
Hästkatalogen 
Produkter och lösningar för stall och hagar



2   Rätt till konstruktions- och prisförändringar förbehålles. Samtliga priser är ca priser angivna exkl moms, (inkl 
moms inom parentes) och gäller för perioden 2016-01-01--2016-06-30 i Sverige. Reservation för ev. tryckfel.

Stalltips  
Klippmaskiner (sida 4-6) 
 -  Batteriklipper R2, rörelsefrihet kombinerat med  
  smidigt handtag och låg vikt.  
  Många hästägares favorit!  
 -  Elklipper HPC65, en lätt maskin som är  
  smidig att jobba med. 
 -  Elklipper C2, med starkare motor när du ska klippa mycket. Klipper snabbt och lätt. 
 
För ett tryggt stängsel runt dina hagar, titta efter lösningen här (sida 28-37) 
 -  Välkommen att läsa mer på vår elstängselskola på www.delaval.com. 
 -  Ska du bygga nytt stängsel, kontakta våra återförsäljare eller DeLaval-representant  
  (sida 38-39) för ett bra stängsel med minimalt underhåll.

Här hittar du många produkter och förslag 
på lösningar som kan underlätta ditt dagliga 
arbete i stallet och med hagarna.

Frågor om priser och produkter – 
kontakta oss

Jan Pettersson  
Östersund
08-550 295 17
070-566 2620  
jan.pettersson@delaval.com

  Katarina Tordsdotter 
  Hässleholm
  08-550 295 17
  073-406 3600 
   katarina.tordsdotter@delaval.com

Kundtjänst
Välkommen att kontakta oss kring frågor om våra  
produkter, eller om du vill ha hjälp att lägga en order.

Ring: 08-550 295 17
E-post: sverige.info@delaval.com

Webbutik
√ Gör beställningen när du vill – öppet dygnet runt
√ Fri frakt vid leveranser över 2 000 kr (exkl moms)
√ Snabba och säkra leveranser
√ Faktura med 30 dagar netto
www.delaval.com/webbutik

Miljömärkt trycksak
3041 0145

SVANENMÄRKET
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BATTERI- 
DRIVEN

Batteritrimmer CB35 
Specialmaskin för klippning av mindre partier vid huvud och ben samt 
mönsterklippning 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   
94247102  Extra batteri  
94247123  Nätadapter 

230 V 
3 m sladd

Klippmaskiner till häst 
Gör sitt jobb, år efter år

Nätdriven trimmer CB35 
Specialmaskin för klippning av mindre partier vid huvud och ben samt 
mönsterklippning 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   
94247102  Extra batteri  
94247101  Laddare  

Elklipper C2 – för 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    

Batteriklipper R2 – för 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. 
87439601 Batteriklipper 
87439706 Extra batteri 

TYST  
- endast  

65 dB

Upp till 2 tim 
på en laddning!

Låg vikt!

2 års 

garanti på 

alla klipp-

maskiner!

*Gäller inköp fr o m 1/1 2015

Film om DeLaval 
klippmaskiner
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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  

DeLaval elklipper HCP65 är uppskattad för att den är lätt och smidig att 
använda.
Den har låg vikt, endast 930 gr och ett smalt grepp som gör den lätt att
hålla. Vi rekommenderar HCP65 när du har några få hästar att klippa.  
Är det flera hästar som skall klippas, så rekommenderar kunder som  
provat både HCP65, och starkare klippmaskiner, att man använder en 
lite starkare klippmaskin såsom som batteriklipper R2 eller elklipper C2.

TIPS!
Stoppa DeLavals skumgummi-
proppar i öronen på hästen 
som “ljuddämpare” 
 
95921540     10-pack
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Namn Passar till
För  
djurslag

Resultat
Ers äldre  
skärset

Hårlängd 
efter klipp

Art nr

1 Skärset #30 Extra fin CB35 Ko, häst, eller husdjur Extra fin 0,5 mm 94247113

2 Skärset #15 Fin CB35 Ko, häst, eller husdjur Fin 1,2 mm 94247114

3 Skärset #10 Standard CB35* Ko, häst, eller husdjur Standard 1,5 mm 94247115

4 Skärset #9 Gles CB35 Ko, häst, eller husdjur Gles 2 mm 2150004579

5 Skärset 10W CB35 Ko, häst, eller husdjur Extra gles 2,3 mm 86479501

5 Skärset 18/23 C2, R2, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Extra gles 2-4 mm 97107178

6 Skärset 21/23 C2*, R2*, CC320*, R200*, CC3-180* Ko eller häst Gles CS1 och CS5 2-4 mm 85695901

7 Skärset 31/15 C2, R2, HCP65*, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Standard – fin CS2 2-4 mm 85695902

8 Skärset 31F/15 C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Standard, kortare klippning CS4 1-2 mm 85695903

9 Skärset 53/23 C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Mönsterklippning CS3 0,5-1 mm 85695904

10 Skärset 35/17 C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Mycket fin 2-4 mm 85695905

11 Skärset 35F/17 C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180 Ko eller häst Mycket fin, kortare klippning 1-2 mm 85695906

1

2

3
5

5 6 7 8 9 10 11

DeLaval skärset
Gör klippningen enklare med bättre  
och jämnare klippresultat

* Standardskär till denna maskin

 

Ponny, kallblod och islandshäst     
(Hästar med långhårig och tät päls)
Steg 1:  Välj ett glestandat skär vid en första klippning, t ex skärsats 21/23 som ger 2-4 mm klipplängd.  
 Efter klippning med ett glestandat skär kan resultatet ofta upplevas som “randigt”.

Steg 2:  Gör därför ytterligare en klippning med ett mer fintandat skär, 31/15 som ger samma klipplängd,  
 men som klipper “tätare” och randningen försvinner. 

Häst av varmblodstyp       
(Korthårig, fin päls)
Välj ett mer fintandat skär, standard 31/15, redan vid första klippningen, ger 2-4 mm klipplängd. Om man vill uppnå 
ett ännu finare resultat (hästen klipps regelbundet) välj ett skär som når närmare in på huden (31F/15) och ger  
ytterligare kortare hårlängd, 1-2 mm. 

Alternativ om hästen upplevs bli “randig”, välj skär för mycket fin päls 35/17, som ger ytterligare fin och tätare 
klippning med samma klipplängd som 31/15 (2-4 mm).

Häst av fullblodstyp, arab samt vissa tävlingshästar  
(Mycket fin päls)
Till hästar med mycket fin päls, välj ett fintandat skär 35/17 som ger mycket tät och fin klippning, klipplängd 2-4 mm. 
Vill man ha riktigt kort klipplängd, 1-2 mm, välj 35F/17.

