäller utvalda förbrukningsvaror enligt  
aktuell lista från DeLaval.

Som GULD-kund får du bra rabatter på ett brett 
sortiment av våra förbrukningsvaror och tillbehör.  
Ju mer du köper desto högre rabatt får du.

GULDGULD

SILVERSILVER

BRONSBRONS
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Se till att du får regelbundna leveranser – GummiDirekt
DeLaval GummiDirekt – ett abonnemang för gummileveranser direkt hem till gården

•  Leverans 2 gånger/år - vår och höst

•  Respektive leverans innehåller aktuella delar till din mjölkningsanläggning 
 baserat på rekommenderade bytesintervall

•  Du får optimal funktion på mjölkningen året om

•  Starkt reducerat pris, 35 – 40% rabatt

•  Bra för juverhälsa och bakterietal 

Rätt originalspengummi gör att du kan få ut maximalt av din mjölkningsanläggning 
Kom ihåg – spengummit är den enda kontakten mellan kon och mjölkningsutrustningen! 
Välj originalspengummi – riskera inte juverhälsa och mjölkningsprestanda
Byt i tid – få leveranser med GummiDirekt

Läs mer om Gummidirekt på www.delaval.com och kontakta din servicetekniker för att anmäla dig.

Byt i tid – det lönar sig
Att regelbundet byta spengummi och slangar är en förutsättning för:

  

  god juverhälsa

  snabbare mjölkning

  hög mjölkproduktion

  hög mjölkkvalitet

Bytesintervall på spengummi

Antal  
mjölkningar  

per dygn 

Antal mjölkningsorgan

12 16 20 24 32 40 50 60

200 150 200

300 100 133 250

400 75 100 167 150 200

500 60 80 125 120 160 200

600 50 67 100 100 133 167 208

700 43 57 83 86 114 143 179 214

800 38 50 71 75 100 125 156 188

900 33 44 63 67 89 111 139 167

1000 30 40 56 60 80 100 125 150

1100 27 36 50 55 73 91 114 136

1200 25 33 45 50 67 83 104 125

1300 31 42 46 62 77 96 115

1400 29 38 43 57 71 89 107

1500 27 36 40 53 67 83 100

1600 33 38 50 63 78 94

1700 31 35 47 59 74 88

Inne i tabellen kan du läsa av det optimala bytesintervallet i antalet dagar mellan varje spengummibyte
Det rekommenderade bytesintervallet på spengummi är efter 2500 mjölkningar eller 6 månader, beroende på vad som kommer först.

Spengummit är den enda komponenten i ett mjölkningssystem 
som kommer i direktkontakt med kons spenar. Därmed är 
det en av nyckelkomponenterna i processen att mjölka kor 
snabbt, varsamt och med komplett urmjölkning. Även om 
många försöker vänta några veckor eller månader extra med 
byte av spengummi så lönar det sig inte i längden eftersom 
mjölkproduktion och mjölkkvalitet försämras.
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DeLaval 24M – spengummikragens hål Ø24  
96003682 Förpackning, 4 st 550,- (688,-)
96003603 Styck

Spengummi som passar till stålspenkopp 
96055080 +  alla DeLaval TF-centraler 

DeLaval 20S – spengummikragens hål Ø20 
96001883 Förpackning, 4 st 524,- (655,-)
96001801 Styck

DeLaval 24M – spengummikragens hål Ø24  
96001683 Förpackning, 4 st 524,- (655,-)
96001601 Styck

DeLaval 24M – spengummikragens hål Ø24  
96000081 Förpackning, 4 st 524,- (655,-)
96000002 Styck

Spengummin som passar till  
DeLaval mjölkningsorgan Harmony™ och  
Harmony Plus™ 
Den patenterade microtexturen gör att spengummit håller samma spänst under hela 
livslängden, 2500 mjölkningar eller 6 månader. Slangdelen med en stor innerdiameter, ger bra 
vakuumstabilitet för bättre urmjölkning och massage, men även snabbare borttransport av 
mjölken. Allt detta stimulerar kon till en total tömning av juvret, vilket ger bra juverhälsa och 
snabbare mjölkning.

DeLaval 18S – spengummikragens hål Ø18  
99900680 Förpackning  564,- (705-) 
99900601 Styck

DeLaval 20S-ST – spengummikragens hål Ø20
99900480 Förpackning  564,- (705,-)
99900401 Styck

DeLaval 20M  – spengummikragens hål Ø20  
99900783 Förpackning  564,- (705,-)
99900703 Styck

DeLaval 20M-SL – spengummikragens hål Ø20
99900982 Förpackning  564,- (705,-)
99900901 Styck

DeLaval 20M-EX – spengummikragens hål Ø20 
99900780 Förpackning  564,- (705,-)
99900701 Styck

DeLaval 22M-LS  – spengummikragens hål Ø22 
96400880 Förpackning  564,- (705,-)
99900801 Styck

Benämning   Förklaring 

      M  Medium huvud  
      S  Litet huvud
      L  Stort huvud
     LS  Ger lite slipp/dubbel läpp
     EX  Lång - korta mjölkningslangen
     ST  För korta spenar
     SL  Extra mjuk läpp

Spengummi som passar Harmony  
lättviktskopp 96442080 +  
alla DeLaval TF-centraler

Spengummin som passar till stålspenkopp 
96055080  +  alla DeLaval TF-centraler 
med 8 mm-nipplar 

Spengummi som passar till stålspenkopp 
96055082 +  alla DeLaval TF-centraler med 
8 mm-nipplar 

Monteringsverktyg VMS spengummi 
Gör det lätt att byta spengummi!
86226301   516,- (645,-)

Proppa - spenatrapp 
Är avsedd för att täta den överflödiga 
spenkoppen vid mjölkning av två- eller 
trespenta kor. 
88940901 2-pack 95,- (119,-)

Blå
förpackning

Gul
förpackning

Röd
förpackning

Grå
förpackning

DeLaval 20M-LS  – spengummikragens hål Ø20 
96400780 Förpackning  568,- (710,-)
96400701 Styck

Nyhet!

Spengummimätningsverktyg 
För mer info kring spenmätning, se vår 
hemsida.
86263780  44,50 (56,-)



 93Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

DeLaval Clover™ 20M  – spengummikragens hål Ø20 
86940780 Förpackning  619,- (774,-)
86940701 Styck

DeLaval Clover™ 20S-ST  – spengummikragens hål Ø20 
86940480 Förpackning  619,- (774,-)
86940401 Styck

DeLaval Clover™ 20M-EX  – spengummikragens hål Ø20 
86940781 Förpackning  619,- (774,-)
86940702 Styck

Den unika klöverformen av Clover™ kombinerat 
med de konkava sidorna i cylindern samt de 
rundade hörnen, ger spengummit en optimal 
funktion och skonsam spenbehandling.

Unikt klöverformat spengummi  
– Clover™

DeLaval 20M-VMS – spengummikragens hål Ø20  
92725980 Förpackning, 4 st 621,- (777,-)
92725901 Styck

DeLaval 20M-ST-VMS – spengummikragens hål Ø20  
94921280 Förpackning, 4 st 621,- (777,-)
94921201 Styck

DeLaval 18M-VMS – spengummikragens hål Ø18  
89550880 Förpackning, 4 st 621,- (777,-)
89550801 Styck

DeLaval 18M-ST-VMS – spengummikragens hål Ø18  
86184280 Förpackning, 4 st 621,- (777,-)
86184201 Styck

Spengummin som passar till DeLaval VMS™ 
VMS™ spengummi är utformat för att passa perfekt i VMS™ spenkopp – bättre än traditionella 
spengummin till VMS. Det är mindre risk att spengummit viks om någon ko trampar på det, vilket 
minskar risken för larm i VMS™.

DeLaval Clover™ VMS 20M  
– spengummikragens hål Ø20  
87629580 Förpackning, 4 st 619,- (774,-)
87629501 Styck

VMS-spengummi som passar  
Harmony lättviktskopp 96442080  
+ alla DeLaval TF-centraler

Grön
förpackning

Unik mikrostruktur
Begränsar att gummit sväller

Smidig övergång
Mellan spengummistrumpan 
och korta mjölkslangen

Säker och hygienisk  
anslutning till centralen
Stabilt vakuum under spenen.  
Mängd > 12L /min. Resultet kan  
variera och är inte garanterarat.

Mjuk läpp
Ger perfekt 
omslutning  
av spenen

Stimulerar  
till hög  
prestanda

Klöver- 
format

Hög  
avkastning och  

mjuk spenbehandling 
DeLaval Clover™ spengummi  
har en unik, patenterad design 

som ger en skonsam mjölkning, 
hög avkastning, snabb 

urmjölkning och bra  
spenhälsa.

Clover™ 
spengummi ska 

bytas ut efter 2500 
mjölkningar eller 
efter 180 dagar 

beroende på vilket 
som kommer  

först.

Byt ofta!

1. DeLaval mjölkslang VMS
Art nr Typ Antal Längd
91701381 Gummi 4 st 1700 mm      
        1.221,- (1.527,-)

2. DeLaval flexislang
Art nr Typ Antal 
90744903 Gummi 1 st    59,- (74,-)

Slangar till  
VMS

Svamp VMS kamerarengöring
Putsar glaset till kameralinsen så att 
spenarna hittas snabbt. Smutsig svamp 
riskerar att sänka kapaciteten, repa glaset 
och bidra till smittspridning.  
Byt svamp 1 ggr/vecka! 
91309280 10-pack 249,- (312,-)

2

1
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DeLaval mjölkslang
Art nr Typ Innerdiameter Längd
89814380 Plast 14.3 mm  Löpmeter 87,- (109,-)
89814381 Plast 14.3 mm  740 mm 83,50 (105,-)
89814383 Plast 14.3 mm  2350 mm 217,- (272,-)

DeLaval dubbel pulseringsslang
Art nr Typ Innerdiameter Längd
90844709 Gummi 7.6 mm  740 mm 117,- (147,-)
90844783 Gummi 7.6 mm  2400 mm 293,- (367,-)
90844780 Gummi 7.6 mm  Löpmeter 129,- (162,-)

DeLaval Mjölkslang - uppbundet
Art nr Typ Innerdiameter Längd
90840480 Gummi 14.5 mm  Löpmeter 207,- (259,-)
90840403 Gummi 14.5 mm  1220 mm 282,- (353,-)
90840483 Gummi 14.5 mm  2350 mm 462,- (578,-)

DeLaval Mjölkslang - mjölkningsstall
Art nr Typ Innerdiameter Längd
90840580 Gummi 16 mm  Löpmeter 263,- (329,-)
90840505 Gummi 16 mm  2000 mm 508,- (635,-)

DeLaval kort pulseringsslang Innerdiameter Längd
90844280 Gummi 7.2 mm  Löpmeter 111,- (139,-)
90844282 Gummi 7.2 mm  155 mm; 4-pack 106,- (133,-)
90844284 Gummi 7.2 mm  180 mm; 4-pack 112,- (140,-)
90844285 Gummi 7.2 mm  205 mm; 4-pack 127,- (159,-)
90844286 Gummi 7.2 mm  220 mm; 4-pack 134,- (168,-)

Trippelslang
Art nr Typ  Innerdiameter 1/ Längd
     Innerdiameter 2
98981780 Gummi 14.5 / 7.6 mm Löpmeter 325,- (407,-)

Mjölkslang i silikon
Art nr Typ  Innerdiameter Längd
90842280 Silikon 14.5 mm  25 meter 274,- (343,-)
90842380 Silikon 16 mm  25 meter 289,- (362,-)

Dubbel pulseringsslang i silikon
Art nr Typ  Inner-/ytter- Längd
     diameter 
90846380 Silikon 7.6 mm/13.2 mm 25 meter 359,- (449,-)

Mjölkslang plast
Genomskinlig mjölkslang gör att du kan se 
mjölkflödet. Utvecklad för att tåla yttre påver-
kan av diskmedel, mjölkfett och annat, och för 
att ge en bra mjölkråvara. Finns i olika längder.

Gummislang                                                   
DeLaval gummislangar är tillverkade av gummi 
av hög kvalitet. Slangarna är konstruerade för 
att tåla kraftig miljöpåverkan och upprätthålla 
förstklassig hygien i mjölkningsanläggningen. 
De är motståndskraftiga mot tuff stallmiljö, 
fett och diskmedel. En glatt och smidig yta 
underlättar rengöringen. Mjölkslangarna har 
två orangefärgade ränder. Luftslangen har en 
organgefärgad rand.

Trippelslang i gummi
Trippelslangen är en unik “allt i ett” slang där 
mjölkslangen och de två pulseringsslangarna 
är sammanfogade till en enhet. Inga samman-
hållningsringar behövs längre. Levereras i 
metervara. Bör ej användas tillsammans med 
MU450/480 (DelPro).

Silikonslang                                                   
Våra silikonslangar utmärker sig på många sätt. 
Det är bland de starkaste, hållbaraste slang-
arna som finns.
Fördelar:
• Utmärkt slitstarka
• Hög flexibilitet för optimal placering av  
   mjölkningsorganet
DeLaval silikonslangar är smidiga och mjuka, 
enkla att hantera och lätta att rengöra.

Slangar
En viktig detalj för rätt mjölkning

Slangkapare
Använd en slangkapare för att få en jämnare 
snittyta. En ojämn yta spricker lättare och det 
kan samlas bakterier och smuts vilket kan 
skapa hygienproblem.
1. 89653101 Premium 546,- (683,-)
2. 86162701 Standard 84,- (105,-)

Vi rekommenderar att använda slang kapare 
för att undvika ojämna kapytor. Detta för 
att undvika att bakterier och rester fastnar i 
ojämnheterna.

21

Slanghållare kardborre 
Används för att hålla ihop två slangar, t ex mjölk- 
och vakuumslangen. Lätta att justera och anpassa 
till olika slangtjocklekar.
98851501 1-pack 14,- (18,-)

Slanghållare silikon
Flexibel slanghållare som är mycket 
lätt att montera. 4-pack.
85231280  40,50 (51,-)

Gummiring för slangar
95303701 1-pack 24,50 (31,-)

Rekommenderat bytesintervall på slangar  
är 5 000 mjölkningar alt. 12 månader.

Säkerställ byte i rätt tid genom  
DeLaval GummiDirekt
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2
1

Sparkbåge Non-Kick Premium 
Tillverkad i kraftig elgalvaniserad stål och är 
mycket enkel att använda. Premiumbågen har 
steglös reglering av längden och kan därmed 
enkelt anpassas till olika kor. Ytterändarna är 
gummiklädda, vilket gör att sparkbågen är 
skonsam för djuren.
1. 98927885 Premium 487,- (609,-)
2. 92735802 Standard 139,- (174,-)

Slanghållare 
Används för att positionera mjölkningsorganet  
under mjölkningen. Fästs runt mjölk- och vakuum-
slangarna och hängs upp i vakuumledningen. 
98446080   249,- (312,-)

Mjölkarbälte “Kangaroo” 
Består av ett bälte med fickor för förvaring av 
juverdukar. Väldigt praktisk då du alltid har en 
ren juverduk till hands, oavsett var du befinner 
dig i stallet.  
Färg: Blå  
98930238       434,- (543,-)

2 31

Kontrollkärl 
Förmjölka alltid i kontrollkärl. Du får kontroll och 
god stimulering av kon. För snabb upptäckt av 
juverstörningar.
1. 96502285   99,- (124,-)
2. 96502280   41,- (52,-)
3. 98795830 Inkl Anti splash-platta 98,50 (124,-)

Mjölkpall 
Mjölkpall med gasfjädring som ger bra komfort 
och stöd under mjölkning. Justerbart bälte som 
håller mjölkpallen på plats. Vattenbeständig 
och enkel att rengöra. 
Färg: Svart 
89489580 60-80 kg 1.316,- (1.645,-)
89489780 75-100 kg      1.316,- (1.645,-)
89492702 Gasfjäder till 60-80 kg       
  591,- (739,-)
89492701 Gasfjäder till 75-100 kg       
  591,- (739,-)
89489201 Spets till gasfjäder 67,- (84,-)

Mjölkningstillbehör
Använd rätt hjälpmedel, det 
underlättar för dig och din kropp

Mjölkspann 
Rostfri mjölkspann. 
94268080  40 l 
3.496,- (4.370,-)

Rekommenderat bytesintervall på slangar  
är 5 000 mjölkningar alt. 12 månader.

