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DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
www.delaval.se 
e-post: sverige.info@delaval.com



Utrustning                                            AC 2300                            AC 3500                              AC 5500                             AC 2500

Dammpåse i papper 97110201

För ev andra tillbehör och reservdelar, kontakta:

NILFISK-Avanee
Box 44045
100 73 Stockholm
Tel 08-555 944 00
Uppge att det gäller Euro clean-/Alfa clean dammsugare

Tillbehör till
AlfaClean dammsugare 

4:03



Tillbehör till AlfaClean dammsugare DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228159530(S10)1501



Art nr   
5836007256 

NT 30/1 AP
– våt- och torrdammsugare

4:10

NT 30/1 AP är en kompakt våt- och torrsugare av hög kvalitet med halvautomatisk filterrengöring. Dammsugaren 

är lämplig för en mängd olika applikationer, såsom dammsugning av bilar, borttagning av grovt smuts och vätskor 

men även dammsugning av maskiner och system. Extremt bra sugkraft och mycket effektiv filterrengöring, vilket 

möjliggör dammsugning måttliga mängder av fint damm, även utan filterpåse. Enheten är mycket enkel att använda 

med en central vridbrytare och med sin design möjliggör smart förvaring av tillbehören.

TEKNISKA DATA

Luftmängd (l/s) 74

Vakuum (mbar/kPa) 254/25,4

Behållarvolym (l) 30

Max effekt (W) 1380

Insidesdiameter standard (mm) 35

Kabellängd (m) 7,5

Ljudnivå (dB(A)) 70

Frekvens (Hz) 50-60

Nätspänning (V) 220-240

Vikt (kg) 11,8

Mått (l x b x h) (mm) 525 x 370 x 560

Ingår i leveransen

• Sugslang, 2.5 m

• Filterpåse, Fleece

• Våt/torr-golvmunstycke, 300 mm

• Fogmunstycke

• Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå

• Planfilter, Papper

• Böj

• Filterrengöring, ApClean (halvautomatisk filter-

rengöringssystem)

• Säkerhetsklass, II

• Länkhjul med broms



NT30/1 AP – dammsugare DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193150(S3)1909



Art nr   
5836003167 

NT 70/20 AP ME
– dammsugare

4:11

Kraftfull industridammsugare för vått och torrt med stor behållare (70 l). Dubbla sugturbiner. Möjligt att köra

på en alternativt två sugturbiner.

TEKNISKA DATA

Luftmängd (l/s) 2 x 56

Vakuum (mbar/kPa) 208/20,8

Behållarvolym (l) 70

Max effekt (W) 2400

Insidesdiameter standard (mm) 40

Kabellängd (m) 10

Ljudnivå (dB(A)) 75

Frekvens (Hz) 50-60

Nätspänning (V) 220-240

Vikt (kg) 24,9

Mått (l x b x h) (mm) 720 x 510 x 975

Ingår i leveransen

•	 Sugslang 4 m

•	 2 x 0,5 m metallsugrör

•	 Våt-/torrgolvmunstycke 360 mm

•	 Fogmunstycke

•	 Patronfilter

•	 Tömningsslang

•	 Böj

•	 Stötlist

•	 Körhandtag

•	 Säkerhetsklass II



NT 70/20 AP ME – dammsugare DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193160(S2)1306



Art nr   
5836003155 

HD 5/12 C Plus
– kallvattentvätt

4:20

Högtryckstvätt för kommersiellt bruk. Smidig och behändig design med låg vikt gör denna maskin lätt att  

manövrera och ger samtidigt en hög rengöringseffekt.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 1/230/50

Vattenkapacitet (l/tim) 500

Arbetstryck (bar/MPa) 120/12

Max.tryck (bar/MPa) 150/15

Temperatur (°C) upp till 60

Effekt (kW) 2,3

Vikt (kg) 22

Mått (l x b x h) (mm) 360 x 375 x 925

Ingår i leveransen

•	 Spolhandtag med Softgrip

•	 Högtrycksslang 10 m

•	 Spolrör 550 mm

•	 Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)

•	 Rotojet

•	 Anti-twist system (AVS)

•	 Start-/stoppautomatik



HD 5/12 C+ – kallvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193010(S2)1306



Art nr   
5836006769 

HD 7/17 MX Plus
– kallvattentvätt

4:21

Högtryckstvätt för dagliga rengöringsinsatser. Denna högtryckstvätt i kompaktklassen är bekväm, lätthanterlig och 

mångsidig. Försedd med tryckavlastat EasyForce-handtag samt rotojet och slangvinda.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 700