4

Välj rätt skärset när du klipper din häst

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
92525830 Refill 500 ml Smörj  

maskinen 

var 15:e 

minut!
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6

1

2

3

4

5

Träskaft 
1. 97311302  24x1350 mm 
2. 97310202  28x1700 mm 
3. 97310203  28x1900 mm
4. 97310204  28x1700 mm,  
   med gängor

5. Ergoskaft – super lätt 
Aluminiumskaft med gängor.
98880129 1500 mm
98880139 1700 mm

6. Teleskopskaft 
Teleskopiskt glassfiberskaft med 
gängor.
97270485 110-202 mm

PVC-kvast 
Med träkärna.
97311482 282 mm
97311480 305 mm
97311481 475 mm

Dammkvast 
97311488 400 mm 

Vattenskrapa med fast blad
92060110 35x400 mm
92060111 35x600 mm
Utbytes gummiblad, svart
92060115 400 mm
92060114 600 mm

Vattenskrapa med vridbart blad
Skrapa, vridbart
92060112 600 mm
Utbytes gummiblad, svart
92060114 600 mm

Gängad sockel för kvastar 
97311490   

1. Ring Ø45 mm
87284901    

2. Lekare med ring
87285001 

3. Karbinkrok BATS
Öppnas utåt.
87285101 

Kvastar och skaft  
som håller länge 
Ett rent stall ökar trivseln för 
människor och djur

Monteringsdetaljer 
och reservdelar

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

DeLaval skärset
Gör klippningen enklare med bättre  
och jämnare klippresultat

Utmärkt till  

spolspiltan!
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DeLaval stallkamera – om du har trådlöst nätverk
• Bästa bild i din mobil – bild med HD-kvalitet
• Hög kvalitet – framtagen för stallmiljö
• Håll koll vid fölning, vad som händer i stallet eller i sadelkammaren

Video om DeLaval  
kamera FMC-IP1

Perfekt  

bild!

Art nr 87472701 

   Har du trådlöst internet i stallet?
   -  Då har du möjlighet att koppla in DeLaval trådlösa IP-kamera.
   -  Om inte, och om du kan prata i mobiltelefon i stallet, då pratar du via 4G.  

 Då kan er lösning vara att skaffa en 4G-router.

Med DeLaval stallkamera kan du se följande på din mobiltelefon: 
• Ljudupptagning från stallet.
• Ta bilder på vad Stallkameran ser. Eller en video, även under kväll och natt.  

Med nattbelysning får du en bra svart-vit bild.
• Kameran drivs med 220 V.

Visa dina vänner, 

bilder som är tagna 

med Stallkameran. 

Lägg upp på  

Facebook eller  

Instagram! 

#delaval
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Praktiska kläder
Håller dig ren och varm

1 2

1. Förkläde 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 

2. Förkläde med sprund 
Förklädet har fickor, hällor och 
ett sprund för mer flexibilitet. 
Ett polyuretanbelagd yta på 
nylonet ger optimalt skydd. 
Färg: Blå  Str: One size
97289695 

3. Förkläde med ärmar 
Förkläde med ärmar. 
Muddarna längst ner ger en 
ökad komfort.
Färg: Blå  Str: M-L
88789001-02

4. 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
89104601-02  XXXL-XXXXL

5. 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

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

7. 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

6

3

Tvättmedel finner du på sid. 18. 
 
Engångshandskar och disk-
handskar finner du på sid. 21.

7

4 5
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Robusta arbetskläder
Professionella kvalitetskläder  
för praktiskt hästhållning  
och lantbruk

DeLaval classic overall 
Overallen är vatten- och fläckbeständig 
med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® 
förstärkta knäskyddsfickor. Ryggen är elastisk 
för bästa rörlighet. Praktiska fickor flera ställen.
Bomull/Polyester
Färg: Blå  
88576401-06   XS-XXL
89104301-02   XXXL-XXXXL

DeLaval easy dress overall 
Overallen är vatten- och fläckbeständig med 3M 
reflexer fram och bak. 2 st praktiska dragkejdor 
för enkel på- och avklädning. Ryggen är elastisk 
för bästa rörlighet.  
Praktiska fickor på flera ställen. 
Bomull/Polyester
Färg: Blå  
88576501-06   XS-XXL  
89104401-02   XXXL-XXXXL 

DeLaval vinterjacka 
Slitstark och varm arbetsjacka anpassad för vårt kalla 
klimat. Huva i kragen. Extra starkt 2-vägs blixtlås. 
Många praktiska fickor och reflexer på ärmarna. 
Avtagbara ärmar.  
Bomull/polyester.  
Färg: Blå med röd kontrast  
88579501-05   S-XXL  
89104501-02   XXXL-XXXXL

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  
89103801-02   XXXL-XXXXL 

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   
88439402-08    Herr; C46-58 
89103601    Herr; C60 
88444301-07    Dam

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 
89104101-02   XXXL-XXXXL

DeLaval djurskötaroverall 
Speciellt utformd för att hålla dig varm och torr 
i fuktiga och blöda 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 
89104701-02   XXXL-XXXXL

Lätt att ta  

på och av!
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Unisex-storlekar på alla kläder utom Arbetsbyxa dam

Storlek XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) XXL (56) 3XL (58) 4XL (60)

1 Kroppslängd 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191

2 Bröstvidd 90–93 94–97 98–102 103–106 107–110 111–114 115–118 119–122

3 Midjemått 81–84 85–88 86–92 93–96 97–101 102–106 107–111 112–116

4 Höftmått 96–99 100–103 103–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125

5 Benlängd insida 77 79 81 83 84 85 86 87

6 Längd utsida arm 61–63 62–64 63–65 64–66 65–67 66–68 67–68 68–69

Gäller endast Arbetsbyxa dam

Storlek XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) 3XL (46) 4XL (48)

1 Kroppslängd 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 –

3 Midjemått 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–95 –

5 Benlängd insida 78 78 78 78 78 78 78 –

Storleksguide
1.  Kroppslängd: utan skor, från ovansidan huvud ner till fotsulorna

2.  Bröstvidd: under armarna, över det bredaste delen av bröstet, mäts     
 horisontellt runt kroppen

3.   Midjemått: mät utan att dra åt måttbandet

4.  Höftmått: mät runt höfterna 

5.   Benlängd insida: mät från insidan benet från  ljumske till ovansida fot

6.   Längd utsida arm: håll armen något böjd och mät från axelsöm över 
armbågen till handleden

1

2
6

3

5

4

Tjocka sockar 
Färg: Svart  Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094201-04 

Extra tjocka ullsockar 
Färg: Svart  Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094301-04

Lättviktsstövel 
En bekväm, lätt och stötdämpande  
stövel. Speciellt framtagen för ladu- 
gårdsmiljö. Stålhätta och spiktramps- 
skydd. Mycket bekväm. 
Färg: Svart  Str: 37-48
85208637-48

Varma och 

hållbara!
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DeLaval hinkar 
Hinkar i kraftig blå plast, livsmedelsgodkänd 

7 liter – är lämpling för utfodring.  
Är graderad och passar spannhållare.
12 liter – är graderad. Passar för vatten, foder etc.
17 liter – passar för vatten, foder, sand, murbruk etc. 