Säkerställ byte i rätt tid genom  
DeLaval GummiDirekt
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Utrustning för rengöring 
För enkel och  
säker hantering

Mått, graderat 
Tillverkat av kraftig genomskinlig plast med 
tydlig gradering.
98795680 1000 ml 19,50 (25,-)

Tappkran – för dunkar 
Robusta kranar som passar direkt på dunken 
resp fatet.
96035816 10/20/25 l 63,50 (80,-)
92075165 60/200 l 84,- (105,-)

Plastnyckel till skruvkork
Öppnar enkelt alla våra 5, 10, 20, 25, 
60 och 200 l dunkar. Ett måste för alla 
gårdar. 
90659201   111,- (139,-)

Spraypistol 
Stabilt och användarvänligt handtag. 
Vattenstrålen regleras efter hur hårt handtaget 
trycks in. Handtaget kan även låsas fast. 
Levereras med en snabbkoppling av 
standardtyp. 
92735813   176,- (220,-)

Spolmunstycke
Tillverkat i solid mässing och utformad för 
professionella användare. Munstycket används 
för renspolning av såväl golv som väggar. 
Reglering av strålen sker enkelt genom att 
munstycket vrids. Levereras med adapter både 
för 3/4” och för 1” slang. Rekommenderas att 
användas med tryckhöjande pump. 
92961401   628,- (785,-)

Grönsåpa
En effektiv såpa med en fräsch doft. För 
rengöring av allt mellan golv och tak. 
92065111 5 l 92,50 (116,-)

Handdiskmedel
Koncentrerat handdiskmedel som passar
lika bra i mjölkrummet som i hemmet.
Drygt och skonsamt. 
741007582 5 l 174,- (218,-)

Tömningsproppar
Tömningsproppar för enkel dränering av mjölk och 
vatten. Ska bytas ofta för bästa hygien.
10 st/förp. 
95921540 För 40/34 mm 94,- (118,-)
95921546 För 46,5/40 mm 101,- (127,-)
95921552 För 52/46 mm 109,- (137,-)
99909263 För 63/60 mm 155,- (194,-)

Rengöringssvamp 
Kraftig svamp med stor uppsugningsförmåga. 
Grov yta som är utmärkt för mekanisk 
rengöring. 70 x 50 mm. 
97321550 5-pack 41,50 (52,-)

Universaldispenser 
Universaldispenser som passar till 5, 10 och  
25 liters dunkar. Ger 25 ml per pumpslag. 
96891180   156,- (195,-)

Dispenser  
Sätts direkt på flaskan 
92065135 För 1 liter 99,50 (125,-) 
92065134 För 5 liter 139,- (174,-)

Rengöring,  
se även sid 129

Camera cleaner
DeLaval camera cleaner™ rengör effektivt 
kameralinsen på DeLaval VMS™ V300. 
741007750 1 l 96,50 (121,-)

Nyhet!
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Dispenser  
Sätts direkt på flaskan 
92065135 För 1 liter 99,50 (125,-) 
92065134 För 5 liter 139,- (174,-)

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

PeraDis™ – Miljövänligt, ger inga 
restprodukter
Används för desinficering av juverdukar, 
spengummin, mjölkningsorgan, 
mjölknings- anläggning och mjölktank 
samt borstar i AMS samt desinfektion 
av ytor. Förhindrar smittspridning av 
mastitbakterier. Mycket drygt.   
Uppfyller EN 1276 och EN 13697. 
92086211 20 l 961,- (1.202,-)

Desinfektionskar 
Bad med desinfektion innan ingång i stallet 
innebär en ökad säkerhet. Minskar risken för 
smittspridning.
86807001 Kar + skuminsats 1.136,- (1.420,-)
86806801 Kar  872,- (1.090,-)
86806901 Skuminsats 407,- (509,-)

Hand cleaner Regular
En mandeldoftande tvål som kan användas till 
vardags. Används som handtvål eller duschkräm. 
92065510 1 l 59,- (74,-)
92065511 5 l 200,- (250,-)

Hand cleaner Ultra
Med sin unika formel och mikropärlor av bambu-
extrakt används denna tvål till rengöring av kraftigt 
nedsmutsade eller oljiga händer. 
92065520 1 l 88,- (110,-)
92065521 5 l 299,- (374,-)

Tvättmedel för arbetskläder
Medlet är ett proffstvättmedel framtaget för 
tvättning av juverdukar, overaller, arbetskläder 
och jeans. Biologiskt nedbrytbart. 
90595950 10 kg 317,- (397,-)

Klortabletter
Lagra juverdukar mellan mjölkningarna i en
klorlösning. Klor desinficerar och förhindrar
bakterietillväxt. Blanda klortabletten med varmt 
vatten för bästa upplösning av tabletten.  
92086300 300 st 235,- (294,-)

Stöveltvätt 
DeLaval stöveltvätt är gjord för rengöring 
av stövlar med borste och vatten. Den 
är utrustad med kemikalieinjektor för 
tillsättning av desinfektionsmedel eller 
rengöringsmedel.
2150004170 1.747,- (2.184,-)

Skoöverdrag, 100-pack 
Str: One size
92735910  
385,- (482,-)Engångsoverall med huva 

1-pack
2150000690    L 42,50 (54,-)
2150000689    XL 42,50 (54,-)

Tips på områden för  
desinfektion med PeraDis 

• Mjölkningsorgan
• Mjölkningsanläggning 
• Mjölktank
• Juverdukar
• Kalv- och kalvningsboxar
• Väggar och golv
• Stövlar
• Borstar och verktyg
• Borstar till mjölkningsrobot

När PeraDis kommer i kontakt med mjölk 
och bakterier bryts det snabbt ner till 
vatten, koldioxid och syre.  

Miljövänligt!

Tänk på smittskyddet!
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Borstar
Perfekta redskap för  
manuell rengöring

DeLaval diskborste
97203505 Vit, 1 st i påse    69,- (87,-)
98880117 Orange, 1 st i påse    69,- (87,-)
98880141 Vit, (min 28 st + displaybox)  69,- (87,-)
98880143 Orange, (min 28 st + displaybox) 69,- (8,-)

Skurborste
Traditionell skurborste av hög 
kvalitet. 
64186401   166,- (208,-)

Rund spannborste
Praktisk vid rengöring  
av hinkar och beteskar. 
64186501 130 mm  
207,- (259,-)

Spannborste – kort eller långt skaft 

Borststråna består av slitstark polyesterfiber 
som inte suger åt sig vatten. Rengörs med 
fördel i diskmaskin eller med kokhett vatten  
(upp till 120°C). 
64186301    kort skaft        138,- (173,-)
64186201  långt skaft       193,- (242,-)

Rörrensare
För glasrör och 
tankutlopp. 
98880103   
500 mm  
93,- (117,-)

Spengummiborste

Med vev. 
98880104 465 mm 170,- (213,-)

Bred tankdiskborste

Rund och tät. 
98880115 Borste 
221,- (277,-)
98880116 Alu.skaft 
1300 mm   
110,- (138,-)

Universalborste

För bl a pulsatorer, 
centraler och
gummislangar. 
98880101 480 mm 
148,- (185,-)

Konsol inkl 4 borstar
Hängare med spengummiborste, 
universalborste, rörrensare och 
kort spannborste. 
64178201   493,- (617,-)

   ICA-Kuriren

BÄST  
I TEST

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Desinficera dina  
borstar med PeraDis™, 

se sid 97.

Nagelborste 
En stor, kraftig nagelborste som 
underlättar all handrengöring. Även 
utmärkt att skrubba potatis och 
rotfrukter med. 40 x 115 mm 
64145902    Vit 55,50 (70,-)
64186601 Röd 55,50 (70,-)

Världens bästa diskborste?  
“Alla” känner till DeLaval diskborste! 
Den är outslitlig. Borststråna består av 
slitstark polyesterfiber som inte suger åt 
sig vatten. Borsten håller sig fräsch och 
spänstig länge. Borstarna rengörs med 
fördel i diskmaskin eller med kokhett 
vatten för bästa möjliga hygien 
(upp till 120°C).  
Alltid en uppskattad present till vänner! 

Nytt 
utseende!

Nytt 
utseende!

Nytt 
utseende!

Nytt 
utseende!
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Mjölkfilter

Vita mjölkfilter med limmade kanter, 60 g
Standardfilter för säker och effektiv mjölkhantering. 200-pack. 
90577610 320x60 mm 213,- (267,-)
90577611 620x60 mm 416,- (520,-)

Vita mjölkfilter med sydda kanter, 70 g
Något kraftigare filter för högre mjölkflöde. 200-pack. 
90577670 320x60 mm 275,- (344,-)
90577671 620x60 mm 523,- (654,-)
98498680 620x60 mm 658,- (823,-)

Blåa mjölkfilter med limmande kanter, 80 g
Premiumfilter för dig som är extra noggrann med mjölken. Den blå 
färgtonen medför enkel kontroll av mjölken. 200-pack. 
90577730 320x60 mm 300,- (375,-)
90577731 620x60 mm 569,- (712,-)

Blåa mjölkfilter med sydda kanter, 80 g
50-pack. 
830803226 850x125 mm 449,- (562,-)

Runda filter
DeLaval runda mjölkfilter har en överlägsen struktur som ger en mycket 
god filtrering av mjölken. 200-pack. 
98502480 Diam. 240 mm 213,- (267,-)
98503280 Diam. 320 mm 378,- (473,-)
98502080 Diam. 200 mm 168,- (210,-)

VMS-filter, 120 g
VMS-filter har sydda kanter. Silfilter byts varje gång före diskning av 
VMS-systemet, dvs tre gånger/dygn för säker rengöring. 100-pack. 
98079627 620x60 mm vit, t o m VMS 2004 457,- (572,-)
98079632 570x44 mm blå, fr o m VMS 2005 324,- (405,-)
98079633 1040x44 mm blå 594,- (743,-)

Mjölkhygien
– hur du bibehåller  
bra mjölkkvalitet

Kylning Mjölk- 
filtrering

Diskning

Filterdispenser i plast
Praktisk mjölkfilterdispenser. Passar filter upp 
till storlek: 95x610 mm och 60x620 mm.
85000601 668x115x260 mm 279,- (349,-)

Efter att mjölken kommit ur juvret måste tre 
hörnstenar fungera för att bibehålla en bra 
mjölkkvalitet: Kylning, diskning och en bra 
mjölkfiltrering med DeLaval silfilter.

Strö, halm, gödsel, hår och insekter 
kommer oundvikligen med vid mjölkningen 
och måste avskiljas. Ett nytt filter ska 
användas vid varje mjölkning för att 
säkerställa mjölkens renhet. DeLaval silfilter 
är livsmedelsgodkända, har överlägsen 
våtstyrka, maximal upptagning av partiklar 
och optimal genomströmning.

VMS dubbelfilter
Byter automatiskt till det andra 
filtret när så behövs. 
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Juverhygien före mjölkning
Stimulera och rengör 
noggrant – det tjänar du på

Drycel™

Torr pappersduk som läggs i blöt före användning. Används med 
fördel ihop med juversåpa i dispenser för juverdukar.
98826380 Drycel, 1 pkt à 8 rullar x 600 ark 1.107,- (1.384,-)
97105050 Dispenser för juverdukar 76,- (95,-)

Hamra soap – juversåpa
Skonsam tvållösning för att fukta/blötlägga Drycel™ eller  
juverdukar före mjölkning. Späds 1:100. Ex. 1 dl såpa +  
10 l varmt vatten. Rengörande och hudvårdande såpa, pH 6. 
Mycket dryg och luktfri. Kan också användas som spray eller  
skum (späds då 1:10). 
741006707 10 l Hamra Soap   413,- (517,-)
741006708 20 l Hamra Soap   637,- (797,-)

Biocell™
Biocell™ är en fuktad engångsjuverduk med en unik kombination av 
effektiv rengöring och mjukgörare för spenhuden. Effektiv och enkel 
att använda, inga förberedelser. 100% nedbrytbar och klorfri. Våtstark, 
snabbtorkande och mycket hudvårdande.
741006806 Kartong med 2 rullar à 600 ark 363,- (454,-)
741006805 5 x kartong med 2 rullar 1.532,- (1.915,-)
97105050 Dispenser för juverdukar 76,- (95,-)

Skumkopp

Används som såpa,  
spray eller skum

Biofoam Plus
Biofoam Plus är en unik rengöringsmetod före mjölkning. Doppa spenen i 
skumkoppen och låt skummet verka 30 sekunder. Torka av med Softcel™ 
och förmjölka sedan 3-4 strålar. Biofoam Plus rengör spenen ordentligt, är 
vårdande för spenhuden och ger en snabb upptorkning av spenen före mjölk-
ning. Du kommer att bli imponerad. Ett bättre och bekvämare sätt att göra 
rent spenarna. 

När bubblorna brister skapas ytspänning som lossar smutsen och  
håller den kvar tills skummet torkas av. Biofoam Plus, tillsammans  
med skumkoppen, skapar ett ymnigt skum som både rengör  
och vårdar mycket effektivt. 

741006785 10 l Biofoam Plus 478,- (598,-)
741006786 20 l Biofoam Plus 770,- (963,-)
741006787 60 l Biofoam Plus 1.889,- (2.362,-)
92065136 Skumkopp Biofoam Plus 129,- (162,-)

Udder wash – juversåpa
Ekonomisk och effektiv juversåpa. Innehåller 5% mjukgörande 
glycerin för mjuk spenhud. Innehåller jod.
Späds 1:200. Ex 0,5 dl såpa + 10 liter vatten. 
741006722 5 l  Udder wash        401,- (502,-)
741006724 20 l Udder wash  1.230,- (1.538,-)

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Nyhet!

Forskning visar att effektiv stimulering av kon 
före mjölkning har positiv inverkan på juverhäl-
san. God förbehandling ger en snabbare mjölk-
ning, och bidrar till att säkra fullständig urmjölk-
ning genom stimulering och god oxytocineffekt. 
Det ger en snabbare mjölkning och mer mjölk i 
tanken.
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Eco paper EP1000
Eco paper EP1000 är ett miljövänligt tvålagspapper gjort av 100% 
återvunna mjölkkartonger från Tetra-förpackningar.  
35x25,5 cm 
92065090 2 rullar à 1000 ark (1000R)   282,- (353,-)

Juverduk UT507, 25-pack
Stark och snabbtorkande juverduk med bra 
uppsugningsförmåga. Juverduken är mjuk och håller 
formen perfekt. Den passar både i ladugården och i 
hushållet, t ex i köket och vid fönsterputsning. 
92065150 360 x 370 mm                   140,- (175,-)

Tvåfacksspann
Praktisk spann med två fack - ett för rena och 
ett för smutsiga juverdukar. 
97105002 10 l 233,- (292,-)

Juverduk i Microfiber, 12-pack
En premium juverduk med dubbel hållbarhet och 
uppsugningsförmåga jämfört med en bomullsduk.  
OBS! Tvättas 4-5 gånger före användning.  
Brett användningsområde. 
92065151 300 x 300 mm              276,- (345,-)

Softcel™

Ett lent och mjukt papper som är perfekt att torka av en blöt spene med 
innan mjölkning. Kan även användas i köket och verkstaden. Mycket god 
uppsugningsförmåga. 
92065105 6 rullar à 500 ark (500R)   631,- (789,-)
92065106 2 rullar à 1000 ark (1000R)   387,- (484,-)

Juverduk, kraftigt mönstrat, 10-pack
Tjockt, starkt vävt tyg som rengör effektivt. 
Mycket effektiv på torra spenar. 
97312182 360x370 mm 258,- (323,-)

Juverduk, rutmönstrad textil, 10-pack
Tunn och smidig duk som ger bra  
kontakt vid avtorkning. 
97312180 300x350 mm 174,- (218,-)

Juverduk, super, 50-pack
Mjuk juverduk i slitstarkt syntetmaterial. 
4784481091 340x370 mm 345,- (432,-)

Golv- och väggstativ för Softcel™ 

Enkel och hygienisk hantering av pappersrullar. 
98740680 Golvstativ, stor rulle  562,- (703,-)
98732580 Väggdispenser, liten rulle 321,- (402,-)
98732480 Väggdispenser, stor rulle 476,- (595,-)

Använd alltid en 
ren juverduk för 
varje ko!

Sänkt  pris!
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Juverhygien efter mjölkning  
– Godkända av Bra kemråd och för KRAV
Skydda alltid dina kors spenar efter mjölkningen

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Prima
Ett spendopp/-spray som är mjukgörande och 
effektivt bakteriedödande enligt europeiska  
normer och tester. Prima har en klar och tydlig 
orange färg. Prima sitter kvar länge och skyddar 
spenen mellan mjölkningarna. Prima ger mjuka 
spenar. Baserat på väteperoxid.  
741006233 10 l 550,- (688,-)
741006234 20 l 997,- (1.247,-)
741006236 60 l 2.517,- (3.147,-)
741006237 200 l 7.867,- (9.834,-)

Dipal RTU 
Prisvärt spendopp-/spray. Traditionell jod-
produkt. Färdigblandad. Innehåller mjukgörare.  
741006464 20 l 703,- (879,-) 
741006466 60 l 1.774,- (2.218,-) 
741006467 200 l 5.159,- (6.449,-)

Dipal Conc
Prisvärt spendopp-/spray. Traditionell jodprodukt. 
Späds 1+4. Innehåller mjukgörare. För den större 
besättningen finns nu även 20 liter. 
741006482 5 l 393,- (492,-)
741006489 10 l 662,- (828,-)
90660020 20 l 1.088,- (1.360,-)

Lågpris!

Proactive™ Plus 
Dubbelverkande spenspray/-dopp. Mjukgörande, 
hudvårdande och desinficerande. Dokumenterad  
effekt med färre mastiter och lägre celltal. 
1.500 ppm jod.
741006553 10 l 834,- (1.043,-)
741006554 20 l 1.274,- (1.593,-)
741006556 60 l 3.218,- (4.023,-)
741006557 200 l 9.358,- (11.698,-)

Visste du att spendopp 
är en av de 5 viktigaste 
åtgärderna för ett lägre 
celltal?
Använd spendopp eller spenspray 
regelbundet för bättre juverhälsa. 
Spendoppa eller spraya rikligt direkt 
efter avtagning och se till att korna 
står upp ca 30 minuter efter mjölkning. 
Spendopp/-spray ska förvaras frostfritt 
och glöm inte att rengöra doppflaskan 
dagligen för bästa resultat.

I-Tech - ger mer kraft
Proactive™ Plus, Tri-Fender och IodoFence™ 
innehåller den patenterade I-tech teknologin. 
I-tech™ är ett teknologisk genombrott vilket 
ger kons spenar överlägset skydd mot mastit. 
I-tech™ ger fyra gånger mer fritt jod för effektivare 
och säkrare desinfektion, helt enkelt mer kraft. 
Tester visar att spendopp med I-tech desinficerar 
fler mastitbakterier på 15 sekunder än vad ett 
traditionellt jodspendopp gör på en minut.

ACT - ger mjukare spenhud
En mjuk och smidig spenhud är naturens skydd 
mot mastit och andra infektioner.  
Proactive™ Plus, Tri-Fender™ och IodoFence™ 
innehåller den patenterade ACT tekniken som är 
extra hudvårdande just för att hjälpa till att hålla 
spenhuden mjuk och smidig. Detta kompletta 
hudvårdande system i kombination med ett hud-
neutralt pH ger extra mjuk och smidig spenhud.

Barrier Technology
Barriärspendopp bildar en flexibel film som skyd-
dar mot att mastitbakterier kommer in kons juver 
under perdioden mellan mjölkningarna. Denna 
skyddsfilm fungerar som en fysisk barriär mot 
bakterier genom att täcka hela spenen. Filmen 
skyddar också spenkanalens öppning fram till 
nästa mjölkning. Finns i IodoFence™.

Vad är I-tech, ACT och Barrier? 

De patenterade I-Tech, ACT och Barrier 
är ett säkrare val - för bättre juverhälsa!