Arbetstryck (bar/MPa) 170/17

Max.tryck (bar/MPa) 255/25,5

Temperatur (°C) 60

Effekt (kW) 4,2

Vikt (kg) 35

Mått (l x b x h) (mm) 455 x 400 x 966

Ingår i leveransen

• EasyForce

• Högtrycksslang 15 m Premiumkvalitet

• Spolrör 840 mm

• Powermunstycke

• Rotojet

• Integrerad slangvinda

• Start-/stoppautomatik



HD 7/17 MX+ – kallvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
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Art nr   
5836003156 

HD 9/20-4 MX Plus
– kallvattentvätt

4:22

Kraftfull högtryckstvätt med 4-polig, lågvarvig trefasmotor. Effektiv vid rengöring av hårdsittande smuts på stora 

ytor. Med en robust axialpump med tre kolvar och Servo Control-reglage på spolhandtaget som steglöst reglerar 

vattenflödet och trycket. Det nya EasyPress-spolhandtaget gör arbetet mindre ansträngande. Nytt refillsystem för 

rengöringmedel, SwitchChem, som gör det möjligt att byta mellan två rengöringsmedel utan arbetsstopp. 15 m 

slang på vinda.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 460-900

Arbetstryck (bar/MPa) 40-200/4-20

Max.tryck (bar/MPa) 220/22

Temperatur (°C) upp till 60

Effekt (kW) 7

Vikt (kg) 50

Mått (l x b x h) (mm) 467 x 407 x 1010

Ingår i leveransen

• Spolhandtag med Softgrip

• Högtrycksslang 15 m

• Spolrör 1050 mm

• Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°) 

• Rotojet

• Integrerad slangvinda

• Anti-twist system (AVS)

• Start-/stoppautomatik

• Servo Control



DeLaval HD 9/20-4 MX+ – kallvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
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Art nr   
5836003157 

HD 13/18-4 SX Plus
– kallvattentvätt
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Upprättstående högtryckstvätt för snabb, bekväm och grundlig borttagning av hårt sittande smuts. Servo Control-

reglaget på spolhandtaget reglerar vattenkapacitet och tryck steglöst. EasyPress-spolhandtaget reducerar kraftåt-

gången. Vridbart spolrör i rostfritt, rengöringsmedelstank och munstycksförvaring. 20 m högtrycksslang på vinda.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 650-1300

Arbetstryck (bar/MPa) 30-180/3-18

Max.tryck (bar/MPa) 198/19,8

Temperatur (°C) upp till 60

Effekt (kW) 9,2

Vikt (kg) 64

Mått (l x b x h) (mm) 560 x 500 x 1090

Rengöringsmedelstank (l) 6

Ingår i leveransen

•	 Spolhandtag med Softgrip

•	 Högtrycksslang 20 m

•	 Spolrör 1050 mm

•	 Rotojet

•	 Integrerad slangvinda

•	 Anti-twist system (AVS)

•	 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning

•	 Start-/stoppautomatik

•	 Stort	vattenfilter

•	 Elektroniskt motorskydd med ljusdioddisplay

•	 Oljenivåmätare

•	 Servo Control

•	 Mässingpump



HD13/18-4 SX+ – kallvattentvätt DeLaval Sales AB
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Art nr   
5836003158 

HD 25/15-4 Cage Plus
– robust kallvattentvätt

4:24

Högtryckstvätt som garanterar hög mobilitet, även på ojämna ytor. Högt vattenflöde avlägsnar snbbt hårt sittande 

smuts. Vevaxelpump. I robust rörformig stålbur.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 500-2500

Arbetstryck (bar/MPa) 30-150/3-15

Max.tryck (bar/MPa) 190/19

Temperatur (°C) max 60

Effekt (kW) 12,5

Vikt (kg) 112

Mått (l x b x h) (mm) 957 x 686 x 1080

Ingår i leveransen

• Spolhandtag High-End

• Högtrycksslang 15 m Premium-Quality

• Spolrör 1050 mm

• Trefunktionsmunstycke

• Powermunstycke

• Rotojet

• Anti-twist system (AVS)

• Start-/stoppautomatik

• Steglös tryck- och vattenreglering

• Stabil stålrörsram för lastning med truck och kran

• Högtrycksspolrör

• Servo Control



HD 25/15-4 Cage+ – robust kallvattentvätt DeLaval Sales AB
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Maskinerna är utrustade med 
en rad olika säkerhetsfunktioner 
för att skydda maskinerna och 
förebygga olyckor p g a misstag i 
handhavandet.

1  Maskinerna är utrustade med flödesvakt  
 som garanterar att pannan ej kan tända utan  
 att vattenflöde finns i systemet.