64284401 7 liter, graderad 
64284402 12 liter, graderad 
64284403 17 liter, graderad 

1. Foderkrubba 
Kraftig helgjuten krubba i slitstark plast. För 
tilläggsutfodring i hagen eller individuellt inne i 
stallet. Volym 12 liter.
97284702   

2. Hörn- och hästkrubba 
En kompakt foderkrubba avsedd för montering i 
hörn direkt på vägg. Tillvekad av slag- och bitsäker 
plast. Tål ner till 0°C.
97284720  

3. Vatten- och foderkrubba 
För montering inne eller ute till kor, ungdjur, 
köttdjur, hästar eller får.
97284705 125 cm, 65 liter 

4. Foderskopa i plast 
En specialgjord foderskopa för att tillgodose många 
användningsområden. Skopan är graderad i botten.
97284220 
  

5. Foderskopa Ergo 
Foderskopan är tillverkad av kraftigt plastmaterial 
och är ergonomiskt utformad. Foderskopan är 
graderad och rymmer 3 l.
98982990   

6. Saltstenshållare 
Monteras enkelt på inredning eller vägg.  
För stenar på 2 eller 10 kg.
97284708 För 10 kg sten 
98076194 För 2 kg sten

7. Saltstenar 
Saltsten med noga utvalda sammansättning. 
Hårdpressad sten är en garanti för att vår saltsten 
håller under alla klimatförhållanden.
98928510 10 kg sten 
98982410 10 kg sten, special  

8. Hay-knife – 74 cm balkniv 
För borttagning av rundbalsplast och nät.
86904901    

Fodertillbehör
Förenkla din vardag

6, 7

1
2

3
4

5

8
Lång  

räckvidd!
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Visste du att...

... en häst dricker ca 50 l vatten  
per dygn, detta är givetvis indi- 
viduellt beroende på hästens  
storlek, ålder, temperatur och  
arbetsbelastning.

Det är alltid viktigt att se till att  
djuren har en vattenanordning  
som ger tillräckligt med vatten  
samt att det alltid är friskt.  
Givetvis ska det vara enkelt för  
hästen att dricka ur karet eller  
vattenkoppen. 

Hästar som går på bete får i  
sig mycket vatten från det friska  
gräset som innehåller 75-80%  
vatten. Men när hästen är i stallet  
eller i rasthage och äter hö och  
havre behöver den dricka mer och  
det är därför viktigt med en vatten- 
kopp som ger rikligt med vatten- 
flöde. 

Ett för lågt vattenintag kan direkt  
påverka hästens foderintag men också dess prestation.

Vid arbete eller prestation är det viktigt att hästarna verkligen dricker tillräck-
ligt och att vätskebalansen återställs snabbt. 

Rengör kar och vattenkoppar regelbundet. Det säkerställer hästarnas hälsa. 

Vattenkopp S22  

ger hela 

22 liter vatten 

per minut!

Se över hela kedjan för vattenförsörjning, brunn,  
pumpledningsdimensioner och vattenkoppar/- 
drickeskar, såväl inne som ute.
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Snabbfäste – galvaniserat 
98882461 1” x ½” 
98882462 1¼” x ½” 
98882463 1 ½” x ½” 

½” x ½” koppling för vattenkoppar
Fungerar som rörkoppling och 
avstängningskran.
97269230  

Dubbelfäste
Fäste för montering av två vattenkoppar. 
Levereras med bultar.
97269240  

2. Vattenkopp C20 
Vattenkopp som förser dina djur med stora 
vattenvolymer. Emaljerad gjutjärn. 
Ger upp till 20 liter/min.
98932783 C20 inkl ventil med 1/2” anslutning 
98932781 C20 inkl ventil med 3/4” anslutning 
98888171 Volymventil
 
 

3. Vattenkopp CF7 
Vattenkopp med flottör, ger en konstant vattennivå. 
För hästar, getter och får.
Beroende på tryck och munstycke kan koppen ge 
upp till ca 11 l/min.
97282490 CF7 inkl ventil

1

42

Tillbehör

3

Vatten till stallet
Koppar som ger rikligt  
med vatten

 

4. Vattenkopp P20  
En vattenkopp i slagtålig plast. Förstärkta 
kanter och paddelventil. Lätt att dricka ur 
och att rengöra. ½” koppling på ovan- och 
undersida. Vattenflöde upp till 20 l/min.
64410701 P20 inkl paddelventil
2150000309 Paddelventil

1. Vattenkopp S22
Mycket hygienisk vattenkopp i rostfritt stål för hästar 
och högpresterande mjölkkor.  
Vattenflöde: otroliga 22 liter/min. Inbyggt spillskydd.
90602883 S22 inkl ventil 
90602821 Volymventil 
183040599 Skyddsring till S22

22 liter 

vatten per 

minut!
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Vatten på bete under sommarhalvåret

När du behöver ett bra vatten-
kar på sommarbetet finns det 
olika storlekar att välja på, från
400 liter och uppåt. Vattenkaren 
är tillverkade av UV-beständigt 
plastmaterial av hög kvalitet. I
botten finns det ett stort dräne-
ringshål som gör det enkelt att 
rengöra.

Beteskar P400 - 400 liter
Kompletteras med nivåregulator,  
12 l/min

Planera vintervatten i tid
E300 är en 24V eluppvärmd vattenkopp i  
aluminium och rostfritt material. Det termostat-
styrda element håller vattnets temperatur på  
ca 12°C vatten. 

En bra lösning är att sätta E300 i ett 12 tum betong-
rör med muff. Du drar då upp vatten och 24 Volt un-
derifrån, isolerar betongröret med 500 mm mineralul-
lsmatta. Vattenkoppen fäster du på betongröret, fyller 
mellanrummet mellan vattenkopp och betongröret 
med putsbetong. Resultatet är att du och får en stabil 
och säker lösning som ger dig säkert vintervatten –
hur kallt det än blir.

Eluppvärmd vattenkopp E300
Kompletteras med en transfor-
mator, 220 V

Sluta släpa 

vatten!

Praktisk vid  

rengöring av  

vattenkar!

Se sid 20

Till E300 behövs en transformator då elementet  
till koppen drivs med 24 Volt. Transformatorn  
sätter du där du tar ut 220 Volt, och ut till  
koppen har du då 24 Volt.