Spendopp för VMS
Tri-Fender, Proactive Plus, Prima
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Doppflaska 
1. 92065136 Skumkopp Biofoam Plus 
    129,- (162,-)
2. 92065122 90° utan återrinning 123,- (154,-) 
3. 96500381 Med återrinning 57,- (72,-) 
3. 830679180 Utan återrinning 123,- (154,-)

Sprayflaskor
Munstycke i rostfritt stål med uppåtriktad stråle. 
4. 89503017 550 ml 142,- (178,-)
5. 98795820 600 ml 150,- (188,-)

Safespray – för mjölkningsstall

Effektivt och flexibelt vakuumstyrt spen- 
spraysystem för mjölkningsstall. 
92070106 Kpl. m 3 pistoler  
    6.925,- (8.657,-)
92070107 Påbyggnadssats 1 pistol + slang 
    818,- (1.023,-)

321 4

Hamra Red
Bruksklart spendopp-/spray baserat på 
klorhexidin. God mjukgörande funktion. 
741006033 10 l 551,- (689,-)
741006034 20 l 763,- (954,-)
741006036 60 l 1.926,- (2.408,-)
741006037 200 l 6.021,- (7.527,-)

Juverhygien efter mjölkning  
– Godkända av Bra kemråd och för KRAV
Skydda alltid dina kors spenar efter mjölkningen

Tri-Fender™
Tri-Fender™ är ett jodbaserat premium- 
spendopp speciellt utvecklat för användning 
i VMS. Dubbelverkande spenspray/-
dopp. Mjukgörande, hudvårdande och 
extra desinficerande. Spendoppet har en 
utomordentlig sprayförmåga. Det självklara 
valet i VMS! 2.500 ppm jod. 
741006620 10 l 834,- (1.043,-)
741006621 20 l  1.274,- (1.593,-)
741006622 60 l  3.217,- (4.022,-)
741006623 200 l  9.354,- (11.693,-)

IodoFence™ 
Effektivt filmbildande spendopp som appliceras 
med doppflaska, 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 
spenhuden mjuk och smidig. Filmen ger ett sol-
skydd på 6,24 SPF. Perfekt vid betessläpp och 
kring sinläggning. 2.500 ppm jod. Ej anpassad 
för sprayning i VMS.
741006650 10 l 873,- (1.092,-) 
741006651 20 l  1.563,- (1.954,-) 
741006652 60 l   3.949,- (4.937,-) 
741006653 200 l   11.482,- (14.353,-)

5
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Salvor och juverskydd
Juver och spenar behöver  
extra hjälp

Juverskydd
Ett bra skydd mot spentramp. 
88439501 M 523,- (654,-)
88439502 L 523,- (654,-)
88439503 XL 523,- (654,-)
88439504 XXL 523,- (654,-)

Cream
Återfettar huden. Kräm med god mjukgörande effekt. 
92065202 500 ml  126,- (158,-)
92065203 2500 ml  466,- (583,-) 
92065204 2500 ml inkl krok och klämtub 522,- (653,-)
92065131 Enbart krok  12,- (15,-)
92065132 Enbart klämtub  71,- (89,-)

Suncream
Återfettande spensalva med solskyddsfaktor 12.  
Mycket lämplig vid betessläpp.  
92065208 500 ml 199,- (249,-)
92065209 2500 ml 637,- (797,-)
92065210 2500 ml inkl krok och klämtub 699,- (874,-)
92065131 Enbart krok 12,- (15,-)
92065132 Enbart klämtub 71,- (89,-)

Mintcream
Bra för ömma och stela muskler och juver. Innehåller 
japansk pepparmintolja.  
92065205 500 ml 216,- (270,-)
92065206 2500 ml 657,- (822,-)
92065207 2500 ml inkl krok och klämtub 717,- (897,-)
92065131 Enbart krok  12,- (15,-)
92065132 Enbart klämtub  71,- (89,-)

Bandage
Självhäftande bandage som andas.
Längd 5 meter. Bredd 6 cm. 
98679401                110,- (138,-)

Spenfett sMOOth – god hudvård
Vaselinbaserat spenfett i praktisk 
hinkförpackning. Hudvänlig och dryg. 
Fettet bildar en skyddande hinna på 
spenar och juver. Innehåller inte vatten, 
lösningsmedel eller alkohol. Endast 
pharmaseptiskt vaselin. Mycket bra 
under betesperioden, då juver och 
spenar utsätts för stora påfrestningar 
av väder och vind. Även för kalla 
lösdrifter. Spenfett sMOOth kan även 
användas t ex på hundtassar, hästar 
eller mycket torr hud.  
92065200 1000 ml       180,- (225,-)

DeLaval celltalsräknare
En lönsammare investering får du leta efter!

Celltalstest CMT
För kontroll av juverhälsan.  
92065113 Testvätska, flaska och platta  
                                  286,- (358,-)
92065114 Testvätska CMT, 1l 79,50 (100,-)
4000620 Testplatta, enbart     28,50 (36,-)

Extra nät till juverskydd
88440501 M 324,- (405,-)
88440502 L 324,- (405,-)
88440503 XL 324,- (405,-)
88440504 XXL 324,- (405,-)

DeLaval celltalsräknare 
DCC
92740080 Celltalsräknare DCC   
     19.990,- (24.988,-)
92865881 Kassetter DCC, 72 st   
     1.586,- (1.983,-)
92739880 Batteriinsats till DCC   
     549,- (687,-)

Sänkt  pris! (500ml)

Sänkt pris! 
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Välj rätt kombination av diskmedel  
beroende på vattnets hårdhet och 
diskningsmetod

   Välj rätt alkaliskt diskmedel (flytande)Steg 1

VATTENHÅRDHET

MJUKT MEDIUM HÅRT

VÄXELDISK
ALKALI-

DOMINANT
VÄXELDISK

ALKALI-
DOMINANT

VÄXELDISK
ALKALI-

DOMINANT

UltraClean™

SuperClean™ —

BasixClean™ —

CFD25 
Klorfritt —

CFD100 
Klorfritt

— = Ej lämpligtBra Bättre Bäst

RENGÖRINGSEFFEKT

PROTEIN FETT MINERALER

KLART FÖR MJÖLKNING

 
Antalet syradiskningar i förhållande till antalet alkaliska diskningar beror till stor del på vattnets  
hårdhet men också på effektiviteten på det alkaliediskmedel du valt.

SYRAFREKVENS 1 X PER DAG/VÄXELDISK

M J U K T             M E D E L             H Å R T

1 X PER VECKA

 
Steg 2 Välj rätt syradiskmedel (flytande)

För alla vatten,  
oavsett hårdhetsgrad
• C idMax

För mjukt och medelhårt vatten
•  Cid
• OptiCid
• Cid Non P

Läs alltid etikett och produktinformation före 
användning. Använd biocider på ett säkert sätt!

VATTENHÅRDHET
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Diskmedel - Godkända av  
Bra kemråd och för KRAV
Det självklara valet

Flytande diskmedel CidNonP
Surt diskmedel utan fosfat och nitrat för 
effektiv borttagning av mineralbeläggningar i 
mjölkningsanläggningar och kyltankar.  
För mjukt till medelhårt vatten. 
741007343 10 l 322,- (403,-)
741007345 25 l 691,- (864,-)

Flytande diskmedel Klorfri 25
Alkaliskt diskmedel utan klor, fosfat och nitrat. 
Klorfri 25 är ett effektivt diskmedel för mjukt till 
medelhårt vatten. Används i växeldisk. 
741007095 25 l 525,- (657,-)
741007096 60 l 1.070,- (1.338,-)
741007097 200 l 3.356,- (4.195,-)

Flytande diskmedel OptiCid – mot biofilm
Flytande syradiskmedel för rengöring av 
mjölkningsanläggningar och kyltankar. En 
utmärkt produkt för att avlägsna mjölksten 
och beläggningar. OptiCid har en mycket god 
desinficerande effekt mot termoresistenta 
bakterier. För mjukt till medelhårt vatten. 
92053034 20 l 821,- (1.027,-)
92053036 60 l 2.016,- (2.520,-)
92053037 200 l 5.890,- (7.363,-)

Flytande diskmedel Klorfri 100
Alkaliskt diskmedel utan klor, fosfat och 
nitrat. Utvecklat speciellt för miljöer med hårt 
vatten eller tuffa diskförhållanden. Används i 
växeldisk. 
741007190 20 l 557- (697,-)
741007191 60 l 1.414,- (1.768,-)
741007192 200 l 4.478,- (5.598,-)

Flytande diskmedel Cidmax
Effektivt syradiskmedel som passar alla 
vattenförhållanden. 
741007302 10 l 433,- (542,-)
741007304 25 l 930,- (1.163,-)
741007306 60 l 1.916,- (2.395,-)
741007307 200 l 5.597,- (6.997,-)

Flytande diskmedel Cid
Flytande lågpris syradiskmedel som används i 
rörmjölkningar och mjölktankar. Förhindrar och 
löser kalkbeläggningar. För mjukt till medelhårt 
vatten.
741007323 10 l 246,- (308,-)
741007325 25 l 481,- (602,-)
741007326 60 l 1.066,- (1.333,-)
741007327 200 l 3.113,- (3.892,-)

Pulverdiskmedel citrus
Avlägsnar beläggningar 
av salter och mineraler i 
mjölkningsanläggningen. Kan 
användas i växeldisk eller 
alkalidominerad diskning. 
741001620 10 kg 
578,- (723,-)

Godkänt för  
KRAV och  
Arlagården

Klorfritt pulverdiskmedel
Är ett fullt utbyggt alkaliskt 
pulverdiskmedel som är 
utvecklat för att ge maximal 
rengöringseffekt i alla 
vattenförhållanden. 
741001901 12 kg 
624,- (780,-)

Har du koll på disken?
För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt 
att:

• Tillräcklig mängd varmvatten 
• Diskmedlet är rätt doserat
• Försköljning 35-40°C och inga mjölkrester kvar i  

sköljvattnet på slutet
• Huvuddisk minst 85°C vid start och minst 60°C efter   

5 minuter
• Inga beläggningar finns kvar i mjölkanläggning och i   

mjölktanken
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Flytande klordiskmedel

Pulverdiskmedel Alkali 1+
För dig som vill ha maximal trygghet är valet 
enkelt. Pulverdiskmedel som både rengör och 
desinficerar och kan användas både morgon 
och kväll. 1+ har inbyggd järnkontroll.  
DeLaval 1+ det säkraste valet! 
96030101 10 kg 607,- (759,-)
96030701 25 kg 1.123,- (1.404,-)

Flytande diskmedel UltraClean™
Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel 
med fosfater för bästa effekt vid tuffa 
vattenförhållanden. 
741007173 25 l 763,- (954,-)
741007174 60 l 1.556,- (1.945,-)
741007175 200 l 4.649,- (5.812,-)

Flytande diskmedel SuperClean™
Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel
utan fosfater. 
741007066 25 l 680,- (850,-)
741007068 60 l 1.386,- (1.733,-)
741007069 200 l 4.142,- (5.178,-)

Flytande diskmedel BasixClean™
Alkaliskt, klorkombinerat lågprisdiskmedel utan 
fosfater för mjukt till medelhårt vatten. 
741007059 25 l 430,- (538,-)
741007061 60 l 875,- (1.094,-)
741007062 200 l 2.614,- (3.268,-)

Doseringsautomat ED100
Doseringsautomat för flytande diskmedel.
Halvautomatisk påfyllning och helautomatisk
tömning. 
184001360 ED100, 230 V (halvautomatisk)
    3.877,- (4.847,-)
92600083 Behållare till ED100, 2 st 
   (manuell) 2.133,- (2.667,-)

Diskmedelsdispenser
Pump för flytande diskmedel. Inkl kork. 
98509980 10/25 l   
0,5 dl/pumpslag 389,- (487,-)
92075160 60/200 l
1 dl/pumpslag 389,- (487,-)

Doseringspump med spärr
Doseringspump för flytande diskmedel. Finns 
i olika storlekar till både fat och dunkar. Inkl 
doseringsflaska. 
98509981 För 25 l 641,- (802,-)
98509982 För 60 l 786,- (983,-)
98509983 För 200 l 946,- (1.183,-)

Nyhet! Nyhet! Nyhet!

Pulverdiskmedel syra 50
Surt pulverdiskmedel för borttagning  
av mineralbeläggningar. Används i  
kombination med alkaliskt diskmedel. 
741001505 10 kg                 642,- (803,-)

Pulver- 
diskmedel
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Mjölkarkläder
Mjölkarkläder med de riktiga detaljerna

1

5, 6 7

1. Mjölkarförkläde i PVC 
Helt vattentätt med justerbar halsrem. En 
storlek passar alla. Förklädet håller sig mjukt
i alla väder, även extrem kyla. Tvättas i maskin. 
Färg: Blå  Str: One size
97289692 Blå 293,- (367,-)

2. Mjölkarförkläde med sprund 
Mjölkarförklädet har fickor, hällor och ett 
sprund för mer flexibilitet vid mjölkning i 
båsladugård. Ett polyuretanbelagd yta på 
nylonet ger optimalt skydd. 
Färg: Blå  Str: One size
97289695  400,- (500,-)

3. Mjölkarförkläde med ärmar 
Mjölkarförkläde med ärmar. Muddarna längst 
ner ger en ökad komfort.
Färg: Blå  Str: M-L
88789001-02 692,- (865,-)

5

4. Mjölkaroverall 
Speciellt utformad för att hålla dig varm och 
torr i fuktiga och blöta miljöer. Ärmslut och 
allt från midjan och nedåt är skyddat med 
vattentåligt överdrag. Utrustad med bekväma 
fickor och med ett elastiskt ryggparti. 
Färg: Blå   
88579401-06   XS-XXL    1.005,- (1.257,-) 
89104701-02   XXXL-XXXXL 1.005,- (1.257,-)

5. Mjölkarhandskar 
En tunn, smidig och extremt stark mjölkar-
handske tillverkad i nitrilgummi. Testad på 
Hamra Gård och i KF:s testlaboratorium med 
bästa resultat.  
Normallånga: 100-pack (50 par) 
Extra långa: 80-pack (40 par).   
Färg: Blå  Str: S-XXL (Extralånga S-XL)
85961910-14 Normallånga 153,- (192,-)
85961920-23 Extra långa  164,- (205,-)
86745301  Hållare till box  85,- (107,-)

6. Mjölkarärmar 
Blåa, lösa ärmar i samma material som 
förklädet i PVC. Perfekta för att hålla borta 
smuts och väta i mjölkningsarbetet. Ärmarna 
hålls fast med ett elastiskt band.  
Färg: Blå 
97289693  213,- (267,-)

7. Mjölkarärmar Premium – med muddar 
Blåa, lösa ärmar i 83% PVC och 17% polyester. 
Perfekta för att hålla borta smuts och väta i 
mjölkningsarbetet. Ärmarna hålls fast med ett 
elastiskt band. Muddarna längst ner ger en 
ökad komfort. 
Färg: Blå  Str: S-L
86812201-03  284,- (355,-)

8. Diskhandske 
Slitstarka och sköna diskhandskar  
med flossad insida. Klassisk  
sk ”gummihandske”” modell.  
Färg: Blå  Str: S-XXL
86879301-05     43,- (54,-)

3 4

8

< <
5 cm

Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
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2

Tvättmedel hittar du på sid. 97
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Praktiska kläder
Passar som hand i handske

2, 3

5

4

9

1. Softshelljacka 
En bekväm och mjuk softshelljacka för 
användning under vår och höst. Tillverkad av 
en blandning av polyester och elastan. 
Färg: Blå/svart 
88944701-06  XS-XXL 1.245,- (1.557,-)
89104601-02  XXXL-XXXXL 1.245,- (1.557,-)

2. Softshellväst 
En bekväm och mjuk softshellväst i samma 
sköna material som Softshelljackan. Passar bra 
för användning under vår och höst.  
Färg: Blå/svart 
2150000955-60  XS-XXL 799,- (999,-)

3. DeLaval keps 
Färg: Blå  Str: One size
85798601  103,- (129,-)

4. Fleecejacka 
En skön och härlig fleecejacka med två 
fickor fram och en ficka på vänsterärmen. 
Fleecejackan värmer även när det är fuktigt. 
100% polyester. 
Färg: Svart  Str: S-XXL
86167401-05  434,- (543,-)

5. Sweatshirt 
Skön långärmad sweatshirt med dold
dragkejda vid halsen. Kan tvättas i 60°C.  
35% Polyester och 60% bomull. 
Färg: Blå  Str: XS-XXL
64125601-06 469,- (587,-)

6. T-shirt – funktionsmaterial 
T-shirten transporterar fukt och håller dig torr. 
Kan tvättas i 60°C. Snabbtorkande.  
100% mikro-polyester. 
Färg: Blå Str: S-XXL
89297201-05 266,- (333,-)

7. Vintermössa 
Färg: Blå  Str: One size
89721033  284,- (355,-)

8. Tjocka sockar 
Färg: Svart  Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094201-04 115,- (144,-)

9. Extra tjocka ullsockar 
Färg: Svart  Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094301-04 166,- (208,-)

10. Lättviktsstövel 
En bekväm, lätt och stötdämpande stövel. 
Specielllt framtagen för ladugårdsmiljö.  
Stålhätta och spiktrampskydd. Mycket skön. 
Färg: Svart  Str: 37-48
85208637-48 834,- (1.043,-)

10

6

8

Nyhet!

7

1
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Robusta  
arbetskläder
Professionella 
kvalitetskläder  
för praktiskt  
lantbruk

DeLaval classic overall 
En overall med samma unika passform som 
Mjölkaroverallen. Lämplig även för kvinnor tack 
vare den justerbara midjan.
Färg: Blå/svart 
88576401-06   XS-XXL 913,- (1.142,-)
89104301-02   XXXL-XXXXL 913,- (1.142,-)

DeLaval snickarbyxa 
Snickarbyxan är vatten- och fläckbeständig 
med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® 
förstärkta knäskyddsfickor. Förböjda knän för 
bättre passform. Designad för bästa rörlighet. 
Elastiska sidor och hängslen för bättre komfort. 
Polyester/Bomull
Färg: Blå 
88444001-06   XS-XXL 873,- (1.092,-) 
89104101-02   XXXL-XXXXL 873,- (1.092,-)

DeLaval vinterjacka 
Den lätta och snygga 2-i-1 jackan har ett tjockt 
och vattentätt överdrag med en luva gömd i 
kragen och skydd över fickorna som håller dina 
saker på plats. När det blir varmare, kan du 
enkelt ta av fleecefodret innanför jackan. 
Bomull/polyester.  
Färg: Blå/svart  
88579501-05   S-XXL 1.624,- (2.030,-) 
89104501-02   XXXL-XXXXL 1.624,- (2.030,-)

DeLaval arbetsjacka 
En jacka som är vatten- och fläckbeständig. 
Elastiska zoner vid axlar, armar och rygg. 
CORDURA® förstärkt vid armbågarna. Praktiskt 
integrerade fickor på bröst, sida och invändigt.
3M reflexer fram och bak.
Polyester/Bomull 
Färg: Blå  
88442501-06   XS-XXL 608,- (760,-) 
89103801-02   XXXL-XXXXL 608,- (760,-)

DeLaval arbetsbyxa (herr- och dammodell) 
Byxorna är vatten- och fläckbeständiga 
med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® 
förstärkta knäfickor för knäskydd. Designad för 
bästa rörlighet. Elastiska band vid benslutet.
Fickor bak och på låren.
Polyester/Bomull
Färg: Blå  Str: Herr; C46-60  Dam; 34-46 
88439402-08    Herr; C46-58 811,- (1.014,-) 
89103601    Herr; C60 811,- (1.014,-)
88444301-07    Dam 811,- (1.014,-)

DeLaval easy dress overall 
Denna overall har alla egenskaper som Classic 
overallen plus två starka dragkedjor som kan 
öppnas nere vid foten och upp till halsen. 
Dragkedjorna vid knäna är placerade på
sidan så de inte stör när man böjer sig ner. 
Enkel att sätta på och ta av.
Färg: Blå/svart  
88576501-06   XS-XXL 862,- (1.078,-) 
89104401-02   XXXL-XXXXL 862,- (1.078,-)
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Kvastar och  
gödselskrapor
Ett rent stall ökar trivseln  
för människor och djur

6

1

2

3

4

5

Träskaft 
1. 97311302  24x1350 mm 46,- (58,-)
2. 97310202  28x1700 mm 70,- (88,-)
3. 97310203  28x1900 mm 76,- (95,-)
4. 97310204  28x1700 mm, med gängor 82,50 (104,-)