2  Pannan är försedd med konstant gnista  
 vilket innebär, att om pannan oavsiktligt skulle  
 tillföras bränsle, så tänder den alltid.

3  Bränslepumpen är utrustad med    
 säkerhetskoppling som brister när maskinen 

 körs med felaktig rotationsriktning. Detta   
 innebär att bränslepumpen ej skadas.

4  Tanken är utrustad med bränslenivågivare  
 som dels indikerar när bränslenivån är för  
 låg och automatiskt stänger av    
 bränsletillförseln till pannan. Detta skyddar  
 bränslepumpen mot haveri. (Detta gäller inte  
 alla maskiner).

5  Maskinerna är försedda med anordning  
 för automatisk avhärdning.    
 Avhärdningsvätska hålls i avsedd behållare.  
 Detta innebär att kalken ej fälls ut och fastnar  
 i pannans slinga.

Säkerhetspaket
Hetvattentvättar

4:30



Enligt Länsförsäkringsbolaget ska nedanstående 
säkerhetsföreskrifter beaktas vid användadet av 
hetvattentvättar

Brandföreskrifter för oljeeldad hetvattentvätt som ska användas inom jordbruk 
Anvisningar för värmepannor i LBKs rekommendationer april 1995 ska tillämpas för oljeeldad 
hetvattentvätt (LBK = Lantbrukets Brandskyddskommiitté), trots att apparaten ej direkt är omnämnd 
där.

För uppställning under bar himmel 
ska säkerhetsföreskrifterna enligt 2.1.3 tillämpas. Där står bl a att för tillfälligt bruk får 
hetvattentvätten ej placeras närmare byggnad än 6 m och närmare upplag (hö, halm, papper och 
dylikt) än 15 m.

För uppställning i byggnad 
av hetvattentvätt gäller krav på särskild pannrum enligt kapitel 2 med rökkanal enligt kapitel 4. 
Dessa krav motsvarar exempelvis kraven för pannrum till spannmålstorkar.

Detta innebär bl a att
• Tak och väggar ska vara utförda i brandklass B 60 med tändskyddande beklädnad.
• Golv av obrännbart material.
• Dörr direkt mot det fria och rökkanal godkänd och besiktigad av skorstensfejarmästaren.

Före användning av hetvattentvätten tag alltid kontakt med ditt försäkringsbolag.

Säkerhetspaket Hetvattentvättar DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228175520(S6)1404



Art nr   
5836003161 

HDS 7/16 CX
– hetvattentvätt

4:31

Hetvattentvätt med stor slangtrumma och Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. 20% lägre 

bränsleförbrukning. Lång användarlivslängd – även under mycket krävande rengöringsarbeten. Användarvänlig 

med ett vrede, integrerade tankar, EasyPress-handtag, steglös tryck- och flödesreglering.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 270-660

Tryck (bar/MPa) 30-160/3-16

Effekt (kW) 4,7

Bränsleförbrukning (kg/tim) 4,1

Bränsletank (l) 15

Vikt (kg) 105

Mått (l x b x h) (mm) 1215 x 650 x 920

Rengöringsmedelstank (l) 10

Ingår i leveransen

• Spolhandtag med Softgrip

• Högtrycksslang 15 m

• 250 bar

• Spolrör 1050 mm

• Powermunstycke

• SDS-system

• Integrerad slangvinda

• Start-/stoppautomatik

• Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

• Servo Control



HDS 7/16 CX – hetvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
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Art nr   
5836004964 

HDS 8/18-4 CX
– hetvattentvätt
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Slittålig och kompakt hetvattentvätt som kombinerar innovativ teknik med maximal användarvänlighet. Lång 

användarlivslängd, även under mycket krävande rengöringarbeten. Eco-effeicency-läge som ger 20% lägre 

bränsleförbrukning.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 290-760

Arbetstryck (bar/MPa) 30-170/3-17

Max pumptryck 180

Max temperatur (°C) max 80

Effekt (kW) 5,7

Bränsletank (l) 15

Vikt (kg) 114

Mått (l x b x h) (mm) 1215 x 650 x 920

Ingår i leveransen

•	 Spolhandtag med EasyPress

•	 Högtrycksslang 15 m på vinda

•	 Spolrör 1050 mm

•	 Superpowermunstycke

•	 Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank

•	 Servo Control



HDS 8/14-4 CX – hetvattentvätt DeLaval Sales AB
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193980(S2)1508



Art nr   
5836003163 

HDS 10/20-4 MX
– hetvattentvätt
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Ny hetvattentvätt i mellan- och superklassen. Den ger inte bara ett förstaklassigt rengöringsresultat, den är dess-

utom extremt tålig och enkel att använda. När maskinen ställs in i ECO-läge används den automatiskt inom den 

mest ekonomiska temperaturen. Förutom att det spara förbrukningskostnader, är det även skonsamt för miljön. 

Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Dämpningssystem (SDS)  

reducerar vibrationerna i systemet och ökar därmed driftssäkerheten, bekvämligheten och livslängden. Utrustad 

med flottlörtank och finmaskigt vattenfilter, antikalksystem, avgastemperaturvakt och rengöringsmedelstank. 

Tryckavlastat EasyPress-handtag med steglös tryck- och flödesreglering genom Servo Control. Galvaniserat och 

pulverlackerat chassi. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. 

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 500-1000

Tryck (bar/MPa) 30-200/3-20

Max temperatur (°C) 80-155

Effekt (kW) 7,8

Bränsleförbrukning (kg/tim) 6,4

Bränsletank (l) 25

Vikt (kg) 179

Mått (l x b x h) (mm) 1330 x 750 x 1060

Rengöringsmedelstank (l) 20

Ingår i leveransen

• Spolhandtag med Softgrip

• Högtrycksslang 20 m Longlife

• Spolrör 1050 mm

• Powermunstycke

• Integrerad slangvinda

• Anti-twist system (AVS)

• Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på 

från utsidan

• Kontrollpanel med indikationslampor

• 3-cylindrig axialkolvpump med ceramic pistons

• Start-/stoppautomatik

• Fasvändarkontakt (trefas)

• Servicekontrollsystem

• Elektronisk servicekontroll med indikeringsdisplay

• 2 rengöringsmedelstankar

• Torrgångsskydd



HDS 10/204 MX– hetvattentvätt DeLaval Sales AB
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Art nr   
5836003164 

HDS 13/20-4 SX
– hetvattentvätt

4:34

Ny hetvattentvätt i mellan- och superklassen. Den ger inte bara ett förstaklassigt rengöringsresultat, den är dess-

utom extremt tålig och enkel att använda. När maskinen ställs in i ECO-läge används den automatiskt inom den 

mest ekonomiska temperaturen. Förutom att det spara förbrukningskostnader, är det även skonsamt för miljön. 

Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Dämpningssystem (SDS)  

reducerar vibrationerna i systemet och ökar därmed driftssäkerheten, bekvämligheten och livslängden. Utrustad 

med flottlörtank och finmaskigt vattenfilter, antikalksystem, avgastemperaturvakt och rengöringsmedelstank. 

Tryckavlastat EasyPress-handtag med steglös tryck- och flödesreglering genom Servo Control. Galvaniserat och 

pulverlackerat chassi. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. 

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3/400/50

Vattenkapacitet (l/tim) 650-1300

Tryck (bar/MPa) 30-200/3-20

Max temperatur (°C) 80-155

Effekt (kW) 9,3

Bränsleförbrukning (kg/tim) 8,3

Bränsletank (l) 25

Vikt (kg) 194

Mått (l x b x h) (mm) 1330 x 750 x 1060

Rengöringsmedelstank (l) 20

Ingår i leveransen

• Spolhandtag med Softgrip

• Högtrycksslang 20 m Longlife

• Spolrör 1050 mm

• Powermunstycke

• Servo Control

• Integrerad slangvinda

• Anti-twist system (AVS)

• 3-cylindrig axialkolvpump med ceramic pistons

• Fasvändarkontakt (trefas)

• SDS-system

• Servicekontrollsystem

• Elektronisk servicekontroll med indikeringsdisplay

• 2 rengöringsmedelstankar

• Torrgångsskydd



HDS 13/20-4 SX – hetvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193090(S2)1306



Art nr   
5836003160 

HDS 5/13 UX
– mobil hetvattentvätt

4:35

Konkurrenskraftig mobil hetvattentvätt. Innovativ upprättstående design som säkerställer god rörlighet och er-

gonomi. Mycket användarvänlig tack vare kompakta dimensioner, låg vikt för platssparande transporter, stora hjul 

för att enkelt kunna förflyttas över trappor, integrerad slang samt förvaring av tillbehör.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 1/230/50

Vattenkapacitet (l/tim) 500

Tryck (bar/MPa) 125/12,5

Max temperatur (°C) max 80

Effekt (kW) 2,6

Bränsleförbrukning (kg/tim) 2,6

Bränsletank (l) 6,5

Vikt (kg) 74

Mått (l x b x h) (mm) 620 x 620 x 1160

Ingår i leveransen

• Högtrycksslang 15 m

• Spolrör 550 mm

• Integrerad slangvinda

• Anti-twist system (AVS)

• Start-/stoppautomatik



HDS 5/13 UX – mobil hetvattentvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193100(S2)1306



Högtryckstvättar och dammsugare 
– tillbehör. EFTER 1/1 2017!