Nivåregulator kan monteras  
för automatisk påfyllning.
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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
90561116 P600, exkl flottörventil 
90561117 P1000, exkl flottörventil 
4781143504 Komplett flottörventil

2. 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    
89712415    

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
89712431 DC2

4. 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!
88636180 ST150 vägg 
88634480  ST150 golv

3

5

Produkt Dim. (BxLxH) cm 

P400 82x125x63 cm

P600 100x140x63 cm

P1000 120x180x63 cm

PT11 40x40x48 cm

SC1 61x147x61 cm

DC2 61x236x61 cm

ST150 55x150x96 cm

E300 33,5x33,5x24 cm

Vattenkar för grupphållning och bete
Hästar behöver mycket och friskt vatten

6 7

1

2

8

4

5. 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
97291881 Transformator
97291611 Element (reservdel)

6. Nivåregulator 
Kraftig nivåregulator/flottörventil som ger  
30 l/min.
97283280 

7. Nivåregulator 12 (Universal) 
För alla typer av kar, ger 12 l/min.
98908280

8. 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 eller maximalt 20 vattenkoppar C20).  
OBS! Vattenkopp C20 med 3/4” anslutning ska 
användas 
87981901 DWH200, 1-fas 230V
86056801 DWH350, 3-fas 400V
98932781  Vattenkopp C20 med 3/4” anslutning

Frostfritt 

 vatten!
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Vattenkar för grupphållning och bete
Hästar behöver mycket och friskt vatten

Ryktskrapa 
85555401 

”Piggen” plastborste 
85555403 

Tvåfacksspann
Praktisk spann med två fack. 
97105002 10 l 

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 
98653875 C4000, gjutjärn 

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

Gör både ...
... hästarna och stallet fina

Dörrmatta 
En kraftig, rejäl dörrmatta av gummi som det är 
lätt att torka av sig på. Lätt att rengöra, bara att 
spola eller borsta av. Håll rent i fikarummet!
Bredd: 950 mm   Höjd: 630 mm 

Visa att du gillar hästar!
91775598

DryMaxx™ – gör det torrare i boxen 
DryMaxx™ strömedelstillsats absorberar fukt och 
neutraliserar ammoniak. Detta hjälper till att hålla stallet torrt 
och bakterietillväxten på en låg nivå. DryMaxx™ absorberar 
upp till 140% av sin egen vikt. Antal 22 kg säckar per pall: 21 
säckar. 
Storköpsrabatt vid köp av 21, 42 resp 63 säckar av 22 kg 
säckar.
92067002 500 kg
92067004 22 kg

Stor-köps-rabatt!

För  

 ryktsaker, 

första hjälpen, 

lindor m.m
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Hygienprodukter
Rena händer och kläder

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

Handdiskmedel
Koncentrerat handdiskmedel som passar
lika bra i stallet som i hemmet. Drygt och 
skonsamt. 
741007582 5 l 

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

Hand cleaner Regular
En mandeldoftande tvål som kan användas till vardags.  
Används som handtvål eller duschkräm. 
92065510 1 l 
92065511 5 l 

Dispenser  
Sätts direkt på flaskan 
92065135 För 1 liter  
92065134 För 5 liter 

Hand cleaner Ultra
Med sin unika formel och mikropärlor av bambu-extrakt används denna 
två till rengöring av kraftigt nedsmutsade eller oljiga händer. 
92065520 1 l 
92065521 5 l 

Tvättmedel för arbetskläder
Medlet är ett proffstvättmedel 
framtaget för tvättning av over-
aller, arbetskläder och jeans. 
Biologiskt nedbrytbart.
90595950 10 kg 
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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) 

Golv- och väggstativ för Softcel™ 

Enkel och hygienisk hantering av pappersrullar. 
98732580 Väggdispenser, liten rulle 
98732480 Väggdispenser, stor rulle 
98740680 Golvstativ, stor rulle 

Softcel™

Ett lent och mjukt papper som är perfekt i stallet. Kan även användas i 
köket och verkstaden. Mycket god uppsugningsförmåga. 
92065105 6 rullar à 500 ark (500R)  
92065106 2 rullar à 1000 ark (1000R)  

Rengöringssvamp 
Kraftig svamp med stor uppsugningsförmåga. 
Grov yta som är utmärkt för mekanisk 
rengöring. 70 x 50 mm. 
97321550 5-pack 40,- (50,-)

Torkduk UT507, 25-pack
Stark och snabbtorkande torkduk med bra 
uppsugningsförmåga. Duken är mjuk och 
håller formen perfekt. Den passar både i 
stallet och i hushållet. Duken luddar inte vid 
fönsterputsning.
92065150 360 x 370 mm 

Duk i Microfiber, 12-pack
En premium duk med god uppsugnings-
förmåga jämfört med en bomullsduk. 
OBS! Tvättas 4-5 gånger före användning. 
Kan användas som putsduk.
92065151 300 x 300 mm  

Spraypistol 
Stabilt och användarvänligt handtag. 
Handtaget kan även låsas fast. Levereras med 
en snabbkoppling av standardtyp. 
92735813   



20 Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Reservation för ev. tryckfel.

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

Rund spannborste
Praktisk vid rengöring av 
vattenkoppar/-kar. 
64186501 130 mm  

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     
64186201  långt skaft         

   ICA-Kuriren

BÄST  
I TEST

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! 

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

Skurborste
Traditionell skurborste av hög 
kvalitet. 
64186401

Mycket 

praktisk!
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DeLaval diskborste
97203505 Vit, 1 st i påse   
98880117 Orange, 1 st i påse   
98880141 Vit, (min 28 st + displaybox) 
98880143 Orange, (min 28 st + displaybox)

Salvor och sårvård
Ibland behöver man lite  
extra hjälp

Cream
Återfettar huden. Kräm med god mjukgörande effekt och lätt 
antiseptisk. Utmärkt till småsår på både människa och djur. 
92065202 500 ml  

Mintcream
Bra för ömma och stela muskler. Stimulerar blodcirkulationen. 
Innehåller japansk pepparmintolja.  
92065205 500 ml  

Bandage
Självhäftande bandage som andas. Längd 5 meter. Bredd 6 cm. 
98679401  

Suncream
Återfettande salva med solskyddsfaktor 12. 
Perfekt för rosa mular. Mycket lämplig vid 
betessläpp.  
92065208 500 ml

Nitrilhandskar 
En tunn, smidig och extremt stark handske tillverkad i nitrilgummi.  
Testad på DeLavals egna gård och i KF:s testlaboratorium med bästa 
resultat. Livsmedelsgodkända. 
Normallånga: 100-pack (50 par) 
Extra långa: 80-pack (40 par).   
Färg: Blå  Str: S-XXL (Extralånga S-XL)
85961910-14 Normallånga 
85961920-23 Extra långa  
86745301  Hållare till box  

< <
5 cm

Diskhandske 
Slitstark och skön diskhandske.  
Färg: Blå  Str: S-XXL
86879301-05 

Tygduk Super 
Mjuk, tygduk i slitstarkt syntetmaterial som 
passar utmärkt som pad under lindor och 
bandage. Tvättbar. 50-pack.  
340x370 mm
4784481091 

Extra  

starka!
Passar  

som pad!