5. Ergoskaft – super lätt 
Aluminiumskaft med gängor.
98880129 1500 mm 206,- (258,-)
98880139 1700 mm 226,- (283,-)

6. Teleskopskaft 
Teleskopiskt glasfiberskaft med gängor.
97270485 110-202 mm 210,- (263,-)

PVC-kvast 
Med träkärna.
97311482 282 mm 60,- (75,-)
97311480 305 mm 98,50 (124,-)
97311481 475 mm 131,- (164,-)

Dammkvast 
97311488 400 mm 244,- (305,-)

Vattenskrapa med fast blad
92060110 35x400 mm  160,- (200,-)
92060111 35x600 mm  195,- (244,-)
Utbytes gummiblad, svart
92060115 400 mm  105,- (132,-)
92060114 600 mm  133,- (167,-)

Vattenskrapa med vridbart blad
Skrapa, vridbart
92060112 600 mm 467,- (584,-)
Utbytes gummiblad, svart
92060115 400 mm 105,- (132,-)
92060114 600 mm 133,- (167,-)

Gängad sockel för kvastar 
97311490   23,- (29,-)

Originalskrapa 
Plast, gängad.
97310105 350 mm 84,50 (106,-)

Trekantsskrapa II 
Plast, trekantig, gängad. Rymmer mer gödsel.
98882410 350 mm 61,- (77,-)

Trekantsskrapa utan gängor 
Plast, trekantig för trä- eller aluminiumskaft.
97310115 350 mm 31,50 (40,-)

Gallerskrapa 
Plast, gängad.
97310110 350 mm 84,50 (106,-)

Gödselskrapa - böjd 
I metall med gummiblad.
88503801 550 mm 253,- (317,-)
88503802 750 mm 337,- (422,-)

Gödselskrapa med stålblad 
Blad som tar bort hårt sittande smuts.
97309481 470 mm 383,- (479,-)
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BATTERI- 
DRIVEN

Batteritrimmer CB35 
Specialmaskin för klippning av juver och 
figurklippning av häst m m. Tyst och lätt 
maskin. Levereras med laddare och 2 st 
batterier.
Tekniska data:
• 35 W • Vikt: 420 g  • Skärslag/min: 2650
Levereras med standardskär #10
94247100   3.100,- (3.875,-)
94247102  Extra batteri 784,- (980,-) 
94247123  Nätadapter 584,- (730,-)

230 V

Klippmaskiner till kor, häst och får 
Gör sitt jobb, år efter år

Nätdriven trimmer CB35 
Specialmaskin för klippning av juver och 
figurklippning av häst m m. Tyst och lätt 
maskin. Sladden är 3 meter lång och maskinen 
kan kompletteras med batteri och laddare och 
därmed också användas som batterimaskin.
Tekniska data:
• 35 W • Vikt: 420 g  • Skärslag/min: 2650
Levereras med standardskär #10
94247124   2.287,- (2.859,-)
94247102  Extra batteri 784,- (980,-) 
94247101  Laddare 945,- (1.182,-) 

Olja för klippmaskiner 
Smörj kammar och knivar ofta för att hålla dem 
skarpa. Smörj kniven innan start och var 15:e 
minut under klippning. 
97106540 Pipflaska 100 ml 66,- (83,-)
92525830 Refill 500 ml 256,- (320,-)

Elklipper HCP65 – för häst 
En unik maskin med låg vikt och ergonomisk utformning. 
Den patenterade vinkeln på klipphuvudet minskar slitaget på 
knivarna. 
Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt. 
Levereras med skärset 31/15.
Tekniska data:
• 230 V • Permanent magnetmotor 80 W • 5 m kabel  
• Vikt, endast 930 gram • Ljudnivå, endast 72 dB (A)  
• Omkrets handtag, endast 48 mm • 2250 skärslag/minut  
97104080   3.564,- (4.455,-)

Batteriklipper R2 – för ko/häst 
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. 

Elklipper C2 – för ko/häst 
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
86581201    4.332,- (5.415,-)

TYST  
- endast  

65 dB

Upp till 2 tim 
på en laddning!

Låg vikt!

2 års 
garanti*

*Gäller inköp fr o m 1/1 2015

Film om DeLaval 
klippmaskiner

87439601 Batteriklipper 4.458,- (5.573,-)
87439706 Extra batteri              1.007,- (1.259,-)
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Skär till fårklipper

Namn Info Klippbredd Art nr Pris

1   Pro 3” En konkav kam för den professionelle. 93 mm 97106451 565,- (707,-)

2   Long blow 3” Kam speciellt utformad för finull och lammull. Allroundkam. 88 mm 97106452 537,- (672,-)

3   Rapier 3” Specialutformat skär för den verkligt täta, sträva eller smutsiga ullen. 85 mm 97106453 520,- (650,-)

4   Ovina 3” En allsidig konvex kam för alla ulltyper. 76 mm 97106454 469,- (587,-)

5   Shattle kam Klippning av kor med fårsax. Använd XP4 3” överskär. 78 mm 97106455 480,- (600,-)

6   XP4 3” Överskär Kniv i specialhärdat stål för 3” klippmaskiner. 97106450 302,- (378,-)

1 4 6
2 53

Klippmaskiner till får & köttdjur

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
Tekniska data:
• 230V • Permanent magnetmotor 200W   
• 5 m lång kabel • Vikt ca 1,24 kg 
86581301   4.453,- (5.567,-)

Namn Passar till För  
djurslag Resultat Ers äldre  

skärset
Hårlängd 
efter klipp Art nr Pris

1 Skärset #30 Extra fin CB35 Ko, häst, eller husdjur Extra fin 0,5 mm 94247113 549,- (687,-)

2 Skärset #15 Fin CB35 Ko, häst, eller husdjur Fin 1,2 mm 94247114 549,- (687,-)

3 Skärset #10 Standard CB35* Ko, häst, eller husdjur Standard 1,5 mm 94247115 549,- (687,-)

4 Skärset #9 Gles CB35 Ko, häst, eller husdjur Gles 2 mm 2150004579 549,- (687,-)

5 Skärset 10W CB35 Ko, häst, eller husdjur Extra gles 2,3 mm 86479501 841,- (1.052,-)

6 Skärset 18/23 C2, CC320, R200, CC3-180, R2 Ko Extra gles 2-4 mm 97107178 489,- (612,-)

7 Skärset 21/23 C2*, CC320*, R200*, CC3-180*, R2* Ko Gles CS1 och CS5 2-4 mm 85695901 499,- (624,-)

8 Skärset 31/15 C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65*, R2 Ko eller häst Standard – fin CS2 2-4 mm 85695902 499,- (624,-)

9 Skärset 31F/15 C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2 Ko eller häst Standard, kortare klippning CS4 1-2 mm 85695903 540,- (675,-)

10 Skärset 53/23 C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2 Ko eller häst Mönsterklippning CS3 0,5-1 mm 85695904 650,-  (813,-)

11 Skärset 35/17 C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2 Ko eller häst Mycket fin 2-4 mm 85695905 499,- (624,-)

11 Skärset 35F/17 C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2 Ko eller häst Mycket fin, kortare klippning 1-2 mm 85695906 540,- (675,-)

1

2

3

4

6 7 8 9 10 11 12

DeLaval skärset
Gör klippningen enklare med bättre och jämnare klippresultat

* Standardskär till denna maskin

Film om klippning  
av köttdjur

Beställ skär 97106455  
till köttdjursklippning

5

Nyhet!
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Alla älskar denna borste
DeLaval frihängande  
ryktborste SCB!
DeLaval frihängande ryktborste är 
framtagen för att förbättra djurhälsan, 
komforten och djurvälfärden i lösdrifts-
ladugården. 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,- (33.993,-)
91526242 Utbytesborste kpl cylinder, gul 2.543,- (3.179,-)
87365701 Utbytesborste kpl cylinder, blå   2.543,- (3.179,-)
   excentrisk utformad

27.194,-  
(33.993,-)

Stationär ryktborste B2 
För bättre komfort i lösdriftsstall eller på bete.
90609990 1.594,- (1.993,-)

Utbytesbara borstar till stationär ryktborste B2 
90609991 519,- (649,-)

Ryktskrapa 
85555401   58,- (73,-)

”Piggen” plastborste 
85555403   25,50 (32,-)

Benskrapa i fjäderstål 
85555402   50,50 (64,-)

Ryktborste/ 
-skrapa

Film om DeLaval  
frihängande ryktborste SCB

Stationär ryktborste

Frihängande 
borste till kalv 

och get,  
se sid 122
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1. DeLaval klövrengöring HC40
• Ett milt rengöringsmedel för bra klövvård.
• Används strax före huvudbehandlingen av  klövarna.
• Bidrar till att ta bort smuts och gödsel från klövarna.
• Bidrar till att rengöra mellan klövarna.
• Används regelbundet för att förhindra att smuts lagras  
 på klövarna och förhindra bakterietillväxten. 
741007851 20 l  
615,- (769,-)

Klövkar
DeLaval klövkar placeras i drivningsgången och kan 
enkelt tömmas och rengöras för bästa hygien. 
4787027097 200x85x15 cm 3.005,- (3.757,-)

Klövbad AFB1000
AFB1000 fyller automatiskt i vatten, doserar 
klövbadslösning, tömmer och sköljer ur 
karet efter användning. Klövbad AFB1000 
består av ett slitstarkt klövkar i rostfritt stål 
och ett styrskåp. I botten av klövkaret finns 
en gummimatta som förhindrar att djuren 
halkar.  

Kontakta din DeLaval representant för mer 
information.

Klövvård
Ta hand om kornas klövar

2. EasyStride™ – klövbadslösning
EasyStride är en ny generation av klövbadslösning med utmärkta  
egenskaper för att förebygga klövproblem. EasyStride har enligt  
vetenskapliga försök visat sig minst lika effektivt som t.ex koppar- 
sulfat (tungmetall) men utan dess miljöproblem samt skaderisker.

Fördelar:
• Effektivt desinfektionsmedel för klövar
• Minskar tillväxtmöjligheter för bakterier och svampar
• Enkel att använda och dosera
• Innehåller inte ämnen såsom antibiotika, tungmetaller eller  
   kvartära ammoniumföreningar med negativ påverkan för  
   resistens, miljö och arbetsmiljön.

741007861 20 l 1.988,- (2.485,-)
741007862 60 l 5.783,- (7.229,-)
741007863 200 l 17.872,- (22.340,-)

DryMaxx™ – gör det torrare i liggbås eller båspall
DryMaxx™ strömedelstillsats absorberar fukt och 
neutraliserar ammoniak. DryMaxx™ absorberar upp till 
140% av sin egen vikt. Används med fördel under juver 
och bakklövar, motverkar mastit och klövproblem.
92067002 500 kg   5.965,- (7.457,-) 
92067004 22 kg              340,- (425,-)

Rabatterat pris vid köp av (22 kg säckar):
21  st (1 pall) 306,- (383,-) 
42  st (2 pallar) 281,- (352,-)  
63  st (3 pallar) 255,- (319,-) RABATT!

Strömedelsspridare MBS19 
Perfekt att sprida Drymaxx med. Smidigt och enkelt 
att lägga ut strömedelstillsatsen. Ett måste på varje 
gård. Rymmer 12 l. Drivning med batteridriven 
skruvdragare/borrmaskin (medföljer ej).
87250201   1.607,- (2.009,-)

1. Desinficera samt- 
liga klövar på alla kor

2. Använd klövbad av 
rätt storlek

3. Placera klövbadet 
rätt

4. Starta med ett  
rent klövbad

5. Använda bara 
godkända produkter

6. Dosera rätt

7. Rengör klövarna 
före desinfektionen

8. Byt klövbads-
lösning regelbundet

9. Desinficera 
klövarna regelbundet

10. Spraya klövarna 
om det saknas 
klövbad

Använd alltid 
engångshandskar 
– se till att hand-
skarna är rena

10 gyllene regler för 
klövdesinfektion

Klövvård i två steg
Steg 1: Rengöring
Steg 2: Desinficering 

1

2

1

2
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2. Lekare med ring
87285001  33,- (42,-)

1. Polybelt bindsle, komplett
87289102 Kalv 99,- (124,-)
87288902 Ungdjur 102,- (128,-)
87288802 Ko 106,- (133,-)
87289001 Extra stor 109,- (137,-)

2. Nylonhalsband
87284704 Kalv 59,- (74,-)
87284702 Ungdjur 61,- (77,-)
87284701 Ko 62,- (78,-)
87284703 Extra stor 64,- (80,-)
88948901 Tjur 134,- (168,-)

3. Nylongrimma 
87651101 Kalv 81,50 (102,-)
87651201 Ungdjur 84,50 (106,-)
87651301 Ko 88,50 (111,-)

Kättingbindsle, dubbla krubbändar 
97285485 Standard för ko 146,- (183,-)

Bindslen och 
grimmor
Ställ krav på 
dina bindslen  
– det gör vi

Halsband för transpondrar med metallringar
99899687 Ko, 1300 mm 118,- (148,-)
99899688 Ko, 1500 mm 132,- (165,-)

Halsband för transpondrar med plastspänne
98512083 1300 mm 138,- (173,-)
4787201567 Kalv, 950 mm med  
   plastspänne 133,- (167,-)

Transpondrar
98544782 4 siffror 710,- (888,-)
98480482 4 siffror m stålskydd 725,- (907,-)
98480483 5 siffror m stålskydd 725,- (907,-)

Aktivitetsmätare
90650080 Aktivitetsmätare 1.008,- (1.260,-)
94827591 Distans, 10-pack 108,- (110,-)

Sifferplatta, 10-pack
94827590 Nr. 0-9 114,- (143,-)
94827580-89 Siffra 0-9 97,- (122,-)

Krubbändar

Krubbände kätting 
Dubbel (2x650) med BATS-hake.
97285405   124,- (155,-)

Krubbände, ko 
Dubbel (2x650) med BATS-hake.
87284801   67,50 (85,-)

Krubbände, extra stark 
87284601   54,50 (69,-)

Monteringsdetaljer och reservdelar 
till DeLaval bindslen

1. Ring Ø45 mm
87284901    12,- (15,-)

3. Karbinkrok BATS
Öppnas utåt.
87285101 28,50 (36,-)

2

1

3

4

4. Panikhake
97287410 74,50 (94,-)

5. Justeringsbeslag
Till krubbände
87651401 11,- (14,-)
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Märkspray 
För enkel och tydling märkning av kor, grisar 
och får.
90696811 Röd 52,- (65,-)
90696812 Blå 52,- (65,-)
90696813 Grön 52,- (65,-)

Märkstift 
97315001 Röd 20,- (25,-)
97315002 Blå 20,- (25,-)
97315003 Grön 20,- (25,-)

Bjällrorna är i mässingsbelagt stål och finns i följande storlekar
97168480 Får/kalv, h: 7,7 cm  140,- (175,-)
97168482 Ungdjur/ko, h: 13cm  258,- (323,-)
97168483 Får/kalv, h: 7,1cm  117,- (147,-)

Remmar i nylon
97168488 Halsband Easyfix 60 cm  105,- (132,-)

Bjällror och remmar för ko och får – 
med den rätta klangen 

Märkband – Plast 5-pack
Kan tvättas i 90°C. 
88407901 Röd 193,- (242,-)
88407902 Gul 193,- (242,-) 
88407903 Orange 193,- (242,-)
88407904 Blå 193,- (242,-)
88407905 Grön 193,- (242,-)

Märkband – Kardborre, 10-pack 
Hjälper dig att identifiera korna. Klara, ljusa 
färger.
97289091 Röd 81,50 (102,-)
97289092 Gul 81,50 (102,-)
97289093 Orange 81,50 (102,-)
97289094 Blå 81,50 (102,-)
97289095 Grön 81,50 (102,-)

Tillbehör till dina djur
Hjälpmedel som 
underlättar

Fläkband
Ett brett, starkt fläkband i polyester. Förebygger 
fläkskador. Fästes över kotlederna i god tid före  
kalvning.
87651501   64,- (80,-)
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Vattenkoppar
Koppar som ger 
rikligt med vatten

Snabbfäste – galvaniserat 
98882461 1” x ½” 145,- (182,-)
98882462 1¼” x ½” 145,- (182,-)
98882463 1 ½” x ½” 145,- (182,-)

½” x ½” koppling för vattenkoppar
Fungerar som rörkoppling och 
avstängningskran.
97269230  204,- (255,-)

Dubbelfäste
Fäste för montering av två vattenkoppar. 
Levereras med bultar.
97269240  418,- (523,-)

Bitventil för nöt 
92632970 ½” gänga, >6 mån 318,- (398,-)
92632971 ¾” gänga, >6 mån 318,- (398,-)
92632974 ¾” gänga, <6 mån 318,- (398,-)

Väggfästen bitventiler, mässing 
97281088 ½” ventil 180,- (225,-)
97281085 ¾” ventil 180,- (225,-)

2. Vattenkopp C10 
Vattenkopp för ungdjur, kalvar och köttdjur. Den 
syrafasta emaljen gör att koppen är enkel att 
hålla ren. Ger upp till 10 l/min.
92632980 C10 inkl. ventil 700,- (875,-)
90639580 Volymventil 312,- (390,-)

3. Vattenkopp C20 
Vattenkopp som förser dina djur med stora 
vattenvolymer. Emaljerad. Ger upp till 20 l/min.
98932783 C20 inkl ventil med  
   1/2” anslutning 880,- (1.100,-)
98932781 C20 inkl ventil med  
   3/4” anslutning 880,- (1.100,-)
98888171 Volymventil 343,- (429,-)

4. Vattenkopp C5 
Vattenkopp för ungdjur i i svart emalj. 
Vattenflöde ca 5 liter/min.
90576485 C5 inkl ventil 515,- (644,-)
90639580 Volymventil 312,- (390,-)

5. Vattenkopp CF7 
Vattenkopp med flottör, ger en konstant 
vattennivå. Idealisk för hästar och får.
Beroende på tryck och munstycke kan koppen 
ge upp till 11,35 l/min.
97282490 CF7 inkl ventil 755,- (944,-)

1

4

6

3

Bitventil Premium 
92632950 ½” gänga  497,- (621,-)
92632951 ¾” gänga 584,- (730,-)

5

Tillbehör

1 vattenkopp  
betjänar 10 kor

1. Vattenkopp S22 
Mycket hygienisk vattenkopp i rostfritt stål för 
högpresterande mjölkkor och hästar. Vattenflöde: 
otroliga 22 liter/min. Inbyggt spillskydd.
90602883 S22 inkl ventil 917,- (1.147,-)
90602821 Volymventil 281,- (352,-)
183040599 Skyddsring till S22 921,- (1.152,-)

6. Vattenkopp P10 – för häst 
En vattenkopp i slagtålig plast. Lätt att dricka 
ur och att rengöra. ½” koppling på ovansidan. 
Vattenflöde upp till 10 l/min.
92632880 P10 inkl ventil 476,- (598,-)
92632810 Volymventil 322,- (403,-)

2
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Vattenkar
En mjölkko dricker mer än 
100 liter vatten per dygn

Produkt Dimensioner 
 (BxLxH) cm  
ST150 55x150x96 cm 

ST200 55x150x96 cm

ST250 55x150x96 cm

T80 61x147x61 cm

T80XL 61x236x61 cm

FDT7 62x220x60 cm

S28 40x40x48 cm 

S28 dubbel 51x74x43 cm

1. 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,- (8.552,-)
88636280  ST200 7.309,- (9.137,-)
88636080  ST250 9.090,- (11.363,-)

För golvmontering
88634480  ST150 6.841,- (8.552,-)
88634280  ST200 7.309,- (9.137,-)
88634580  ST250 9.090,- (11.363,-)

2. Vattenkar T80 och T80XL
Stort vattenkar för golv- och väggmontering. 
Karet kan tippas för snabb och effektiv 
rengöring. T80 och T80XL är tillverkat i 
polyetylen och har rundade kanter som gör 
karet mycket djurvänligt. Kraftigt rörformig ram 
och monteringsfästen i varmgalvaniserat stål. 
Flottörventil med en kapacitet på upp till 87 l/
min säkerställer konstant vattenförsörjning. 
Karet rymmer 80 resp 152 liter.
92632984 T80 6.331,- (7.914,-)
92632992 T80XL 8.220,- (10.275,-)

3. Vattenkar FDT7
Vattenkar FDT7 för djur i lösdrift. Enkel att 
rengöra och de runda kanterna gör karet 
djurvänligt. Värmeelement kan installeras. Extra 
snabb att tömma. Volym 87 l/min.
87360801   10.138,- (12.673,-)

4. Vattentråg S28
En tålig ho i rostfritt stål. Idealisk för kor i 
lösdrift. Ett flöde på upp till 28 l/min, garanterar 
konstant tillgång till friskt vatten.
Finns nu även som dubbelho.
90576480  Enkel 3.257,- (4.072,-)
87558501  Dubbel 5.820,- (7.275,-)

Reservdelar - ventiler/volymventiler till äldre vattenkoppar
Art nr Gänga  Passar till  Vattenflöde vid 4 bar Pris
97275590  1/2” Junior/Master 9 l/min 257,- (322,-) 
98888131   3/4”  Macro  0 l/min 322,- (403,-) 
98888141   1/2”  Master  14 l/min 277,- (347,-)
98888190          Reparationssats volymventiler  99,- (124,-)

1

Det behövs 3-4 m runt vattenkaret 
för att reducera trängsel och 
knuffande vid karet. Det ska vara 
10 cm vattenkar per ko, dvs ett  
2 meterskar kan betjäna 20 kor. 
Karet ska vara enkelt att rengöra, 
vilket bör göras dagligen.  