4:37

Rotojet munstycke 035 till 
HDS 5/13 UX 

Art nr  
5836006672

Teleskoprör 
4700 mm

Art nr  

Rotojet munstycke 045 till 
HDS 7/16 C

Art nr  
5836006673

Flexibelt spolrör 

Art nr  

Rotojet munstycke 050 till 
HDS 8/18 CX

Art nr  
5836006674

Spolrör 1050 

Art nr  

Rotojet munstycke 055 till 
HDS 10/20-4 MX+

Art nr  
5836006675

Munstyckemutter 

Art nr  

Rotojet munstycke 070 till 
HD 13/20-4 SX+ 

Art nr  
5836006676

Reglermunstycke 
Servopress 

Art nr  

Trevägsmunstycke 
HDS 5/13 

Art nr  

Vattenfilter 

Art nr  

Munstycke Sdt 
HDS 7/16    
HDS 8/18    
HDS 10/20 
HDS 13/20

Longlife-slangrulle 20 m 
M22 - 11 mm stolpe  
Alltid till hetvatten och större 
kallvatten
Art nr  

Förlängningsslang 10 m 
EasyLock

Art nr  
5836006670

Standard-slangrulle 20 m 
M22 - 11 mm stolpe
Till kallvatten
Art nr  

Förlängningsslang 20 m 
EasyLock

Art nr  
5836006671

Grått fält indikerar att nya 
artikelnummer kommer.



Högtryckstvättar och dammsugare – tillbehör. Högtryckstvättar inköpta EFTER 1/1 2017! DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193220(S8)1803

Rörrensare Iller 
20 m slang för 3-fas

Art nr  

Iller munstycke 
För 3-fas

Art nr  

O-ring kit
5 st O-ringar M22 för slang
och munstycke + spolrör
Art nr

Skarv till förlängningsslang 
EasyLock

Art nr  
5836006677

Golvrengörare FRV30

Art nr  

Golvrengörare T-racer T350

Art nr  

Munstycke sats 050 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  

Munstycke sats 045 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  

Munstycke sats 040 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  

Munstycke sats 035 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  

Skumpåläggare  
Passar alla proffstvättar

Art nr  
5836003285

Kalkskydd RM110, 1 L 

Art nr  
5836003277

Kalkskydd RM111, 1 L 

Art nr  
5836003299

Dammpåsar till 
dammsugare NT70/2
15 st 

Art nr  
5836003325

Filterpatron till 
dammsugare NT70/2

Art nr  
5836003326

Filterpåsar till dammsugare 
NT35/1 
5 st

Art nr  
5836003328

Planfilter till dammsugare 
NT35/1
1 st 

Art nr  
5836003327



Högtryckstvättar och dammsugare 
– tillbehör. FÖRE 1/1 2017!

4:37a

Rotojet munstycke 30 till 
HDS 5/13 UX och HD 5/12 C+ 

Art nr  
5836003168

Teleskoprör 
4700 mm

Art nr  
5836003179

Rotojet munstycke 45 till 
HDS 7/16 C och HD 7/18 CX+

Art nr  
5836003170

Flexibelt spolrör 

Art nr  
5836003180

Rotojet munstycke 50 till 
HDS 9/17 CX och HD 9/20-4 M+

Art nr  
5836003171

Spolrör 1050 

Art nr  
5836003315

Rotojet munstycke 55-60 
till HDS 10/20 CX

Art nr  
5836003172

Munstyckemutter 

Art nr  
5836003301

Rotojet munstycke 70-80 
till HDS 13/20 CX och  
HD 13/18-4 S+
Art nr  
5836003173

Reglermunstycke 
Servopress 

Art nr  
5836003302

Trevägsmunstycke 
HDS 5/13 

Art nr  
5836004487

Vattenfilter 

Art nr  
5836003317

Munstycke Sdt 
HDS 7/16   5836004488 
HDS 9/17   5836004489 
HDS 10/20 5836004490 
HDS 13/20 5836004491

Spolhandtag EasyPress 

Art nr  
5836003540

Longlife-slangrulle 20 m 
M22 - 11 mm stolpe  
Alltid till hetvatten och större 
kallvatten
Art nr  
5836004332

Förlängningsslang 10 m 
M22

Art nr  
5836003174

Standard-slangrulle 20 m 
M22 - 11 mm stolpe
Till kallvatten
Art nr  
5836004364

Förlängningsslang 20 m 
M22

Art nr  
5836003175



Högtryckstvättar och dammsugare – tillbehör. Högtryckstvätt inköpt INNAN 1/1 2017! DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228194710(S1)1803