Använd  

Suncream!

Samtliga krämer finns även i 2500 ml. Fråga din återförsäljare.
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S
m

art teknik för ditt häststall

Du vet väl om att DeLaval inte bara har 
produkter som passar till din häst utan även 
större produkter som passar på din hästgård 
eller i stallet. Kontakta din lokala DeLaval- 
representant för mer information.

Foderutrustning

Ventilation

LED-belysning

Mattor
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S
m

art teknik för ditt häststall

Foderutrustning

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.

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

Upprullare för storbal
Upprullare som används i nötkreatur-
stallar och som med fördel planeras med 
stationär lösning i häststall.

Upprullare river upp rundbalar av hö och 
halm. När rundbalen är upprullad blir det 
lättare att ta höet vidare för utfodring och 
halmen för att strö i boxarna.

Rundbal läggs vid gavlen på ett band och 
bandet är fäst till en vinsch. Via vinschen 
drar du in rundbalen i upprullaren.

Kontakta din lokala DeLaval-representant, se sid 38
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S
m

art teknik för ditt häststall

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

• Installationshöjd:  
   4-9 meter

• 4 rader LED-lampor 
• Installationshöjd:
   4-6 meter

DeLaval CL6000

DeLaval CL9000

Väggfläkt
Väggfläkt av hög kvalitet. Finns i olika storlekar. 
Kan styras som stegfläkt eller varvtalsstyrd.

Ventilation

DeLaval takfläkt PV600
Denna fläkt kan användas i stallar 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.

LED-belysning

Kan minska 
energi- 

kostnaden 
med upp till 
75%

Kontakta din lokala DeLaval-representant, se sid 38

Förbättrar luft- 
kvaliteten i stallet

Komplettera 

gärna med 

luftintag!
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S
m

art teknik för ditt häststall

DeLaval matta på rulle CR20
DeLaval CR20 är en matta på rulle med stora 
dubbar på undersidan av mattan som ger god 
komfort för människa och djur. CR20 finns 
tillgänglig i flera storlekar.
• 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)

Här ser man ena änden på pusselmatta R18P. Andra änden har pusselmönster 
som passar in.

DeLaval gummimatta R18P - pusselmatta
Högkvalitativ och slitstark pusselmatta i gummi. Det finns många olika 
storlekar och passar därför på flera ställen. Gummiskyddet ökar livslängden på 
betonggolvet.
• Tjocklek: 18 mm.
• Storlekar (m): 1,21, 1,16, 1,01, 0,56, 0,67, 0,46 x 1,78 m
• Undersida: Räfflor (4 mm)

Idag använder många torv som strö  
i boxarna, som är ett bra alternativ till  
t ex spån. En egenskap hos torv är  
att på de ställen i boxen där hästen  
urinerat och sedan trampat runt, fastnar torven 
i golvet. Det blir en hård “kaka” på betongen. 
Har du varit med om att detta? Då vet du att 
det är tungt att få loss kakan och att det är job-
bigt att gödsla ut.

DeLaval gummimatta löste problemet hos Botkyrka Ridsäll-
skap. Där har man både egna boxar och boxar som man hyr ut 
till privatpersoner. Nu är jobbet att gödsla ut boxarna mycket 
enklare för alla. Gödseln och blöt torvströ fastnar aldrig på 
gummimattan.
Linda Holmqvist, ansvarig för anläggningen, säger:  
– Vi ser dessutom att det går åt mindre strö, bara det kan 
betala mattorna. Det är ju även bättre för hästarna, när gum-
mimattan finns där i botten i boxen då det är bekvämare än 
betongen.

Den gummimatta som man använder på Botkyrka Ridsällskap 
är den som populärt kallas för DeLaval pusselmatta. Finns i 
olika storlekar och som man lägger ihop som ett pussel. Du slår 
ihop delarna med en klubba och då tar pusselbitarna tag i var-
andra. Det är en stabil gummimatta som ligger på plats, väger 
21 kg/m2. Den är 18 mm tjock, har en halkfri ovansida och med 
räfflor på undersidan för att få bättre svikt. Birgitta Gudmundsäter och Linda Holmqvist är nöjda med  

gummimattan i hästboxen

Mattor

Vad har du för boxstorlekar? Vi har en 
hjälptabell så att vi kan optimera vilka 
mattor som blir bäst. Ring eller maila och 
berätta boxmåtten och antalet boxar, så 
får du en offert.

Kontakta din lokala DeLaval-representant, se sid 38

Tips!

Använd i 

gångar och  

i släpet!
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Flugbekämpning
Flugbekämpning på  
alla fronter

 

  

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 

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)  
2. 96809302 S180 (8 ark à 60 x 30 cm)  
3. 96809303 S35 (6 ark à 30 x 12 cm)  
4. 96809304 Gardin S60 (lilla rullen 60 x 10 cm) 

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  
96809345 Flugband, refill, 500 m  

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  

Fönsterfälla
Transparent plastfilm med lim att fästa på 
fönstret där flugorna finns.
96809341   

1

2

3

4

Utomhus!
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Högtryckstvättar och dammsugare
Snabbt rent med bra tryck

KALL-
VATTEN

Vi har ett brett program från välrenommerade Kärcher. 
I sortimentet finns en maskin för just ditt behov.
Kontakta vår representant för ett bra erbjudande.

HET- 
VATTEN

Stalldammsugare 
Dammsugare som verkligen fungerar i stallet. De klarar 
att suga både vått och torrt.
Ett rent stall är trevligt för både hästarna och de som 
jobbar i stallet.
Maskinerna har stora behållare och finns i flera olika 
storlekar.

Du hittar hela högtryckssortimentet på www.delaval.com

Kallvattentvättar
I sortimentet finns tvättar med olika tryck och 
vattenmängd.
Det höga trycket gör att rengöringen blir effektiv.
De flesta högtryckstvättar i går i dag att få med 
slangrulle.
Det gör att slangen alltid finns på plats och det 
är enkelt att rulla ut och in den.

Hetvattentvättar
Hetvatten är tvättar med uppvärmning.
Det varma vattnet gör att rengöringen 
går snabbare då det varma vattnet löser 
smuts, fett och olja.
Slangrulle är standard på maskinerna.
Maskinerna finns med olika tryck och  
vattenmängd.

Minska  

dammet! 

Dammsug 

istället för att 

sopa!
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Nätdrivna aggregat
Det första man måste bestämma 
är om man ska ha ett batteridrivet 
eller ett nätdrivet aggregat. Om 
det är möjligt rekommenderas att 
man använder ett nätdrivet  
aggregat som har lägre drifts-
kostnader.