4

2

3
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Vatten för bete
Dina djur behöver bra 
vatten även på betet

2. Vattenkar WT7, WT10 och WT12 
WT-vattenkaren är tillverkade av stöttålig, livsmedelsgodkänd polyetylen 
med rostfria luckor. Utmärkta för lösdrifter men kan även användas på 
bete. Karen kan tömmas på 20-40 sek. Extra vattenvärmare kan enkelt 
installeras i ventilhuset.
89712401 WT7, 132 l 10.794,- (13.493,-)
89712402 WT10, 225 l 13.017,- (16.272,-)
89712403 WT12, 265 l 14.365,- (17.957,-)

1

2

Produkt Dim. (BxLxH) cm 

P400 82x125x63 cm

P600 100x140x63 cm

P1000 120x180x63 cm

WT7 61x210x61 cm

WT10 61x290x61 cm 

WT12 61x370x61 cm

PT11 40x40x48 cm

SC1 61x147x61 cm

DC2 61x236x61 cm

E300 33,5x33,5x24 cm

Isolerat 55x150x96 cm

Nivåregulator 
Kraftig nivåregulator/flottörventil som ger  
30 l/min.
97283280  899,- (1.124,-)

Nivåregulator 12 (Universal) 
För alla typer av kar, ger 12 l/min.
98908280  285,- (357,-)

Nivåregulatorer

1. 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 2.842,- (3.553,-)
90561116 P600, exkl flottörventil 3.366,- (4.208,-)
90561117 P1000, exkl flottörventil 4.174,- (5.218,-)
4781143504 Komplett flottörventil 472,- (590,-)
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Vintervatten
Se till att inte vattnet fryser

1. Vattenkar E300 
Robust, eluppvärmd vattenkopp i aluminium 
och rostfritt material som håller vattnet på en 
temperatur av ca 12°C. Garanterat frostfritt 
vatten året runt. 24 V.
97291680 Vattenkar E300 4.458,- (5.573,-)
97291881 Transformator 723,- (904,-)
97291611 Element (reservdel)   
       1.479,- (1.849,-)

2. Vattenkar isolerat, EFW1 och EFW2 
Ett värmeisolerat vattenkar. En 9 cm tjock 
isolering håller vattnet kallt på sommaren och 
frostfritt på vintern.
92632911  En drickesplats 
       8.635,- (10.794,-) 
92632912  Två drickesplatser  
       9.182,- (11.478,-)

3. Vattenkar SC1/DC2 
Vattenkar med termostatstyrd uppvärmning 
som hindrar vattnet från att frysa i hårt klimat. 
Runda kanter och hörn gör den hygienisk, 
djurvänlig och stöttålig. Ska monters med 
jordfelsbrytare, 230V. Inbyggd flottörventil. 
Levereras med vattenvärmare.
89712430 SC1 6.696,- (8.370,-)

89712431 DC2 7.909,- (9.887,-)

4. Vattenkar PT11 
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 4.506,- (5.633,-)
89712415 Värmelement 500W, 230V 
       1.181,- (1.477,-)

5. Cirkulerande vattensystem DWH200 och 
DWH350 
Cirkulerande vattensystem används i kalla 
lösdrifter och på bete vintertid. Systemet 
förhindrar att vattentillförseln och vatten i 
installerade vattenkar och vattenkoppar fryser, 
vattnet värms upp och cirkulerar. Systemet 
består av ett värmeaggregat på 3000 W eller 
6000 W, som klarar 200 m resp 350 m, och en 
cirkulationspump som styrs av en kontrollbox. 
DWH200 kan används till ¾ tums rör medan 
DWH350 kan användas till ¾ eller 1 tums rör.
Till DWH350, installera maximalt 10 vattenkar 
(ST150, ST200 eller maximalt 20 vattenkoppar 
C20).  
OBS! Vattenkopp C20 med 3/4” anslutning 
ska användas 
87981901 DWH200, 1-fas 230V  
       16.259,- (20.324,-)
86056801 DWH350, 3-fas 400V  
       21.387,- (26.734,-)
98932781  Vattenkopp C20 med  
   3/4” anslutning 880,- (1.100,-) 

1
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210 Denier, vattenavvisande 
nylonpolyester

Urethan 4mm tjock

Maximal komfort med polyester-
fleece som andas

DeLaval kalvtäcke (termotäcke)
Håll nyfödda kalvar varma även i kalla stallar. Även idealisk för sjuka kalvar eller 
små kalvar som är födda för tidigt. Kan även användas för friska kalvar för att 
öka deras tillväxt och resultat. 
88267301 Large, 30-60 kg  410,- (513,-)
88267302 Small, 25-35 kg 410,- (513,-)

Kalvar med god hälsa och bra tillväxt  
ger friska högproducerande mjölkkor.  
Rätt utfodring ger kalvarna förutsättningen  
de behöver. Om du tar hand om dina kalvar  
kommer de att ta hand om dig. 

Ta hand om din kalv  
– den är din nästa mjölkko

410,-  
(513,-)

Nu också 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 stannar 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        11.411,- (14.264,-)

11.411,-  
(14.264,-)

Film om DeLaval  
frihängande ryktborste 

mini MSB
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Feedtech™ Carbogel 
Feedtech™ Carbogel är ett kompletterande foder vid störningar av 
matsmältningen för kalvar tillverkat av naturligt kol från ek.  
Rekommenderas att användas i kombination med elektrolyter.
92065364 Carbogel, 330 ml 179,- (224,-)
Hel kartong om 30 st      15% Rabatt  152,-/st (190,-) 
92065363 Ingivare (kalibrerad) 214,- (268,-)

Feedtech™ electro balance - för kalv 
Feedtech™ electro balance är ett foderkomplement för att stabilisera vätske-  
och elektrolytbalansen vid störningar av matsmältningen. Electro balance  
är ett mjölkpulver som ska lösas upp i vatten och/eller mjölk.
• Viktiga elektrolyter samt socker, som ger energi.
• En unik gelbildande substans som sänker vätskans passagehastighet och  

gör det lättare att ta upp näringen.
92065367 1,2 kg 413,- (517,-)
92065368 3 kg 829,- (1.037,-)
92065369 5 kg 1.138,- (1.423,-)

Feedtech™ Bio Milk Stabilizer 
Bibehåller mjölkens lagringsstabilitet upp till 48 timmar 
genom syrning. Med elektrolyter och mjölksyrabakterier 
för positiv mag- och tarmhälsa. Enkel att hantera. Läggs 
i botten på din behållare. Fyll på mjölk efterhand. 
• Godkänd för ekologisk produktion  

(EF 834/2007, 889/2008)
• Perfekt när mjölk avskiljs från VMS™

92065378  2,5 kg   472,- (590,-)
92065351  10 kg   1.655,- (2.069,-)

Feedtech™ Calf milk supplement 
Förbättrar mjölkens lagringsstabilitet genom syrning. 
Positiv för mag- och tarmhälsan hos kalven.
94059480     2,5 kg  481,- (602,-)

Doppvärmare CMH2300 
Elektrisk doppvärmare för snabb och 
effektiv uppvärmning av flytande kalvfoder.  
Cylinderformat element underlättar 
rengöringen. OBS! Använd endast 
metallhinkar!
85636701   2.384,- (2.980,-)

Feedtech™ Good start  
Ett fodertillskott som ger kalven en optimal  
start de första två till tre veckorna efter  
födseln. Feedtech™ Good start hjälper kalven 
att bli stark. Förbättrar kalvens immunförsvar 
och tarmflora vilket minskar risken för 
matsmältningsstörningar.
92065370     2 kg  481,- (602,-)

410,-  
(513,-)

Feedtech™ råmjölkstillskott 
Feedtech™ råmjölkstillskott ger ett extra 
tillskott av de viktiga antikropparna vid 
tillfällen när det första målet råmjölk från 
kon är försenat eller kons råmjölk är av 
sämre kvalitet. Observera att Feedtech™ 
råmjölkstillskott ges som ett komplement 
och inte ersätter den viktiga råmjölken. 
Med kolostrometern mäter du råmjölkens 
kvalitet.
94683880 Kartong (4 kalvar) 
     618,- (773,-)
94758680 Kolostrometer  
     400,- (500,-) 
85013601 Kartong + kolostrometer  
                  813,- (1.017,-)

179,-   (224,-)

Prova  
populära  Carbogel!

Nyhet!

Feedtech™

Fodertillskott – för friskare kalvar
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Lammbar med nappar 
En lammbar med 5 nappar 
som praktiskt serverar mjölk till 
lammen.
97107591 8 l 205,- (257,-)

Kalvbar med napp 
Praktisk kalvbar för utfodring av mjölk/
mjölkersättning då kalven själv suger i  
sig mjölken.
97107580  8 l 91,50 (115,-)
97105501  Kalvnapp, röd 13,50 (17,-)
4787200784 Kalvnapp, vit till    
  kalvamma 40,- (50,-)

Kalvflaska 
Den perfekta flaskan för kalven. 
2 liter.
97105704 Komplett flaska m stativ  
    276,- (345,-)
97105702 Flaska med napp 
    65,- (82,-)
97105703 Napp till flaska
    45,- (57,-)
97105701 Enbart stativ
    210,- (263,-)

Kalvnapp 
För att vänja kalvar att dricka ur 
hink.
88213601  114,- (143,-)
88213602 Enbart napp 40,50 (51,-)

Kalvvisp 
Kraftig kalvnäringsvisp som är lätt att rengöra.
70000398  162,- (203,-)

Rostfri kalvskål 
97105008 4  l 143,- (179,-)
97105292 Hållare 263,- (329,-)

Rostfri hink 
Kraftigt, rostfritt stål. 
97105007 7 l 238,- (298,-)
97105012 12 l 469,- (587,-)
97105280 Hinkhållare 375,- (469,-)

Fodertillbehör
Ger kalven en bra start

Kalvbarer 
Kalvarna kommer enkelt åt mjölken på ett naturligt sätt tack vare de persikofärgade napparna.  
Ger nästan ett helt naturligt diande för kalvarna.
1. 87180101 En napp 248,- (310,-)
2. 87180201 Tre nappar 892,- (1.115,-)

1
2

3

3. 89093401 Fem nappar 991,- (1.239,-)
4. 87188201 Enbart napp, 10-pack 397,- (497,-)

4

DeLaval hinkar, FGA 
Hinkar i kraftig blå plast. 
7 liter – är lämplig för utfodring av kalvar.  
Är graderad och passar spannhållare.
12 liter – är graderad. Passar för foder, sand etc.
17 liter – passar för foder, sand, murbruk etc. 

64284401 7 liter, graderad 36,50 (46,-)
64284402 12 liter, graderad 68,50 (86,-)
64284403 17 liter 73,- (92,-)

*Gäller utvalda produkter
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Fodertillbehör
Förenkla din vardag

1. Foderkrubba 
Kraftig helgjuten krubba i slitstark plast. För 
tilläggsutfodring i hagen eller individuellt inne i 
ladugården. Volym 12 liter.
97284702   227,- (284,-)

2. Hörn- och hästkrubba 
En kompakt foderkrubba avsedd för montering i 
hörn direkt på vägg. Inga vassa kanter som kan 
skada djuren eller gömmor för gammalt foder. 
Tillverkad av slag- och bitsäker plast. Tål ner  
till 0°.
97284720 Hörnkrubba 21 l 296,- (370,-)

3. Kraftfoderautomat för ungdjur 
För lösgående djur i storbox. Behållaren och 
krubban är tillverkad i slagtålig plast och övriga 
detaljer är varmgalvaniserade.
97284685   4.288,- (5.360,-)

4. Vatten- och foderkrubba 
För montering inne eller ute till kor, ungdjur, 
köttdjur, hästar eller får.
97284705 125 cm, 65 liter 567,- (709,-)

5. Foderskopa i plast 
En specialgjord foderskopa för att tillgodose 
många användningsområden. Skopan är 
graderad i botten.
97284220   54,- (68,-)

6. Foderskopa Ergo 
Foderskopan är tillverkad av kraftigt 
plastmaterial och är ergonomiskt utformad. 
Foderskopan är graderad och rymmer 3 l.
98982990   77,50 (97,-)

7. Hay-knife – balkniv 
För borttagning av rundbalsplast och nät.
86904901    316,- (395,-)

4

5 6

2 

Viktmåttband 
Måttband för att mäta vikten på 
nötkreatur, grisar och höjden på 
hästar. 
85208301 325,- (407,-)

Antisjälvmjölkare i plast 
92735804 Liten, röd 46,50 (59,-)
92735805 Medium, blå 46,50 (59,-)
92834852 Stor, svart 46,50 (59,-)

Saltstenshållare 
Monteras enkelt på inredning eller 
vägg. För stenar på 2 eller 10 kg.
97284708 För 10 kg sten  
    74,- (93,-)
98076194 För 2 kg sten  
    53,50 (67,-)

1

3

Tillbehör

Digital våg 
Försedd med stora digitala displayer. Tydligt, lättavlästa siffror.
87976101 50 kg 388,- (485,-)
87976102 300 kg 1.308,- (1.635,-)
87976103 1000 kg 3.585,- (4.482,-)

7
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Foderbordsskydd  
Hygieniskt och slitsäkert  
– i många år

DeLaval foderbordsskydd FTC
DeLaval foderbordsskydd FTC är en plastskiva 
som monteras på såväl nya som gamla foderbord. 
Ytan blir blank och hård, vilket ger bästa förutsätt-
ningarna för enkel rengöring och förbättrad hygien.

Kontakta din DeLaval distriktschef, servicetekniker 
eller www.delaval.com för mer information.
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Ytbehandling
DeLaval surface coating

Ytbehandling för golv 
Förpackning med allt du behöver för att lägga 5 m2 ytbehandling
på foderbord eller golv. Finns i två varianter. En normalhärdad
och en snabbhärdad. Blågrå färg.
91356920 5 m2 snabbhärdad 2.659,- (3.324,-)
91356921 5 m2 normalhärdad 2.659,- (3.324,-)

Gör förarbetet rätt och noggrant!  
Golvet fräses med t ex en betongfräs för att ta bort 
cementhuden och lös betong. Dammsug sedan ytan 
noggrant före läggning. Golvet måste vara torrt före 
läggning. Ny betong måste torka ca 3-4 veckor innan 
läggning utförs (torkning 0,5-1 cm/vecka). Arbeta  
alltid i temperaturer mellan +10 och +25 grader.  
Mera detaljerade läggningsinstruktioner får du från din 
DeLaval-representant.

DeLaval skyddpaneler  
för vägg
DeLaval skyddspaneler för vägg ger väggar i 
mjölkningsstall, mjölkrum, serviceutrymmen  
m m en yta som är hygienisk och lätt att ren-
göra. 

Skyddspanelerna har en hög motståndskraft 
mot gödsel, rengöringsmedel, syror och hög-
tryckstvätt. 

Panelerna har olika ytor, en slät som är lätt att 
rengöra och en strävare som ska vara vänd 
mot väggen. Panelerna kan moneras på olika 
sätt, med skruvar eller med lim.
Monteringen ska göras på släta väggar.

Används till golv i mjölkrum, foderbord, i garaget  
eller på andra ställen där det behövs ett hållbart och 
hygieniska golv. Kan även användas på väggar vilket 
gör de enkla att rengöra och förbättrad hygien. 



128 Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Högtryckstvättar  
och dammsugare
Snabbt, rent och till bra pris

Kallvattentvätt HD 9/20-4 MX+
5836003156 16.638,- (20.798,-) 

Kallvattentvätt HD 13/18-4 SX+
5836003157 22.945,- (28.682,-) 

Kallvattentvätt HD 5/12 C+
5836003155 6.325,- (7.907,-) 

Kallvattentvätt HD 7/17 MX+
5836006769 11.495,- (14.369,-) 

KALL-
VATTEN

Hetvattentvätt HDS13/20-4 SX+
5836003164   42.995,- (53.744,-)

Hetvattentvätt HDS10/20-4 MX+
5836003163   37.495,- (46.869,-)

Hetvattentvätt HDS 5/13 UX
5836003160  15.725,- (19.657,-)

Hetvattentvätt HDS 7/16 CX
5836003161  23.296,- (29.120,-)

HET- 
VATTEN

Hetvattentvätt HDS 8/18-4 CX
5836004964 27.495,- (34.369,-)

Stationär tvätt  
HD 13/12-4 ST
5836003159 
26.074,-  
(32.593,-) 

Uppdaterade  
med den senaste 
spolutrustningen!