Rörrensare Iller 
20 m slang för 3-fas

Art nr  
5836004543

Iller munstycke 
För 3-fas

Art nr  
5836004544

O-ring kit
5 st O-ringar M22 för slang
och munstycke + spolrör
Art nr
5836003316

Skarv till förlängningsslang 
HT

Art nr  
5836003176

Golvrengörare FRV30

Art nr  
5836003323

Golvrengörare T-racer T350

Art nr  
5836003324

Munstycke sats 050 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  
5836003318

Munstycke sats 045 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  
5836003319

Munstycke sats 040 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  
5836003321

Munstycke sats 035 till 
golvrengörare FRV30

Art nr  
5836003322

Skumpåläggare  
Passar alla proffstvättar

Art nr  
5836003285

Kalkskydd RM110, 1 L 

Art nr  
5836003277

Kalkskydd RM111, 1 L 

Art nr  
5836003299

Dammpåsar till 
dammsugare NT70/2
15 st 

Art nr  
5836003325

Filterpatron till 
dammsugare NT70/2

Art nr  
5836003326

Filterpåsar till dammsugare 
NT35/1 
5 st

Art nr  
5836003328

Planfilter till dammsugare 
NT35/1
5 st 

Art nr  
5836003327



DeLaval-modell                                         Kärcher-modell                                         Kärcher artikelnummer

Högtryckstvättar

1400 Super HDS 697 Ci 1.962-918.0

1500 C HD 790 1.944-801.0

1500 Super HDS 797 Ci 1.873-510.0

2500 Super HDS 797 Ci 1.873-939.0

2600 Super HDS 798 CSX 1.173-501.0

2700 Super HDS 895 1.025-882.0

C 1500 HD 650 1.150-116.0

C 1600 HD 799 S 1.086-831.0

C 1800 SX HD 895 SX 1.086-831.0

C 2300 HD 1090 1.951-821.0

C 2300 m slangrulle HD 1090 SX 1.951-881.0

C 2400 HD 10/25 SX 1.286-506.0

C 2450 HD 13/18 SX 1.292-505.0

C 1200 K 525 1.118-900.0

C 1800 HD 895 S 1.086-811.0

Compact K 502 1.118-900.0

H 2500 HDS 698 C 1.173-501.0

H2700 HDS Super 1.025-381.0

SC 30 FR 30 2.640-789.0

Dammsugare

VC 130 NT 27f/1 1.428-171.0

VC 180 NT 561 1.145-171.0

120 NT 351 1.933-909.0

220 NT 700 1.937-903.0

CombiVac NT301

Se blad 4:39 för
Kärcher serviceverkstäder

Översättningstabell
DeLaval/Kärcher 

4:38



Översättningstabell DeLaval/Kärcher DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228185810(S2)1404



Reservdelar motorenhet 

Vid behov av service på av oss levererad DeLaval eller Kärcher högtryckstvätt eller dammsugare ska Kärchers 
externa serviceverkstäder användas. 

Se omstående sida var serviceverkstäderna finns i landet.

Vid garanti/reklamation ska Kärcher eller närmaste serviceverkstad kontaktas:

Kärcher AB 
Box 24, Tagenevägen 31 
452 02 Hisingskärra

Tfn 031-57 73 00

Maskinen skall inte insändas till DeLaval, Tumba!

Reservdelshållning ombesörjs av Kärcher.  

Service av DeLaval av
högtryckstvättar och dammsugare 

4:39



Service av DeLaval av högtryckstvättar och dammsugare DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228179780(S6)1404



DeLaval lågtryckstvätts- 
system WS3

4:40

Art nr  
85658301 WS3 1000 l tank inkl slang och munstycke

85657501 WS3 1000 l tank exkl slang och munstycke

70000917 Slang 3/4”, 20 m till WS2/WS3

70000916 Munstycke till WS2/WS3

798079707 Styrbox inkl ventilkit för koppling till diskautomater (behövs ej till C200)

184001344 Ventilkit för diskautomat C200

DeLaval lågtryckstvättssystem WS3 är ett komplett system för rengöring av mjölkrummet och ladugården.  
En lågtryckspump med hög kapacitet ger en effektiv rengöring med minimalt mekaniskt slitage. 

Tack vare möjligheten att ansluta WS3 till en styrenhet för återvinning kan du spara flera hundra liter  
vatten per dag genom att återanvända disklösning och eftersköljningsvatten från diskautomaten.

WS3 har integrerade handtag vilket gör den lätt att bära och installera.