Nätaggregat 10M
Detta nätdrivna aggregat passar till korta 
stängsel. DeLaval 10M är enkel att använda med 
synlig funktionskontroll. 10M passar främst till 
häst. 
92198080 

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  

Nätaggregat 30M
Nätdrivet aggregat som används till korta och medellånga stängsel i 
normala förhållanden. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED 
display. 
94300010 

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  

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. 
Kabel för batteridrift ingår. 
86167601 

Alla DeLaval 
aggregat har  
3 års garanti
inkl åskskada

UV-skyddat 
plasthölje 
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 E250M
Dubbla anslutningsterminaler: √ –

Laddningsenergi: 6,0 J 25J

Energiförbrukning: 9 W 35W

Max utgående spänning: 9 500 V 10 600V

(9 000 V)* –

Max teoretisk längd: 80 km 320 km

I tuffa förhållanden: 3 km 25 km

230V, 50Hz 230V, 50Hz

85488720 86167601

* Vid andra terminalen

UV
stabilised

Prisvärda  

till korta 

stängsel!
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Batteridrivna och kombinerade  
aggregat

Elstängselaggregat E8BM ESE16BM ESE20BM ESE50B ESE25BM ESE7BS
Dubbla anslutnings-
terminaler:

— — — √ — –

Laddningsenergi: 0,8 J 1,3 J 2,3 J 4,8 J 2,5 J 0,65 J

Energiförbrukning: 50 mA 30-90mA 35-160 mA 100-500 mA 35-190 mA 20-50 mA

Max utgångsspänning: 7 900 V 9 000 V 14 000 V 10 000 V 12 500 V 11 000 V

(9 500 V)*

Max teoretisk längd: 8 km 30 km 45 km 60 km 50 km 18 km

I tuffa förhållanden: 2 km 3 km 1 km 2 km 1,7 km 4,2 km

Inkl set anslutningskablar 
och jordkabel:

√ √ √ √ √ √

Inkl jordspett: — — — — — –

Av-/På-knapp: — — √ √ — –

87881601 94300070 89492401 86157201 94300075 88859401

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  

Batteri-/nätaggregat ESE7BS 
Ett 12 V aggregat med inbyggd solcellspanel 
och energisparfunktion samt 12 V 12Ah batteri. 
Adapter för batteriladdning ingår.  
0,65 J laddningsenergi.
88859401 

Batteriaggregat ESE50B 
Ett kraftfullt batteriaggregat med dubbla 
anslutningsterminaler för medellånga och långa 
stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar 
ström och förlänger därmed batteriets driftstid.   
86157201  

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  

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   

Ett aggregat som är mycket användbart 
till häststängsel är ESE25BM som kan 
drivas både med batteri 12V eller nät-
drift 230 V. Används det som ett nätag-
gregat och det blir strömavbrott kopplar 
aggregatet automatiskt över till batteri-
drift vilket gör att stängslet alltid har 
spänning.

Kraftfullt!

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    

Extra  

trygghet!

Extra  

trygghet!

Alla DeLaval 
aggregat har  
3 års garanti
inkl åskskada

UV-skyddat 
plasthölje 
garanterar 
längre livslängd

UV
stabilised

UV
stabilised
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Elstängseltillbehör och solcellspaneler
– viktiga för en bra funktion

Uppladdningsbart batteri, 12V  
12Ah
90632090   
Torrbatterier 
9V, alkaliskt batteri, 600Wh/75Ah
90598880   
9V, alkaliskt batteri, 1200Wh/175Ah.
88029101   

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   

Portabel aggregatlåda inkl fäste till solcell
Passar de portabla batteriaggregat.
94247023  

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  
86674902 20W  
86674903 50W  
64163801 10W med monteringssats för batteriaggregat ESE20BM
86675001 Hållare för 10W och 20W     
94247018 Hållare för 50W  

Åskskydd 
Minskar risken för skador på aggregatet vid 
åsknedslag. Ska monteras på stängselsidan.
98872010   

Jordkabel 
Dubbelisolerad
86675501 Ø1.6 mm,10 m   
98767235 Ø1.6 mm, 25 m 
88859601 Ø2.5 mm, 100 m 
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Varningsskylt 
Placeras var 100 m utmed allmän väg och stig 
där människor passerar. Tryck på både fram- 
och baksida.
85488701 4-pack           

Stängseltestare nyckelring 
För snabb kontroll av ditt elstängsel. Indikerar 
spänning i stängslet med en ljudsignal.
91960701   

Stängseltestare FT6 
Visar spänningen i sex steg,  
upp till 10 000V. 9V batteri ingår.
88343601   

Grindhandtag med reverserande fjäder 
Superstarkt grindhandtag gjort av 
polykarbonat. Mycket hållbar.
94247069   

Elastisk grind 
Säker och djurvänlig grind. 
Elastiskt strömförande rep. Till 
grindar upp till 4.9 m. 
97271433   

Grindhandtag med bandövergång 
Kraftig övergång med metallstöd i ett stycke, 
stöds av okrossbar plast.
88343201   

Tips! Även  
för kontroll  

av stängslets 
jordning

Grindhandtag  Standard
Nu finns standardhandtagen i flera snygga färger.

90632055 Svart 
86674601 Rosa  
86674602 Gul     
87896301 Blå  

Digital voltmeter 
Ett mätinstrument för att kontrollera 
stängslets funktion. Visar spänning i kV. 
Batteri ingår.
64164301   
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Välkommen till DeLaval Elstängselskola! 
I Elstängselskolan lär du dig om grunderna för hur ett 
elstängsel fungerar. Du får också tips och information om 
hur du sätter upp ett stängsel som fungerar hela säsongen.

Du hittar också alla våra montageinstruktioner på uppsättning av 

elstängsel för dina hästar, som är bra hjälp för dig.

Du finner även förslag på lösningar och hur du undviker problem. 

Dessutom finns det givetvis ett avsnitt med riktlinjer och krav.

Bland rubrikerna hittar du bl a:

•  Att välja komponenter till ett bra elstängsel

• Strömlös grind

• Vinterstängsel

... och mycket mer.