Nyhet!
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Typ av  
vatten- 
tvätt

 
Produkt

Vatten- 
kapacitet 
(l/h)

Arbets-
tryck 
(bar)

Max vatten 
temp (°C)

Motor- 
effekt
(kW)

Bränsle-
tank (l)

Vikt 
(kg)

Strömförsörjning  
(Ph/V/Hz)

Ingår  
Rotojet- 
munstycke?

Kall HD 5/12 C+ 500 120 60 2,3 — 22 1/230/50 √

Kall HD 7/17 MX+ 700 17-170 60 4,2 — 35 3/400/50 √

Kall HD 9/20-4 MX+ 460-900 40-200 60 7,0 — 50 3/400/50 √

Kall HD 13/18-4 SX+ 650-1300 30-180 60 9,2 — 64 3/400/50 √

Stationär HD 13/12-4 ST 650-1300 30-120 70 6,4 — 72 3/400/50 —

Het HDS 5/13 UX 500 125 80 2,6 6,5 74 1/230/50 —

Het HDS 7/16 CX 270-660 30-160 80 / 155 4,7 15 105 3/400/50 —

Het HDS 8/18-4 CX 350-760 30-170 80 / 155 5,7 15 114 3/400/50 —

Het HDS 10/20-4 MX+ 500-1000 30-200 80 / 155 7,8 25 179 3/400/50 —

Het HDS 13/20-4 SX+ 600-1300 30-200 80 / 155 9,3 25 194 3/400/50 —

NT 35/1 AP
En smidig våt- och torrsugare, 
35 l behållare och hela 1380 w  
motor. Levereras med mun-
stycken, 2,5 m sugslang och  
7,5 kabel.
5836003166 3.657,- (4.572,-)

Dammsugarpåse till  
NT 35/1 AP, 5-pack
5836003328 329,- (412,-)

Planfilter till  
NT 35/1 AP
5836003327 
322,- (403,-) 

NT 70/2 AP ME
Superstark våt- och torrsugare.
70 l behållare och dubbla 
sugturbiner på 2400 w.
Levereras med munstycken,  
4 m sugslang och 10 m kabel.
5836003167 5.759,- (7.199,-)

Dammsugarpåse till  
NT 70/2 AP ME, 15-pack
5836003325 434,- (543,-)

Filterpatron till  
NT 70/2 AP ME
5836003326 639,- (799,-) 

Fordonsrengöring – Vehicle Cleaner
Milt alkaliskt skumrengöringsmedel till kraftigt 
nedsmutsade fordon.  
741007700 5 l  236,- (295,-)
741007701 20 l  634,- (793,-)

Skumrengöring – Foam Cleaner
Skumrengöringsmedel för rengöring i stallar.  
Ca pH-värde: 10,8 
1. 741007722 5 l   184,- (230,-) 
1. 741007724 20 l 645,- (807,-)
2. 5836003285 Skumpåläggare  
  1.470,- (1.838,-)

1
2

1 2

Tillbehör – till högtryckstvättar
1

2

3

Rotojet-munstycken ingår till alla kallvattentvättar

1. Rotojet-munstycken till:
5836006672 035 HDS 5/13 UX 1.076,- (1.345,-)
5836006673 045 HDS 7/16 CX 1.580,- (1.975,-)
5836006674 050 HDS 8/18-4 CX 1.580,- (1.975,-)
5836006675 055 HDS 10/20-4 MX+ 1.580,- (1.975,-)
5836006676 070 HDS 13/20-4 SX+ 1.580,- (1.975,-)

2. Förlängningsslang EasyLock
5836006670 10 m 1.485,- (1.857,-)
5836006671 20 m 2.985,- (3.732,-)

3. Skarv till slang EasyLock
5836006677  148,- (185,-)

Avkalkningsmedel – Parlour Cleaner
Tar bort fläckar från hårt vatten och protein. 
Utmärkt till mjölkrum.  
741007712 5 l   240,- (300,-) 
741007714 20 l 801,- (1.002,-)

Kalkskydd, 1 l
1. 5836003277 RM110   86,- (108,-) 
2. 5836003299 RM111 180,- (225,-)

Rengöringsmedel – till högtryckstvättar

Dammsugare

Passar till maskiner levererade  
från 1/1 2017 med EasyLock-anslutning.
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Stallrengöring
Återvinn vatten för stallrengöring
Lågtryckstvättssystem WS3 och WS2 
DeLaval lågtryckstvättssystem är ett komplett system för daglig rengöring i stallet. Det är möjligt 
att använda t ex sköljvatten från mjölkningsanläggningen. På detta sätt kan man spara hundratals 
liter vatten per dag.
85658301 WS3 1000 l tank inkl slang och munstycke 24.485,- (30.607,-)
85657501 WS3 1000 l tank exkl slang och munstycke 21.646,- (27.058,-)
91603740 WS2 exkl slang och munstycke (väggmontering) 19.126,- (23.908,-)
70000917 Slang 3/4” 20 m till WS2/WS3 1.351,- (1.689,-)
70000916 Munstycke till WS2/WS3 2.343,- (2.929,-)

WS3

WS2

Slangrulle
Slangen är försedd med reglerbart stålrör i mässing. Stålröret har avstängning.
• Spolning av stall, mjölkstall och golv 
• Rengöring av maskiner
• Matning till högtryckstvätt 
• Brandsläckningsslang 
97284760    7.635,- (9.544,-)

Technical details

Dränkbar pumpar 
Dränkbar pumpar i rostfritt eller gjutjärns utförande. Pumparna är pålitliga och 
slitstarka. Pumparna klarar alla “vätskor” (brandfarliga vätskor får ej pumpas) 
som förekommer på en gård och även fasta partiklar upp till 38 mm (SS1) och  
45 mm (C4000).
88101901 SS1, rostfri 8.902,- (11.128,-)
98653875 C4000, gjutjärn 7.330,- (9.163,-)

DeLaval dörrmatta – med ko- eller hästhuvud 
En kraftig, rejäl dörrmatta av gummi som det är lätt att torka av 
sig på. Lätt att rengöra, bara spola av eller borsta av.  
Storlek: 950 x 640 mm.
91775599 Dörrmatta med kohuvud 277,- (347,-)
91775598 Dörrmatta med hästhuvud 277,- (347,-)
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Stallkamera FMC-IP1
HD-kvalitet
DeLaval stallkamera FMC-IP1 – om du har 
trådlöst nätverk 
DeLaval stallkamera FMC-IP1 är ett kamerasystem i HD-upplösning, 
anpassat för stallar eller utomhusområden. FMC-IP1 är speciellt 
framtagen för svåra stallförhållanden. 

Har du trådlöst internet i stallet?
- Då har du möjlighet att koppla in DeLaval trådlösa IP kamera
- Om inte, och om du har tillgång till 4G, då kan en lösning vara att 
skaffa en 4G router

Resultatet blir bild med HD-upplösning. Även med nattbelysning får 
du en bra svart-vit bild. DeLaval IP-kamera är anpassat för stallmiljö, 
eller att sitta utomhus under tak. Kameran drivs med 220 V.
För att få fram bild i din mobil, surfplatta eller PC så laddar du ner 
appen DeLaval FMC IP. På appen knappar du in aktuell kameras 
UID-nr. Du kan lägga till fler kameror om du vill. Flera i familjen kan 
också ladda ner samma app och knappa in UID-numret och kan då 
se samma kamerabild. 

Det finns möjlighet att höra ljudet från stallet och det finns möjlighet 
att ta bilder. Vill du se mer, bland annat hur bilderna blir på natten, gå 
in på Youtube: DeLaval farm monitoring camera FMC-IP1. 

87472701   4.433,- (5.542,-)

Film om DeLaval 
kamera FMC1-IP1

4.433,-  
(5.542,-)

Film om installation av  
DeLaval kamera FMC1-IP1

 
Bra och klara bilder både dagtid och nattetid.
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Oljor
Rätt olja ger driftssäkerhet

Komprimatolja – nu ännu bättre! 
Specialolja till hydrauliska utgödslingsanlägg-
ningar. Sörjer för god smörjning av hydraul-
pumpen och klarar samtidigt att hålla högt 
tryck utan tryckfall både sommar som vinter.
88607004 4 l Mineralolja  269,- (337,-)
88607020 20 l Mineralolja  1.032,- (1.290,-)

Silikonspray 
Specialsmörjmedel för mjölkkranar och
trevägskranar på mjölkningsanläggningen.
Kan även användas för att smörja gummilister
på fordon.
98836703 0,4 l  165,- (207,-)

Pulsatorolja 
Olja av hög kvalitet för smörjning av
“mjölkningsanläggningens hjärta”.
95661882 0,1 l  78,50 (99,-)

Hydraulolja BIO VMS 
Specialolja till VMS hydraularm.
95662030 10 l  1.185,- (1.482,-)

Växellådsolja 
1. Syntetisk växellådsolja till propelleromrörare  
för gödselpumpar och rivarficka ORB1000.
2. Växellådsolja till drivenhet AKD80/140, 
drivenhet ACD100/180, rivarficka samt 
mixervagnar.
1. 87699701 5 l    EF75W-90   807,- (1.009,-)
2. 87699702 10 l  SAE80W-90   692,- (865,-)

Olja för klippmaskiner 
Smörj kammar och knivar ofta för att hålla dem 
skarpa. Smörj kniven innan start och var 15:e 
minut under klippning. 
97106540 Pipflaska 100 ml 66,- (83,-)
92525830 Refill 500 ml 256,- (320,-)

Vakuumpumpolja – nu ännu bättre!
Specialolja till vakuumpumpar. Andra oljor kan föror-
saka stopp i nipplarna i vakuumpumpen på grund av 
pumpens höga temperatur.

88606801 1 l Mineralolja 99,50 (125,-)
88606804 4 l Mineralolja 286,- (358,-)
88606805 5 l Mineralolja 348,- (435,-)
88606820 20 l Mineralolja 1.187,- (1.484,-)

Rätt olja förlänger livslängden och begränsar  
slitaget på din utrustning. Våra oljor är utveck-
lade för att fungerar i alla situationer och tem-
peraturintervall.

Sänkt pris! 

Sänkt pris! 
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Flugbekämpning
Flugbekämpning på  
alla fronter. 
Var redo i april!

 

  

53571153-201109

Aptaor™ PYR flugspray
Aptaor™ PYR flugspray tar effektivt bort flugor och 
andra insekter från stallet och på andra ställen på 
gården. Pyrethrin, som ingår i sprayen, har funnits i 
flera år och är ett säkert sätt att ta död på flugorna.
92062701  750 ml 

171,- (214,-)

Flugpapper
DeLaval flugpapper har ett mycket starkt och miljövänligt lim. 
Mönstret i 3D tillsammans med den unika färgkombinationen utgör 
en mycket effektiv limfälla. Färgerna tar upp ljuset bättre och ökar 
fångsttiden i gryningen och skymningen. Detta resulterar i ett papper 
som är upp emot 60% mer effektivt än traditionella limfällor.
1. 96809301 Gardin C210 (70 x 30 cm)  130,- (163,-)
2. 96809302 S180 (8 ark à 60 x 30 cm)  122,- (153,-)
3. 96809303 S35 (6 ark à 30 x 12 cm)  34,50 (44,-)
4. 96809304 Gardin C60 (lilla rullen 60 x 10 cm) 65,50 (82,-)

Flugband
Flugbandet dras ut över hela stallets längd. Flugorna fastnar  
i limmet på bandet. Nytt band rullas enkelt ut samtidigt som  
det förbrukade rullas in i egen behålare.
96809340 Flugband med hållare, st     354,- (443,-)
96809345 Flugband, refill, 500 m     266,- (333,-)

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.
96809330 3-pack  211,- (264,-)

Fönsterfälla
Transparent plastfilm med lim att fästa på 
fönstret där flugorna finns.
96809341   34,- (43,-)

1

2

3

4

Flugor kan orsaka lägre mjölkavkastning.  
Färre flugor ger lugnare kor som äter och dricker 
bättre och producerar mer mjölk. Våra flug-
bekämpningsprodukter minskar effektivt antalet 
flugor i och utanför stallet på ett säkert sätt.
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Elstängsel

Nätdrivna aggregat
DeLaval har ett komplett 
sortiment av elstängselut-
rustning för bättre kontroll  
av dina djur

Nätaggregat 10M
Detta nätdrivna aggregat passar till korta 
stängsel. DeLaval 10M är enkel att använda 
med synlig funktionskontroll. 10M passar 
främst till häst. 
92198080  1.180,- (1.475,-)

Nätaggregat 20M
Detta nätdrivna aggregat passar till korta och 
medellånga stängsel. Den är enkel att använda 
med synlig funktionskontroll. 20M passar till 
både häst och nöt.
94290080   1.477,- (1.847,-)

Nätaggregat 30M
Nätdrivet aggregat som används till korta och 
medellånga stängsel i normala förhållanden. 
Indikerar utgående spänning på stängslet via 
LED display. 
94300010  1.972,- (2.465,-)

Nätaggregat E60M
Kraftfullt, nätdrivet aggregat som 
passar medellånga till långa stängsel 
eller i tuffa förhållanden. De dubbla 
anslutningsterminalerna gör att två stängsel 
kan drivas med ett aggregat. Indikerar 
utgående spänning på stängslet via LED 
display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-
2-76. 
85488720  3.062,- (3.828,-)

Nätaggregat E120M
Ett kraftigare nätdrivet aggregat för långa 
stängsel i tuffa förhållanden. De dubbla 
anslutningsterminalerna gör att två stängsel 
kan drivas med ett aggregat. Indikerar 
utgående spänning på stängslet via LED 
display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-
2-76 med ljud- och ljuslarm. 
85488740  4.251,- (5.314,-)

Nätaggregat E250M
Vårt mest kraftfulla aggregat. Passar till mycket 
långa stängsel i tuffa förhållanden. Indikerar 
utgående spänning på stängslet via LED 
display. Tillverkad enligt den nya standarden 
EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm. 
86167601  4.945,- (6.182,-)

Alla DeLaval 
aggregat har  
3 års garanti
inkl åskskada

UV-skyddet 
garanterar 

längre 
livslängd

UV
stabilised

Elstängselaggregat 10M 20M 30M

Laddningsenergi: 1,5 J 2,5 J 3,0 J

Energiförbrukning: 2,2 W 4,4 W 6 W

Max utgående spänning: 7 850 V 8 750 V 11 000 V

Max teoretisk längd: 30 km 40 km 60 km

I tuffa förhållanden: 0,8 km 1,5 km 2 km

230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz

92198080 94290080 94300010

Elstängselaggregat E60M E120M E250M
Dubbla anslutningsterminaler: √ √ –

Laddningsenergi: 6,0 J 12,0 J 25J

Energiförbrukning: 9 W 14 W 35W

Max utgående spänning: 9 500 V 9 500 V 10 600V

(9 000 V)* (9 000 V)* –

Max teoretisk längd: 80 km 150 km 320 km

I tuffa förhållanden: 3 km 10 km 25 km

230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz

85488720 85488740 86167601

* Vid andra terminalen

Sänkt  
pris!
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Elstängselaggregat – batteridrivna

Elstängselaggregat    E2B ESE4BM ESE7BS ESE7BM E8BM ESE16BM ESE20BM ESE50B ESE120BM ESE25BM

Dubbla anslutnings-
terminaler:

— — — — — — — √ — —

Laddningsenergi: 0,18 J 0,35 J 0,65 J 0,77 J 0,8 J 1,3 J 2,3 J 4,8 J 12 J 2,5 J

Energiförbrukning: 22 mA 12-32 mA 20-50 mA 18-60 mA 50 mA 30-90mA 35-160 mA 100-500 mA 500-1200 mA 35-190 mA

Max utgångsspän-
ning:

8.600 mA 9.500 mA 11.000 V 10.000 V 7 900 V 9 000 V 14 000 V 10 000 V 12 000 V 12 500 V

(9 500 V)*

Max teoretisk längd: 3,0 km 6,0 km 16 km 7 km 8 km 30 km 45 km 60 km 180 km 50 km

I tuffa förhållanden: 0,3 km 1.0 km 1,6 km 1,2 km 2 km 3 km 1 km 2 km 14 km 1,7 km

Inkl set anslutnings-
kablar och jordkabel:

– – √ √ √ √ √ √ √ √

Inkl jordspett: – – √ – – – – — — —

Av-/På-knapp: √ √ √ √ – – √ √ √ —

87881401 88859301 88859401 88342901 87881601 94300070 89492401 86157201 86673601 94300075

Batteri-/nätaggregat ESE16BM 
Ett kombinerat batteri- och nätaggregat 
för korta stängsel och lite undervegetation. 
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 om ett elavbrott uppstår går det 
automatiskt över till batteridrift. 
87881301   2.416,- (3.020,-)

Batteriaggregat ESE20BM 
Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för  
medellånga stängsel. Aggregatet drivs 
huvudsakligen på batteri, 12V, men kan 
användas som nätaggregat om det kopplas till 
nät med en adapter. Är energisparande och har 
en display som visar batterinivån i tre nivåer.
Handtaget gör aggregatet enkelt och smidigt 
att bära. En solcellspanel med monteringssats 
finns till aggregatet, 64163801.
89492401   3.086,- (3.858,-)

Batteri-/nätaggregat ESE25BM 
Ett kombinerat batteri- och nätaggregat 
för medellånga 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 
om ett elavbrott uppstår går det automatiskt 
över till batteridrift.
87881201    2.707,- (3.384,-)

Batteriaggregat ESE50B 
Ett kraftfullt batteriaggregat med dubbla 
anslutningsterminaler för medellånga och långa 
stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar 
ström och förlänger därmed batteriets driftstid.   
86157201   3.470,- (4.338,-)

Batteri-/nätaggregat ESE120BM 
Ett mycket kraftfullt kombinerat nät-/
batteriaggregat för långa stängsel. Den 
nya energisparfunktionen sparar ström och 
förlänger därmed batteriets driftstid. Tillverkad 
enligt den nya standarden EN 60335-2-76 med 
ljud- och ljuslarm. Kabel för batteridrift ingår.
86673601    4.961,- (6.202,-)

Aggregat E8BM 
Aggregat i litet utförande. Kan drivas med 
nätspänning eller 12V batteri. Perfekt för 
mindre betesmarker, paddock, hobbystängsel 
och för känsliga djur. Nätadapter och kabel för 
batteridrift ingår.
87881601   1.252,- (1.565,-)

Portabelt aggregat E2B 
Ett portabelt 9 V eller 12 V batteriaggregat för 
korta stängsel eller stripbetning. Utrustad med 
en På-/Av-knapp. Som tillbehör finns en färdig 
solcellssats. 0,18J laddningsenergi.
87881401   1.834,- (2.293,-)