Kapacitet vid 5,5 bar, ca 67 l/min.

DeLaval lågtryckstvättssystem stödjer 
DeLavals engagemang för hållbar 
mjölkproduktion: lösningar som 
möter utmaningar på miljöområdet, 
djurens välbefinnande, kundnytta och 
samhällsnytta.



DeLaval lågtryckstvättssystem WS3

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar av produktens design. 6228192220(S4)1901

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

TEKNISKA DATA

Pump MXHM406A

Material 
Pump 
Tank 
Flottörventil
Överströmnings-/tömningsventiler

 
Helt i kromnickelstål 304 (pumphus, konsol, hjul, hölje och distansdel) 
Polyeten 
Mässing (PVC-flottör) 
PVC

Skydd 
Pump 
Idromat 
Elskåp

 
IP54/klass F 
IP65 
IP68

Motor 230 V/50 Hz/10-16 A (2-polig, enfas, induktion)

Effekt 2,0 kW

Max temperatur 
Vätsketemperatur för pumpen 
Vätsketemperatur för tanken 
Omgivningstemperatur 
Max tillåtet tryck i pumphuset

 
Från -15°C till +110°C 
Upp till 60°C 
Upp till 40°C 
8 bar kontinuerligt

Max tryck 
Pump 
Idromat

 
8 bar 
10 bar

Mått (L + B + H) cm 120 x 78 x 164 cm

Vikt 87 kg

Reservdelar 

Pos Art nr Benämning

1 85657601 1000 L tank

2 91603706 Flottör

3 70000918 Sugventil nivåregulator

4 91603705 Nedre nivåregulator

5 

5 

6 91603704 Magnestisk säkerhetsbrytare

7 70000916 Munstycke till slang 

8 91603744 Reservdelskit munstycke

9 91603713 Handtag munstycke

10 91603715 Packning munstycke

11 91603714 Strålrör munstycke

12 88391701 Idromat 3-15

13 85660001 Pump

14 85660002 Kondensator pump

15 70000917 Slang 20M 45Bar



DeLaval lågtryckstvättssystem WS2 är ett system för daglig rengöring i stallet. Med hög kapacitet, rengör 
DeLavals pump effektivt med lågt tryck och stor vattenvolym vilket minimerar mekaniskt slitage.

WS2 är framtaget för väggmontering och ska användas tillsammans med befintlig vattentank som du har 
tillgång till. Systemet kombinerar lågt tryck med stor vattenvolym (5,5 bar och 67 l/min). Detta ger s.k. 
“flushingeffekt” som är mycket effektivt för rengöring av t ex mjölkningsstall.

Art nr   
91603740 Lågtryckstvättssystem WS2 exkl slang och  
 munstycke
70000917 Slang 3/4” 20 m
70000916 Munstycke
798079707 Styrbox inkl ventilkit för koppling till diskautomater (behövs ej till C200)
184001344 Ventilkit för diskautomat C200

DeLaval lågtryckstvättssystem 
WS2

4:41



TEKNISKA DATA

Pump DeLaval Cascade pump special med Idromat 2 trycks- och säkerhetskontroll

Material

- Pump

- Tank

- Stödplatta

- Flottör

- Överfyllnings-/dräneringskapacitet

“All crome-nickel” stål

Polythene

3/10 rostfritt stål

Mässing (PVC boll)

PVC

Skydd

- Pump

- Idromat

- Elbox

IP 54/klass F

IP65

IP68

Motor 230V/50Hz/10-16A

Ström 1,1 kW

Max temperatur 60°C

Max tryck
- Pump/Idromat 10 bar

Reservdelar
Art nr
1. 91603741 Sugventil
2. 
3.  
4. 91603704 Magnetskydd GV2
5. 91603743 Plastanslutningssats 
6. 91603742 Pumpanslutningssats 
7. 70000916 Munstycke komplett
8. 91603744 Lans
9. 91603713 Handtag
10. 91603715 Packning
11. 91603714 Jetmunstycke
12. 88391701 Idromat (blå tryckstyrning)
13. 85660001 Pump
14. 91603761 Kondensator
15. 70000917 20 m slang
 91603716 Tätningskit

DeLaval lågtrycksstvättssystem WS2 DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228185730(S5)1901



Reservdelar
Art nr
1. 85657601 Plasttank (1000L)
2. 91603706 Flottör
3. 70000918 Sugventil 
4. 91603705 Nedre nivåregulator
5. 
6. 91603704 Magnetskydd GV2
7. 70000916 Munstycke komplett
8. 91603744 Lans
9. 91603713 Handtag
10. 91603715 Packning
11. 91603714 Jetmunstycke
12. 88391701 Idromat (blå tryckstyrning)
13. 85660001 Pump
14. 91603761 Kondensator
15. 70000917 20 m slang
 91603716 Tätningskit