”Jag hittade lösningen i 
DeLaval Elstängselskola

Gå in på  

www.delaval.com/

Elstangselskolan

”
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Repskarv 
För rep upp till Ø6 mm.
90601982   

Anslutningsplatta till band/
grindhandtag 
Ansluter upp till 40 mm breda 
band för en säker grind. 
90632013 5-pack 

Bandskarv 
För band upp till 20 mm.
88338601 10-pack 

Bandskarv 
För band upp till 40 mm.
88339001 5-pack 

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 
85030006 Hållare 

Utdragningsvinda för ståltråd 
Gör det enkelt att dra ut tung 
galvaniserad ståltråd. Vindan är 
utrustad med kraftig broms.
98964680  

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  
L: 250 m, Ø:1.8 mm, R: 0.07
85488710  

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  
L: 650 m, Ø:2.5 mm, R: 0.03
98800903  

Trådspännare ”Star” 
Förenklar arbetet med att spänna  
galvaniserad tråd.
94247022 2-pack

Farmartång 
Robust tång av hög kvalitet  
som hjälper dig vid stängsling.
98767209  

Trådspännare 
Trådspännare med lås speciellt för 
polytråd/rep upp till 6 mm och till 
band upp till 10 mm. 
88339201 2-pack 

Kombivinda 
En lättviktsvinda som förenklar 
upprullning och utdragning av 
polytråd och band.
Kapacitet: band upp till 750 m och 
tråd 2000 m.
94247005 Spole 
94247006 Hållare 

Sträckningsfjäder 
Galvaniserat stål.
90601980   

Trådskarv 
För rep upp till Ø4 mm.
87050701 5-pack 
För rep upp till Ø6 mm.
87050702 5-pack 

Handtag för trådspännare 
98882441  

Trådskarv Grippel 
För ståltråd, automatisk låsning  
och snabb, säker installation.
86674701 Liten, 1,4-2,2 mm 
   20-pack   
86674702 Stor, 2-3,25 mm 
   10-pack   

Trådanslutning, 5-pack 
97271719   

Verktyg Grippel
86674801  

1 2

Anslutningar, 
rostfria 
Band till band.
1. 90632016  
Band till aggregat.
2. 90632015  
 

Rep till aggregat.
3. 90632014  
 

Anslutning Universal 
För rep och band upp till  
40 mm.
94247025   

3

Ståltråd och tillbehör för 
permanenta stängsel
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Extra isolator till glasfiberstolpe 
Extra isolator till glasfiberstolpen 
som gör det möjligt att ha en extra 
tråd. 25-pack 
97270480  

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 BWP110 för nötkreatur, 110 cm  
97270462 
 
2. Glasfiberstolpe BWP150 för hästar, 150 cm 
97270463  

DeLaval plaststolpar
Tillverkade i hållbart material med flera fasta 
isolatorer. Foten har en metallspets som effektivt 
kan trampas ner i marken.

Plaststolpe för nötkreatur
3. Basic 102 cm 
87284001   
4.  Premium 115 cm
87896404  

Plaststolpar för hästar
5. Basic 140 cm  
94247040   
6. Premium 142 cm  
87896405   
7. Premium 142 cm, rosa
87896406 
8. Premium 169 cm 
94247042  
9.  DeLaval plaststolpe till
vildsvin, golfbanor etc.  
Premium 75 cm  
87896403  

Gummiklubba för trästolpar 
Svart 
97270441 3 kg med träskaft  
97270442 5 kg med träskaft 

3 421

Plaststolpe 
basic

6 7 8 9

Plaststolpe 
premium

Ingjutet 
spikformat  

huvud

9 mm  
stålspets

5

Stolpar

Skillnaden mellan spik från  
Premiumstolpe och spik från 
vanlig plaststolpe
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DeLaval isolatorverktyg
För montering av isolatorer.  
Används tillsammans med borrmaskin.
87896601 Universal 

DeLaval förstärkt ringisolator 
Superstark ringisolator gjord av 
polykarbonat. Med järnkärna.
Rekommenderas även till ståltråd. 
För band upp till 10  mm. 
För tråd och rep upp till 6  mm.  
94247051  25 st 

DeLaval ringisolator standard 
För band upp till 10  mm. 
För tråd och rep upp till 6  mm.  
91960704  25 st  
94247050  120 st  

DeLaval ringisolator 
Helgjuten, stark ringisolator. För band upp 
till 12 mm. För tråd och rep upp till 6 mm. 
88248801  25 st   
88248803  180 st  

DeLaval isolator kombi 
För band upp till 40  mm. 
För tråd och rep upp till 8  mm.  
94247076  25 st  

DeLaval distansisolator 
För bitfria stolpar. För tråd och rep 
upp till 6  mm.  Längd 200  mm.  
87896001  10 st 

DeLaval 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 st 

DeLaval bandisolator
För band upp till 40  mm. För tråd och rep upp 
till 8  mm.   
94247070    20 st                         

Bandisolator 
Med träskruv.  
För band upp till 40 mm.
87896701 45-pack    

DeLaval isolator för band och rep
Isolator som låser stängselbandet.
För band upp till 40 mm. För tråd och  
rep upp till 6 mm.   
88343501 20 st         

DeLaval spikisolator (najfri)
För tråd och rep upp till 4 mm. 
97270517  100 st   

DeLaval knoppsisolator
För tråd eller rep upp till 4 mm.  
98882433 50 st           

A B

DeLaval hörnisolator “ägg”
Stark och hållbar hörnisolator för 
permanenta stängsel. Svart.  
98882430 10 st  

A. DeLaval hörn- och 
ändisolator för band 
Stark isolator som låser 
stängselbandet. 
Max band 40  mm
Max rep 8  mm
90632031  5 st

B. DeLaval anslutnings-/
skarvplatta
Monteras tillsammans med 
90632031, DeLaval hörn- 
och ändisolator för band, 
som grindisolator eller 
skavplatta.
90632032 5 st

Isolatorer
Med DeLavals isolatorer gör du 
ett säkert och varaktigt stängsel. 
Oavsett om det är permanent eller 
tillfälligt.

DeLaval  
grindisolator
90632051  4 st   

DeLaval isolatorrör, för ståltråd 
91960708   25 m 
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Tråd, band och rep
Svart och vitt för syns skull och för stängsel med stil

Premium - för bästa ledningsförmåga

Standard - för bra ledningsförmåga

Polytråd BWP4 
Svart/vit
L: 200 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 3 CU/1 SS, R: 0.15
90599610   
L: 500 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 3 CU/1 SS, R: 0.15
90599609   

DeLaval polyrep BW6 
Svart/vit.
L: 300 m, Ø: 6 mm,  
C: 2 CU/4 SS, R: 0.062
21500004311
L: 500 m, Ø: 6 mm,  
C: 2 CU/4 SS, R: 0.062
21500004312

DeLaval polytråd BW4 
Svart/vit.
L: 250 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 2 CU/3 SS, R: 0.063
21500004318
L: 1000 m, Ø:3.5 mm,  
C: 2 CU/3 SS, R: 0.063
21500004319

Polyband BWR9 
Svart/vit
Ø: 9 mm, C: 2 CU/7 SS, R: 0.061
2150004313 200 m 
2150004314 400 m 

Polyband BW12 
Svart/vit
Ø: 12 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004315  200 m 

Polyband BW20 
Svart/vit
Ø: 20 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004316  200 m 

Polyband BW40 
Svart/vit
Ø: 40 mm, C: 2 CU/7 SS, R: 0.087
2150004317  200 m

Polytråd O2 
Orange
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154401

Polytråd W2 
Vit
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88153801 

Polyrep W4 
Vit
L: 500 m, Ø: 4 mm,  
C: 2 SS, R: 3.6
88859501 

Polyband O10 
Orange
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88153901   

Polyband W10 
Vit
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88154001

Polyband W20 
Vit
L: 200 m, Ø: 20 mm,  
C: 1 CU/5 SS, R: 0.34
88154101 

Polyband W40 
Vit
L: 200 m, Ø: 40 mm,  
C: 1 CU/6 SS, R: 0.33
88154201

Polyrep W5 
Vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154501

Polytråd BL2 
Blå
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
2150004322   

Polyband BL10 
Blå
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
2150004321

Djur ser  
blå färg 

mycket bra!