Portabelt aggregat ESE4B 
Ett portabelt 9 V eller 12 V batteriaggregat 
med energisparfunktion för korta stängsel eller 
stripbetning. Utrustad med en På-/Av-knapp. 
Som tillbehör finns en färdig solcellssats. 
0,35J laddningsenergi. Beroende på stängsel-
förhållanden kan förbrukningen variera från 
12-32 mA.
88859301   2.178,- (2.723,-)

Batteri-/nätaggregat ESE7BM 
Ett portabelt 9 V eller 12 V batteri- /och 
nätaggregat via adapter för korta stängsel 
- med energisparfunktion. Satser för 
batterianslutning samt nätadapter ingår. Som 
tillbehör finns en färdig solcellssats. Beroende 
på stängselförhållanden kan förbrukningen 
variera från 18-60 mA. 0,77J laddningsenergi. 
88342901   2.707,- (3.384,-)

Portabla batteriaggregat

Batteri-/nätaggregat ESE7BS 
Ett 12 V aggregat med inbyggd 
solcellspanel och energisparfunktion 
samt 12 V 12Ah batteri. Adapter för 
batteriladdning ingår.  
0,65J laddningsenergi. 
88859401  3.084,- (3.855,-)
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Aggregat E2B –  
Art nr 87881401

2W Solcellspanel –  
Art nr 94247000

 
12V / 12 Ah –  
Art nr 90632090 

12V / 12 Ah –  
Art nr 90632090 och 
9V / 175 Ah –  
Art nr 88029101

12V / 12 Ah –  
Art nr 90632090 och 
9V / 175 Ah –  
Art nr 88029101

2W Solcellspanel –  
Art nr 94247000

Aggregat ESE4B –  
Art nr 88859301

Aggregat ESE16BM – 
Art nr 87881301

10W Solcellspanel –  
Art nr 86674901

Solcellsfäste –  
Art nr 86675001
Art nr 94247024

Aggregatlåda –  
Art nr 94247023

Aggregat ESE20BM –  
Art nr 89492401

Aggregat ESE25BM –  
Art nr 87881201

Aggregat ESE50B –  
Art nr 86157201

Aggregat ESE120BM –  
Art nr 86673601

10W Solcellspanel med monteringssats 
Art nr 64163801

20W Solcellspanel –  
Art nr 86674902

20W Solcellspanel –  
Art nr 86674902

50W Solcellspanel –  
Art nr 86674903

Solcellsfäste –  
Art nr 86675001
Art nr 94247024

Aggregatlåda –  
Art nr  94247023

Solcellsfäste –  
Art nr 86675001
Art nr 94247024

Aggregatlåda –  
Art nr  94247023

Solcellshållare – 
Art nr  94247018

x2

Enkelt att välja rätt kombination med solceller

 

Vi
rekommenderar 

min. 200Ah 
batteri om endast 

batteriström 
används 

Aggregat                        Solcell                 Batteri                 Fästen          Skyddslåda

Vi
rekommenderar 

fritidsbatteri  
12V / 85 Ah

Vi
rekommenderar 

fritidsbatteri  
12V / 85 Ah

Vi
rekommenderar 

fritidsbatteri  
12V / 85 Ah 

Aggregat ESE7BM –  
Art nr 88342901

2W Solcellspanel –  
Art nr 94247000

12V / 12 Ah –  
Art nr 90632090 och 
9V / 175 Ah –  
Art nr 88029101
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Elstängseltillbehör och solcellspaneler
– viktiga för en bra funktion

Uppladdningsbart batteri, 12V  
12Ah
90632090   591,- (739,-)
Torrbatterier 
9V, alkaliskt batteri, 600Wh/75Ah
90598880   301,- (377,-)
9V, alkaliskt batteri, 1200Wh/175Ah.
88029101   574,- (718,-)

Jordspett 
Vinkelprofil för maximal hållbarhet och som ger 
maximal kontaktyta mot jorden, vilket förbättrar 
jordning och säkerhet. L=115 cm.
Rekommenderas minst 3 st per aggregat. 
Placeras med ca 3 meters mellanrum.
98882440   70,- (88,-)

Portabel aggregatlåda inkl fäste
Se föregående sida för vilka aggregat som 
passar. 
94247023  517,- (647,-)

Solcellspanel 
Genom att använda solcellspaneler tillsammans med ett batteriaggregat kan du bevara och 
även öka livslängden på batteriet. Beorende på antal soltimmar och batteriaggregat kan du välja 
mellan följande storlekar.
86674901 10W  1.265,- (1.582,-)
86674902 20W  2.270,- (2.838,-)
86674903 50W  4.053,- (5.067,-)
64163801 10W med monteringssats - för batteriaggregat ESE20BM 1.843,- (2.304,-)
86675001 Hållare för 10W och 20W     217,- (272,-)
94247018 Hållare för 50W  639,- (799,-)

Åskskydd 
Minskar risken för skador på aggregatet vid 
åsknedslag. Ska monteras på stängselsidan.
98872010   111,- (139,-)

Jordkabel 
Dubbelisolerad
86675501 Ø1.6 mm, 10 m   73,50 (92,-)
98767235 Ø1.6 mm, 25 m 182,- (228,-)
88859601 Ø2.5 mm, 100 m 795,- (994,-)

Solcellssats för E2B, ESE4B och ESE7BM 
2.2 W solcellspanel
94247000   535,- (669,-)
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Grindhandtag med reverserande 
fjäder 
Superstarkt grindhandtag gjort av 
polykarbonat. Mycket hållbar.
94247069   36,- (45,-)

Fjädergrind 
Upp till 4.5 m bredd.
97271430      58,50 (74,-)

Stängseltestare Multi 
Digital voltmeter med felsökningsfunktion.  
Mäter spänningsnivån och ampere på stängsel.  
Visar med en pil i vilken riktning en störning/- 
kortslutning på stängslet finns. Stängseltestaren  
arbetar utan jordkabel vilket gör hanteringen 
enklare. 9V batteri ingår.
85030001   1.265,- (1.582,-)

Stängseltestare 
Enkel testare för kontroll av 
spänning på stängslet.  
Upp till 10 000V.
94247068   132,- (165,-)

Elastisk grind 
Säker och djurvänlig grind. 
Elastiskt strömförande rep. Till 
grindar upp till 4.9 m. 
97271433   153,- (192,-)

Varningsskylt 
Placeras var 100 m utmed allmän 
väg och stig där människor 
passerar. Tryck på både fram- och 
baksida.
85488701 4-pack    93,- (117,-)

Stängseltestare nyckelring 
För snabb kontroll av ditt 
elstängsel. Indikerar spänning i 
stängslet med en ljudsignal.
91960701   94,50 (119,-)

Grindhandtag  Standard
Nu finns standardhandtagen i flera snygga färger.

Stängseltestare FT6 
Visar spänningen i sex steg,  
upp till 10 000V. 9V batteri ingår.
88343601   202,- (253,-)

Grindhandtag med 
bandövergång 
Kraftig övergång med metallstöd 
i ett stycke, stöds av okrossbar 
plast.
88343201   46,- (58,-)

1 2 3

Anslutningar, rostfria 
Band till band.
1. 90632016   131,- (164,-)
Band till aggregat.
2. 90632015   106,- (133,-)
Rep till aggregat.
3. 90632014   118,- (148,-)

Anslutning Universal 
För rep och band upp till 40 mm.
94247025   105,- (132,-)

Digital voltmeter 
Ett mätinstrument för att 
kontrollera stängslets funktion. 
Visar spänning i kV. Batteri ingår.
64164301   323,- (404,-)

Tips! Även  
för kontroll  

av stängslets 
jordning

90632055 Svart 21,- (27,-)
86674601 Rosa  21,- (27,-)
86674602 Gul     21,- (27,-)
87896301 Blå  21,- (27,-)
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Trådskarv Grippel 
För ståltråd, automatisk låsning  
och snabb, säker installation.
86674701 Liten, 1,4-2,2 mm 
   20-pack   302,- (378,-)
86674702 Stor, 2-3,25 mm 
   10-pack   165,- (207,-)

Repskarv 
För rep upp till Ø6 mm.
90601982    5-pack 120,- (150,-)

Anslutningsplatta till band/
grindhandtag 
Ansluter upp till 40 mm breda 
band för en säker grind. 
90632013 5-pack 152,- (190,-)

Bandskarv 
För band upp till 20 mm.
88338601 10-pack 68,50 (86,-)

Bandskarv 
För band upp till 40 mm.
88339001 5-pack 73,- (92,-)

Kombivinda – stor 
Extra stor vinda speciellt anpassat 
till att rulla in och rulla ut polytråd 
och band. Olika kapacitet 
beroende på typ – upp till 1500 m 
band och 4000 m tråd. Vindan är 
utrustad med kraftig broms.
85030005 Spole 236,- (295,-)
85030006 Hållare 199,- (249,-)

Utdragningsvinda för ståltråd 
Gör det enkelt att dra ut tung 
galvaniserad ståltråd. Vindan är 
utrustad med kraftig broms.
98964680  2.245,- (2.807,-)

Tvinnad ståltråd 
Detta är ett bra alternativ om du 
gillar ståltråd men vill ha något 
som är enklare att hantera än 
vanligt ståltråd. Den har sex 
starka galvaniserade ledare som 
är tvinnade runt en plastkärna. 
Dragstyrka: 800N 
L: 300 m, Ø:1.5 mm, R: 0.1
98800802  348,- (435,-)

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
98800912  227,- (284,-)
L: 250 m, Ø:1.8 mm, R: 0.07
85488710  225,- (282,-)

Försträckt ståltråd – 
trippelgalvaniserad 
Den försträckta ståltråden är styv 
och har en hög draghållfasthet. 
Ståltråden är trippelgalvaniserad 
med upp till 400 g Zn/m². Under 
normala förhållanden håller 
ståltråden i mer än 20 år.  
L: 1025 m, Ø:2 mm, R: 0.05
98800902  787,- (984,-)
L: 650 m, Ø:2.5 mm, R: 0.03
98800903  772,- (965,-)

Trådspännare ”Star” 
Förenklar arbetet med att spänna 
galvaniserad tråd.
94247022 2-pack 71,- (89,-)

Farmartång 
Robust tång av hög kvalitet som 
hjälper dig vid stängsling.
98767209  121,- (152,-)

Trådspännare 
Trådspännare med lås speciellt för 
polytråd/rep upp till 6 mm och till 
band upp till 10 mm.
88339201 2-pack 47,50 (60,-)

Kombivinda 
En lättviktsvinda som förenklar 
upprullning och utdragning av 
polytråd och band.
Kapacitet: band upp till 750 m och 
tråd 2000 m.
94247005 Spole 150,- (188,-)
94247006 Hållare 219,- (274,-)

Sträckningsfjäder 
Galvaniserat stål.
90601980   72,50 (90,-)

Trådskarv 
97271719     5-pack 108,- (135,-)

Trådskarv 
För rep upp till Ø4 mm.
87050701 5-pack 43,- (54,-)
För rep upp till Ø6 mm.
87050702 5-pack 57,50 (72,-)

Handtag för trådspännare 
98882441  127,- (159,-)

Verktyg Grippel
86674801  1.046,- (1.308,-)
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Extra isolator till 
glasfiberstolpe 
Extra isolator till glasfiber-
stolpen som gör det möjligt 
att ha en extra tråd. 
25-pack 
97270480   
76,50 (96,-)

Robust fot-
platta som 
förenklar 
nedsättning i 
marken

4 6 7 8

5

321

DeLaval glasfiberstolpe 
Glasfiber är ett modernt stolpmaterial. De är 
enkla att trampa eller slå ner i marken. Har låg 
vikt och de syns bra.

1. Glasfiberstolpe BW112 utan fotplatta,  
112 cm  
97270465  22,- (28,-)

2. Glasfiberstolpe BWP110 för nötkreatur, 
110 cm.  
97270462  25,50 (32,-) 

3. Glasfiberstolpe BWP150 för nöt och häst, 
150 cm.  
97270463  39,- (49,-)

DeLaval fjäderstålstolpar
Fjäderstålstolpar används för tillfälliga stängsel 
och med fördel då marken är hård.

4. Grå oval fjäderstolpe, med 
universalisolator. För nötkreatur.  
105 cm 
94247060  18,50 (24,-)
 
5. DeLaval extra isolator 
25-pack  
94247061  148,- (185,-)

6. DeLaval fjäderstolpe med “grisknorr” 
Rund stålstolpe med vit ytbehandling. Stor 
grisknorr i UV-balanserad plast (7 mm tjock). 
Låg vikt och enkel att trampa ner i marken.   
Total längd: 105 cm.  
85030020  18,50 (24,-) 

DeLaval plaststolpar
Tillverkade i hållbart material med flera fasta 
isolatorer. Foten har en metallspets som 
effektivt kan trampas ner i marken.

Plaststolpe för nötkreatur
7. Basic 102 cm 
87284001   19,50 (25,-)

8.  Premium 115 cm
87896404  29,- (37,-)

Stolpar för  
tillfälliga stängsel
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Plaststolpe 
premium

Plaststolpe 
basic

12 13

Elektriskt nät
14. DeLaval elektriskt nät, Standard 
H: 90 cm L: 50 m 
87896801 753,- (942,-)

15. DeLaval elektriskt nät, Premium 
Extra stabil. 
H: 90 cm L: 50 m
90601680 1.316,- (1.645,-)

16. Reservdelssats till elektriskt nät
Passar till alla DeLaval elektriska nät. 
87896501 81,- (102,-)

Gummiklubba 
Svart 
97270441 3 kg med träskaft 347,- (434,-) 
97270442 5 kg med träskaft 423,- (529,-)

9 10

16

14

15

Plaststolpar för hästar
9. Basic 140 cm  
94247040   33,- (42,-)

10. Premium 145 cm
87896405   42,50 (54,-)

11. Premium 145 cm, rosa
87896406   42,50 (54,-)

12. Premium 169 cm 
94247042  49,- (62,-)

13.  DeLaval plaststolpe till 
vildsvin, golfbanor etc.  
Premium 78 cm  
87896403  26,- (33,-)

11

OBS!
Anslut aldrig mer  
än ett aggregat  
till nätet
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Olika stängsel för olika djurslag
Hur högt ska ett stängsel vara mot vildsvin? Och för kor?  
Hur många trådar avskräcker vargar?
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Vildsvin

Hästar

Får

Grisar

Vargar

Älgar

Getter

Boskap Rådjur

1 till 2
trådar

3 till 4
trådar

2 till 3
trådar

2 till 3
trådar

2 till 4
trådar

4 till 5
trådar

2 trådar 2 trådar

3 till 4
trådar

OBS! Höjden och antalet trådar är endast 
en rekommendation. Storleken på djuren ska 
naturligtvis avgöra den aktuella höjden på ditt 
stängsel.
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Isolatorer
Gör stängslet säkert och varaktigt med de rätta isola-
torerna – vare sig du har ett permanent eller temporärt 
stängsel, eller använder tråd, rep eller band.

Förstärkt ringisolator 
Superstark ringisolator gjord av polykarbonat. 
Med järnkärna. Rekommenderas även till 
ståltråd.
94247051 25-pack 161,- (202,-)

Ringisolator 
Helgjuten, stark ringisolator. För band upp till 
12 mm. För tråd och rep upp till 6 mm.
88248801 25-pack 75,- (94,-)
88248803 180-pack 461,- (577,-)

Ringisolator standard 
För band upp till 10 mm. 
För tråd och rep upp till 6 mm.  
91960704 25-pack 42,50 (54,-)
94247050 120-pack 183,- (229,-)

Isolator kombi 
För band upp till 40 mm.  
För tråd och rep upp till 8 mm. 
94247076 25-pack 186,- (233,-)

Band- och repisolator 
Isolator som låser stängselbandet.
För band upp till 40 mm.  
För rep upp till 6 mm. 
88343501 20-pack 119,- (149,-)

Isolatorrör 
För galvtråd upp till 2,5 mm.
91960708 25 m 287,- (359,-)

Långtidsisolator 
Superstark isolator för permanenta stängsel. 
Rekommenderas till ståltråd. För band upp till 
20 mm. För tråd och rep upp till 6 mm.
94247052 20-pack 101,- (127,-)

Bandisolator 
För band upp till 40 mm.  
För rep upp till 8 mm. 
94247070 25-pack 109,- (137,-)

Isolatorverktyg 
För installation av isolatorer. Används 
tillsammans med skruvdragare.
87896601 Universal  91,- (114,-)

Distansisolator 
För rep och tråd upp till 6 mm. Längd 200 mm.
87896001 10-pack 110,- (138,-)

1. Hörn- och ändisolator 
Stark isolator som låser stängselbandet.  
Max band 40 mm. Max rep 8 mm.
90632031 5-pack 166,- (208,-)
2. Anslutnings-/skarvplatta 
Monteras tillsammans med 90632031, som 
grindisolator eller skavplatta. 
90632032 5-pack 90,50 (114,-)

1

2

Grindisolator 
90632051 4-pack 43,50 (55,-)

Ringisolator, blå 
För band upp till 10 mm. 
För tråd och rep upp till 6 mm. 
87896201 25-pack 60,- (75,-)

Hörnisolator ”ägg” 
Stark och hållbar hörnisolator för permanenta 
stängsel. Svart. 
98882430 10-pack 69,- (87,-)

Bandisolator 
Med träskruv. För band upp till 40 mm.
87896701 45-pack 146,- (183,-)

1. Spikisolator 
För tråd och rep upp till 4 mm. 
97270517 100-pack 101,- (127,-)
2. Knoppisolator 
För tråd eller rep upp till 4 mm.  
98882433 50-pack 41,50 (52,-)

1 2

Ringisolator PND 
Unik ringisolator i plast. Borra 8 mm hål i 
stolpen, slå in med hammare. 
För band upp till 10 mm. 
För tråd och rep upp till 6 mm. 
87965901 150-pack 229,- (287,-)

Multiisolator inkl spik 
För tråd och rep upp till 6 mm.  
97271010 100-pack 156,- (195,-)
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Tråd, band och rep
Svart och vitt för syns skull och för stängsel med stil

Standard - förbättrad ledningsförmåga

Polytråd BWP4 
Svart/vit
Ø: 3.5 mm, C: 3 CU/1 SS, R: 0.15
90599610 200 m 431,- (539,-)
90599609 500 m 813,- (1.017,-)

Polytråd BW4 
Svart/vit
Ø: 3.5 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.063
2150004318 250 m 282,- (353,-)
2150004319 1000 m 767,- (959,-)

Polyrep BW6 
Svart/vit
Ø: 6 mm, C: 2 CU/4 SS, R: 0.062
2150004311 300 m 479,- (599,-)
2150004312 500 m 876,- (1.095,-)

Polyband BWR9 
Svart/vit
Ø: 9 mm, C: 2 CU/7 SS, R: 0.061
2150004313 200 m 387,- (484,-)
2150004314 400 m 563,- (704,-)

Polyband BW12 
Svart/vit
Ø: 12 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004315  200 m 466,- (583,-)

Polyband BW20 
Svart/vit
Ø: 20 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004316  200 m 560,- (700,-)

Polyband BW40 
Svart/vit
Ø: 40 mm, C: 2 CU/7 SS, R: 0.087
2150004317  200 m 707,- (884,-)

Polytråd O2 
Orange
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154401   110,- (138,-)

Polytråd W2 
Vit
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88153801   110,- (138,-)

Polyrep W4 
Vit
L: 500 m, Ø: 4 mm,  
C: 2 SS, R: 3.6
88859501   514,- (643,-)

Polyband O10 
Orange
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88153901   228,- (285,-)

Polyband W10 
Vit
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88154001   228,- (285,-)

Polyband W20 
Vit
L: 200 m, Ø: 20 mm,  
C: 1 CU/5 SS, R: 0.34
88154101   317,- (397,-)

Polyband W40 
Vit
L: 200 m, Ø: 40 mm,  
C: 1 CU/6 SS, R: 0.33
88154201   389,- (487,-)

Polyrep W5 
Vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154501   319,- (399,-)

Premium - förbättrad ledningsförmåga

Polytråd BL2 
Blå
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
2150004322   110,- (138,-)

Polyband BL10 
Blå
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
2150004321   228,- (285,-)

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
Nyhet!

Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!
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Polyband B40
88154301 200 m 954,- (1.193,-)

Bandisolator
94247053   155,- (194,-)

Anslutningsplattor, 2 st
94247056 Metall 43,50 (55,-)

4. Anslutningskablar
94247054 Aggregat 77,50 (97,-)

5. Anslutningskablar
94247055 Band 74,- (93,-)

Vid speciella förhållanden kan 
det vara svårt att få tillräckligt 
bra jordtag.

Vinter:  
Frost i marken och snö isolerar 
djuren från marken.

Torr mark: 
Ingen fukt i marken som kan 
leda ström.

Långa stängsel: 
Med varierande markförhål-
landen (berg, torra områden 
etc).

+

–

1 2

3

5

4

För mycket långa stängsel, kan det vara 
nödvändigt att montera jordkabel till 
stängslet. Fäst en ståltråd 15cm över marken 
och anslut ett jordspett var 400-500 meter.

1

2

3

4

5

Polytråd WR2 
Brun/vit
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
3 SS, R: 7.74
2150004310 82,50 (104,-)

Polyrep WR4 
Brun/vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
3 SS, R: 6.95
2150004302 215,- (269,-)

Polyband WR10 
Brun/vit
L: 300 m, Ø: 10 mm,  
3 SS, R: 7.74
2150004307   124,- (155,-)

Polyband WR20 
Brun/vit
L: 300 m, Ø: 20 mm,  
4 SS, R: 5.81
2150004308   211,- (264,-)

Polyband WR40 
Brun/vit
L: 300 m, Ø: 40 mm,  
8 SS, R: 2.9
2150004309 347,- (434,-)

Alternativ 1
Lösningen är ett vinterband med + och -. Det 
innebär att jord och ledare kopplas i samma 
band. Djuret får en stöt då de vidrör bandet. 

Alternativ 2
Extra trådar runt stängslet som kopplas till 
aggregatets jord. För att ytterligare förbättra 
jorden kan man var 200 m ansluta ett 
jordspett som kopplas på jordtråden.

Vinterstängsel
– eller när jordförhållanden är svåra/torra

Polyrep W5 
Vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154501   319,- (399,-)

Nyhet! Nyhet!
Nyhet! Nyhet! Nyhet!

Basic – förbättrad ledningsförmåga
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Sök upp din  
närmaste butik

Skåne
Flädie Lantmannaaffär AB, Flädie 046-24 74 30
Meg’s Djurbruk i Svedala AB, Svedala 040-40 24 50
Mikael Nord*, Hörby 070-444 76 47
Landäng Häst & Lantbruk AB, Skurup 0411-430 05
Br. Lantz, Knislinge 0451-190 90

Halland
Gunnar Nilsson Maskin, Getinge 035-18 01 10
Svensk Ridsport AB, Kungsbacka 0300-725 58

Småland
Anders Anderssons Maskin AB, Värnamo 0370-931 80 
Eksjö Lantbruksservice AB, Eksjö 0381-390 00
Håkanssons Maskinaffär AB, Ljungby 0372-811 81
Håkanssons Maskinaffär AB, Växjö 0470-144 80
Linderås Lantteknik 0140-500 37
RC Maskiner, Tranås 0140-180 45
Rosenqvist Maskin AB, Jönköping 036-32 73 00
Åhmans Traktorcentrum, Vetlanda 0383-564 40 

Västra Götaland
Axima AB, Floby 0515-421 80
Axima AB, Lidköping 0510-221 70
Jakobs Maskin AB, Sandhult 070-659 14 22
K-A Backlunds Maskinaffär AB, Sollebrunn 0322-837 50
Ljungs Foder, Ljung 0513-250 93
Munkedals Kvarn, Munkedal 0524-710 01
Ods Kvarn AB, Dalstorp 0321-600 19

Södermanland/Östergötland
Lantgarden, Katrineholm 0150-156 19
Provinsbutiken, Vingåker 0151-51 14 16
Tellus Butiken AB, Strängnäs 0152-220 70
 
Uppland/Stockholm
Delka Produkter AB, Östhammar 0173-230 77 
Fima Maskin AB, Rimbo 0175-714 25
Foderboden på Södertörn AB, Handen 08-741 07 06
Mälargårdar Butik AB, Märsta 08-591 470 97
Slipkliniken*, Stockholm 08-618 99 75
Wollert Spannmål, Tierp 0293-401 13

Västmanland
Hästsportbutiken, Köping 0221-160 09
RF Maskin, Arboga 0589-172 00

Närke
Maskintjänst, Örebro 070-570 2311
Odenkvarn, Odensbacken 019-45 11 81 
Odenkvarn, Kumla 070-309 9447

Gävleborg/Hälsningland
Samson Detaljhandel, Vallsta 0278-450 22
TEVEKVARN, Järvsö 0651-460 13
XYZ Maskin AB, Hudiksvall 0650-54 34 34

Dalarna/Gästrikland
BECA Butik AB, Rättvik 0248-125 55
ORSA Kvarn AB, Orsa 0250-413 30
Söderberg & Haak TC, Stora Skedvi 0225-405 71

Värmland
Hedvigslundgård, Filipstad 0590-103 26

Jämtland
Änge Park, Offerdal 0640-306 00
 
Västernorrland
Kramfors Lantmagasin, Kramfors 0612-102 76
Lantboa, Bredbyn 0661-109 00
MittFoder AB, Fränsta 0691-303 10
Ramsele Vulk & Maskin, Ramsele 0623-101 45

Västerbotten
Royal Häststport, Skellefteå 0910-536 00
Staffare AB, Skellefteå 0910-140 80

Norrbotten
Staffare AB, Luleå 0920-700 80

Övriga butiker

Elstängselbyggare

DeLaval webbutik
Leveranser direkt hem till dig 

√ Gör beställningen när du vill

√ Fri frakt vid leveranser över 2 000 kr (exkl moms)

√ Snabba och säkra leveranser

√ Faktura med 30 dagar netto

www.lantmannenmaskin.se     www.swedishagro.se   www.granngarden.se  www.djuronatur.se
                                                    

Skåne
Hörby Lantmän 0415-171 00
Lokalföreningen Brösarp 0414-739 90
LT Lantmän Tyringe 0451-515 00
Munka Lantmän 0431-44 51 40
Örkelljunga Lantmannaaffär AB 0435-803 20
Östra Ljungby Lantmän 0435-210 24

Jönköping 
Burseryd Lantmän 0371-502 00
Reftele Lantmän 0371-202 04 

Halland
Grimetons Lantmän 0340-67 40 41
Köinge Lantmän 0346-230 60
Slöinge Lantmän 0346-404 60
Stamnared Lantmän 0340-320 00
Vinbergs Lmf 0346-190 14
Värö Lantmän 0340-66 00 24
Älvsereds Lantmän 0325-311 08

Delka Produkter, Hargshamn 0173-230 77
Mikael Nord, Hörby  070-444 76 47

Lantmannaföreningar

Granngården marknadsför ej  
DeLaval elstängsel

www.delaval.com/webbutik

* Återförsäljare som slipar DeLaval skärset till klippmaskiner

Att göra inköp via DeLaval webbutik,  
det sparar tid och ger frihet

√ Du bestämmer själv när du gör inköp, dag eller kväll, vardag eller helg 

√ Det mesta du behöver som mjölkproducent, det finns att tillgå i webbutiken,  
 inklusive reservdelar

Du loggar in med Användar-ID och lösenord. När du är inloggad är du inne på ditt 
eget kundkonto hos DeLaval. Leveransadress är klar. Enkelt att beställa när du är 
inloggad. Leverans direkt hem till gården.

Saknar du inloggning, kontakta orderservice.sverige@delaval.com så återkommer 
de med inloggningsuppgifter.

Har du produktfrågor om produkter i DeLaval webbutik så har du kontaktuppgifter 
inne i webbutiken under Frågor & Kundtjänst.

Webbutiker
Bonnet AB 020-35 00 36
Lyckliga Fåret* 042-722 83
Online Byggvaror 0321-350 01

Auktoriserad reparatör av  
elstängsel och klippmaskiner 
 
Per Westling HB, Brudkronevägen 7, 126 41 Hägersten 
per@westling.nu  Tel: 0708-10 83 73

Djur & Natur marknadsför ej  
DeLaval elstängsel



Det är nu ett år sedan vi firade 20 års jubileum för vår mjölkningsrobot 
DeLaval VMS och redan har mycket hunnit hända.
I juni 2018, på Borgeby fältdagar, lanserade DeLaval en helt ny generation mjölkningsrobot, 
DeLaval VMS™ V300. Skillnaderna mellan de två generationerna är stora. Programvaran 
är helt ny, kameran är helt ny, tekniken för att hitta spenar är helt ny och det är bara några 
av nyheterna. Vi är mycket glada över den fina respons vi fått på lanseringen och vi har nu 
gårdar som vill berätta om sina erfarenheter av DeLaval VMS™ V300 och det kommer ni att 
kunna läsa om i Stalltipset som kommer i april.

Här i Lantbrukskatalogen kan ni läsa produktfakta för DeLaval VMS™ V300 och för hela vårt 
breda utbud av produkter för dig som är mjölkproducent. Läs om DeLaval OptiDuo™ som 
både flyttar fram fodret på foderbordet och samtidigt mixar om det. Läs om DeLaval  
gödselseparator som kan förändra och förbättra hanteringen av gödsel på din gård.

Under 2019 kommer också en del nyheter. Vårt nya mjölkningsorgan DeLaval Evanza™, som 
vann pris på den tyska utställningen EuroTier, lanseras under året och det tror vi är en nyhet 
som kommer att uppskattas enormt. Byta spengummi kommer aldrig mer att kännas som ett 
problem!

Vi från DeLaval önskar er alla ett gott mjölkproduktionsår 2019!

DELAVAL VMS™ V300
Distriktschefer & Servicetekniker

DeLaval – hitta din kontaktperson
Här hittar du DeLavalsäljaren i ditt område (markerad med blå text i fetstil).
Här hittar du också de DeLaval servicetekniker som vid behov snabbt kan hjäl-
pa dig med reservdelar och reparationer. 

Om du behöver hjälp att hitta din närmaste kontaktperson, gå in på www.delaval.com eller ring 08-550 29400

Östra Skåne
Johan Lindholm, 072-5241718 Fjälkinge
Henrik Gunnarsson, 073-4351604 Vinslöv
Linus Lundberg, 073-1492198 Sibbhult
Martin Olsson, 072-2436980  Lövestad
Christian Vendel, 072-7420059  Tollarp

Västra Skåne/Södra Halland
Jan-Inge Tuvesson, 070-3403792 Hjärnarp
Leif Eriksson, 070-2431403  Laholm
Tim Gripentoft, 073-0211592 Åstorp
Henrik Jensen, 073-1492187 Åled
Bengt J Johansson, 070-5770510  Glumslöv
Tord Kjellqvist, 070-2432737  Båstad
Per Svensson, 070-2431402  Oskarström

Södra Småland/Blekinge
Emil Rubin, 072-5094963 Skruv
Håkan Abrahamsson, 070-2103087  Nybro
Tomas Jönsson, 070-6809954  Ronneby
Patrik Lundkvist, 070-5732493  Vassmolösa
Johan Månlycke, 072-7150031  Grimslöv
William Persson, 070-6892011  Älmhult
Fredrik Rosander, 073-1537124 Lönashult
Olof Thörn, 076-8010314      Johannishus
Conny Åberg, 070-6906010  Alstermo

Mellersta Småland
Lars Karlsson, 070-6312315 Vetlanda
Jonathan Blomqvist, 072-5146482 Huskvarna
Ulrik Elmersson, 070-6023207  Sävsjö
Marcus Hugosson, 076-8075142  Eksjö
Per Olov Jonsson, 073-1492197 Äng

Nordvästra Småland
Håkan Åberg, 070-6719323 Vaggeryd
Mattias Abrahamsson, 070-6862401  Torestorp
Mats Bark Andersson, 072-7100031  Forsheda
Magnus Fransson, 070-6892843  Skillingaryd
Filip Klintgärde, 070-6406364  Lekeryd
Michael Wikstrand, 070-5928934  Bankeryd

Kalmar/Öland
Fredrik Pettersson, 070-6519048 Läckeby
Claes Andersson, 070-6332835  Kalmar
Mikael Andersson, 072-5051811 Färjestaden
Thomas Amnér, 070-5423030  Borgholm
Ronja Ivarsson, 076-8946411 Timmernabben
Mattias Johansson, 072-2224181 Färjestaden
Patrik Lundqvist, 070-5732493 Vassmolösa
Jonathan Olsson, 072-5140028 Färjestaden
Joachim Sederkvist, 070-6443515 Kalmar

Nordöstra Småland/Södra 
Östergötland
Robin Hast, 073-1536056 Gamleby
Lars Igelström, 070-5322575  Överum
Roger Karlsson, 072-2346382 Söderköping
Daniel Kjällander, 070-2159874  Kisa
Fredrik Nilsson, 073-1492145 Västervik
Simon Olofsson, 073-1492146 Mönsterås
Adam Thörn, 070-9764988 Vimmerby
Anders Wennerholm, 072-7000078 Vimmerby

Halland/Bohuslän
Göran Nilsson, 070-6075461 Hishult
Christer B Andersson, 072-2436896 Åsa
Gerry Andersson, 070-6719314  Ullared
Gunnar Gunnarsson, 070-2432735  Veddige
Jim Hedin, 0730-213327   Falkenberg
Bo Karlsson, 070-2659093 Falkenberg
Kristoffer Larsson, 073-1492191 Sexdrega
Rolf Lilja, 070-5322559   Kyrkesund

Dalsland/Värmland
Jan-Erik Ström, 073-1536357 Säffle
Bo Hallstensson, 070-6239630  Väse
Martin Johansson, 072-7251235  Dingle
Rolf Lilja, 070-5322559   Kyrkesund
Christer Ryberg, 070-6324080  Färgelanda
Christopher Rådström, 073-1492189  Grums

Södra Västergötland
Anna Karlsson, 072-7020078  Skara
Daniel Eriksson, 070-2100853  Grästorp
Rikard Möller, 073-1492192 Dalum
Hans Ryngefors, 070-5882986  Vara
Martin Wallinder, 072-2437387 Falköping

Norra Västergötland
Per-Anders Josefsson, 070-6022984  Falköping
Curt Andersson, 070-6932764  Falköping
Josef Andersson, 073-1492179 Tidaholm
Henrik Fogelström, 072-2436335 Hjo
Tommy Johansson, 070-6932754  Kättilstorp
Daniel Melin, 070-2534080  Tibro
Jonas Nilsson, 0730-564023 Töreboda
Leif Nordkvist, 070-5733046  Mariestad

Närke
Sven Pettersson, 076-1366800 Fjugesta
Peter Arvidsson, 072-2436976 Kolbäck
Markus Linderoth, 070-6741050  Örebro

Gotland
André Johansson, 070-6990539 Hemse
Tordh Ekbladh, 070-6728316  Visby
Peder Jacobsson, 072-2438357 Romakloster
Magnus Pettersson, 0730-213796  Hemse
Elias Samuelsson, 076-8400260  Visby
Anders Wahlgren, 072-7150032  Gotlands Tofta

Norra Östergötland/Södermanland
Josefin Dufmats, 073-1536046 Linköping 
(förädraledig numret går till Åsa Andersson)
Markus Ekelund, 073-1492185 Oxelösund
Andreas Humble, 073-1492199 Eskilstuna
Kimmo Järvinen, 073-1492186 Eskilstuna
Mats Magnusson, 070-5929187  Finspång
Daniel Ström, 070-5198678  Ulrika
Gustaf Widerström, 0730-216684  Kimstad
Stefan Widerström, 073-1492186 Kimstad

Uppland/Västmanland
Åsa Andersson, 072-2187800 Alunda
Arnov Amirian, 0725052115 Uppsala
Bengt-Ove Nordh, 070-3875020  Tierp
Anders Sundblad, 070-5322565  Enköping
Jan Södblom, 072-7150036 Uppsala
Kai Valapuro, 070-5212715  Enköping

Dalarna/Hälsingland
Carl Bäckman, 072-5051915 Rättvik
Lars-Göran Eriksson, 070-6017471  Edsbyn
Daniel Hedman, 070-5322567  Leksand
Joel Norling, 070-2173415  Rättvik
Hans Sporrong, 070-2181040  Hedemora
Patrik Wallberg, 072-7276778  Sundborn
Lars Wiman, 070-6932768  Trönödal

Ångermanland/Medelpad/Södra 
Västerbotten/Jämtland
Lars Gradin, 070-2182189 Domsjö
Anders Arnlund, 070-5732734  Arnäsvall
Göran Bergvin, 070-2181058  Docksta
Krister Haraldsson, 070-5336511  Tandsbyn
Jonte Hedlund, 070-6063332  Oviken
Bengt Hellstrand, 070-5212673  Duved
Raymond Lövgren, 070-5927417  Sundsvall

Norra Västerbotten/Norrbotten
Patrik Boström, 070-5350092 Kusmark
Glenn Levander, 070-6885827  Piteå
Umberto Lindgren, 070-6090625  Skellefteå
Zonny Nilsson, 073-0760245 Ånäset
Stefan Norberg, 070-2569298  Boden
Michael Strandberg, 072-4514688 Kalix
Anders Vasara-Hammare, 072-7251233  Vännäs
Rickard Vesterlund, 073-0760881 Älvsbyn
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DeLaval Sales AB
P.O. Box  21

147 21 Tumba

Tel: 08 550 294 00

Sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 DeLaval är ett varumärke inom DeLaval Gruppen. Tillverkaren förbehåller rätten att göra designförändringar.  622185190(S12)1901 

Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms (inkl moms inom parentes) och gäller för perioden 2019-01-01--2019-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

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