Djur ser  
blå färg 

mycket bra!
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Polyband B40
88154301 200 m 

Bandisolator
94247053   

Anslutningsplattor, 2 st
94247056 Metall 

4. Anslutningskablar
94247054 Aggregat 

5. Anslutningskablar
94247055 Band 

Vid speciella förhållanden kan 
det vara svårt att få tillräckligt 
bra jordning.

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

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

Basic - prisvärda för korta stängsel

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 jordningsförhållanden är svåra/torra

Polyrep W5 
Vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154501

Polytråd WR2 
Röd/vit
L: 250 m, Ø: 2 mm,  
3 SS, R: 7.74
2150004310 

Polyrep WR4 
Röd/vit
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
3 SS, R: 6.95
2150004302

Polyband WR10 
Röd/vit
L: 300 m, Ø: 10 mm,  
3 SS, R: 7.74
2150004307 

Polyband WR20 
Röd/vit
L: 300 m, Ø: 20 mm,  
4 SS, R: 5.81
2150004308 

Polyband WR40 
Röd/vit
L: 300 m, Ø: 40 mm,  
8 SS, R: 2.9
2150004309

4
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Kontakta oss

Jan Pettersson  
Östersund
08-550 295 17
070-566 2620  
jan.pettersson@delaval.com

  Katarina Tordsdotter 
  Hässleholm
  08-550 295 17
  073-406 3600 
   katarina.tordsdotter@delaval.com

DeLaval webbutik
Leveranser direkt hem till dig

www.delaval.com/webbutik

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.

Kundtjänst
Välkommen att kontakta oss kring frågor om våra  
produkter, eller om du vill ha hjälp att lägga en order.

Ring: 08-550 295 17
E-post: sverige.info@delaval.com

Orderservice direkt – för dig med kundnummer
Välkommen att kontakta oss. Vi tar emot din order.  
Vi behöver ditt kundnummer, adress och mobilnummer.  
Vi hjälper även dig som vill bli ny kund att få login till  
webbutiken.

Ring: 08-550 295 00
E-post: orderservice.info@delaval.com

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

DeLaval regionsäljare
Östra Skåne
Johan Lindholm, 072-5241718 Fjälkinge

Västra Skåne/Södra Halland
Jan-Inge Tuvesson, 070-3403792 Hjärnarp

Södra Småland/Blekinge
Emil Rubin, 072-5094963 Skruv

Mellersta Småland
Lars Karlsson, 070-6312315 Vetlanda

Nordvästra Småland
Håkan Åberg, 070-6719323 Vaggeryd

Kalmar/Öland
Fredrik Pettersson, 070-6519048 Läckeby

 

Nordöstra Småland/Södra 
Östergötland
Robin Hast, 073-1536056 Gamleby

Halland/Bohuslän
Göran Nilsson, 070-6075461 Hishult

Dalsland/Värmland
Jan-Erik Ström, 073-1536357 Säffle

Västergötland
Per-Anders Josefsson, 070-6022984  Falköping

Närke
Sven Pettersson, 076-1366800 Fjugesta

Gotland
André Johansson, 070-6990539 Hemse

Norra Östergötland/Södermanland
Josefin Dufmats, 073-1536046 Linköping 
(förädraledig numret går till Åsa Andersson)

Uppland/Västmanland
Åsa Andersson, 072-2187800 Alunda

Dalarna/Hälsingland
Carl Bäckman, 072-5051915 Rättvik

Ångermanland/Medelpad/Södra 
Västerbotten/Jämtland
Lars Gradin, 070-2182189 Domsjö

Norra Västerbotten/Norrbotten
Patrik Boström, 070-5350092 Kusmark

Intresserad av foderutrustning, ventilation, mattor etc,  
kontakta någon av nedan DeLaval regionsäljare



Återförsäljande butiker
Skåne
Br. Lantz, Knislinge 0451-190 90
Landäng Häst & Lantbruk AB, Skurup 0411-430 05
Meg’s Djurbruk i Svedala AB, Svedala 040-40 24 50
Mikael Nord*, Hörby 070-444 76 47
Flädie Lantmannaaffär AB, Flädie 046-24 74 30

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, Hargshamn 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, Kumla 070-309 94 47
Odenkvarn, Odensbacken 019-45 11 81 

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 AB, Ramsele 0623-101 53

Västerbotten
Royal Hästsport, Skellefteå 0910-536 00
Staffare AB, Skellefteå 0910-140 80

Norrbotten
Staffare AB, Luleå 0920-700 80

* Återförsäljare som slipar DeLaval skärset till klippmaskiner

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 Ljngby Lantmän 0435-210 34

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

ElstängselbyggareLantmannaföreningar
Delka Produkter, Hargshamn 0173-230 77
Mikael Nord, Hörby  070-444 76 47

Webbutiker
Bonnet AB 020-35 00 36
Hästtema 0565-81010
Lyckliga Fåret* 042-722 83 
Online Byggvaror 0321-350 01

* Återförsäljare som slipar DeLaval skärset till klippmaskiner

www.swedishagro.se
Granngården marknadsför ej  
DeLaval elstängsel

www.granngarden.se
Djur & Natur marknadsför ej  
DeLaval elstängsel

www.djuronatur.se



 DeLaval är ett varumärke inom DeLaval Gruppen. Tillverkaren förbehåller rätten att göra designförändringar.  622186450(S7)1903 
Reservation för ev. tryckfel.
Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?
Skicka ett e-postmeddelande till sverige.info@delaval.com med ditt namn och adress. Vi markerar då att du inte vill ha utskick i fortsättningen. 

Batteriklipper med låg vikt, låg ljudnivå och 
ergonomisk utformning. Smidigt handtag  
ger bra grepp. Perfekt till hästägare.
Levereras med skärset 21/23. 

DeLaval batteriklipper R2

Film på DeLaval 
klippmaskiner

B

Adresserad direktreklam
DeLaval Sales AB
P.O. Box  21

147 21 Tumba

Tel: 08 550 294 00

Sverige.info@delaval.com

www.delaval.com