DeLaval lågtryckstvättssystem 
WS1 – Reservdelar

4:42



DeLaval lågtrycksstvättssystem WS1 – Reservdelar DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228184860(S6)1605



Art nr   
741007700 5 L 741007722 5 L
741007701 20 L 741007724 20 L

Rengöringsmedel
– till högtryckstvättar

4:45

DeLaval vehicle cleaner är ett milt alkaliskt skum-

rengöringsmedel speciellt anpassat till kraftigt  

nedsmutsade fordon. Medlet tar bort asfaltsfläckar, 

olja och smuts från lackade och målade ytor. För bästa 

resultat, använd DeLaval vehicle cleaner med ett skum-

munstycke som bildar ett skum. Detta ger en optimal 

samverkan mellan medlet och den smutsade ytan – för 

bästa resultat.

DeLaval foam cleaner är ett milt alkaliskt skum-

rengöringsmedel för användning i stallar. Rekommen-

deras att användas i kraftigt nedsmutsade områden i 

stallet, vid liggbåsen och i mjölkrummet. Vid användning 

med ett skummunstycke bildas ett skum. Om skum-

met sitter kvar en längre tid på ytan, ger det en optimal 

samverkan mellan medlet och den smutsade ytan – för 

bästa resultat.

Fördelar

• Tar effektivt bort smuts

• Skyddar ytan

• För användning på fordon

Fördelar

• Alkalisk rengöring

• Tar bort organisk smuts

• Skyddar ytan

• För användning i rengöring i stallet



Rengöringsmedel – till högtryckstvättar DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228193110(S2)1401

Art nr   
741007712 5 L 
741007714 20 L 

DeLaval avkalkningsmedel är ett starkt skumavkalkningsmedel speciellt anpassat till stall och mjölkrum. Medlet tar bort 

kalk från hårt vatten och proteiner. Medlet kan användas till mjölksten och kalkavlagringar på ytor i mjölkningsstallet 

och i mjölkrummet.

Fördelar

• Tar effektivt bort kalkavlagringar

• Skyddar ytan

• För användning i stall och mjölkrum



DeLaval stöveltvätt är gjord för ren göring av stövlar 
med borste och vatten. Stöveltvätten är också 
utrustad med kemi kalieinjektor för tillsättning av 
desinfektionsmedel och liknande. Stöveltvätten är 
ett bra redskap för att hålla mjölkrummet och stallet 
rent från smuts. Veterinär, serviceman och andra 
besökande kan lätt rengöra och desin ficera sina 
skodon. 

Kemikalieinjektorn fungerar på så sätt att man 
placerar sugslangen, som finns på baksidan, i en 
dunk med desin fek tions vätska. Därefter håller man 
fingret över luftin suget på toppen av stövel tvätten.

 

•  Lång levnadstid.

•  Grundlig rengöring av hela stöveln.

•  Möjlighet för tillsättning av ren görings medel eller  
    desinfektions vätska.

•  Stor vattenmängd - effektiv ren göring.

Art nr   
2150004170

DeLaval stöveltvätt 
4:50

TEKNISKA DATA

Höjd: 97 cm 

Bredd: 55 cm

Djup: 32 cm



FAKTA

Solid ram i rostfritt stål

Fem borstar – två kraftiga borstar på var sida 

                   – en kraftig borste undertill

1/2” vattentillkoppling

Reservdelar (till gamla stöveltvätten, ej lagervara) 
Art nr  Benämning 
92834961 Underborste 
92834963 Nedre sidoborste 
92834964 T-skarv till  8 mm slang (vatten) 

DeLaval stöveltvätt DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com
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Art nr   
86807001 Desinfektionskar, komplett
86806801 Kar, enbart
86806901 Skuminsats 

DeLaval desinfektionskar
– minskar smittspridningen

4:51

•  Bad med desinfektion innan ingång i stallet innebär  

    en ökad säkerhet 

•  Hygienen viktigare och viktigare 

•  Smittspridning är ett ökande problem

•  Besökare är en risk

TEKNISKA DATA

Kar

Material Blå Polyethylene

Storlek 77 x 57 x 11 cm

Volym ~ 19 liter

Skuminsats

Material Skummaterial med ett fleeceöverdrag

Storlek 64 x 42 x 3 cm



DeLaval desinfektionskar – minskar spridningen DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com
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Träskaft 
Art nr Längd x diameter 
97311302 1350 x 23,8 mm 
97310202 1700 x 28 mm 
97310203 1900 x 28 mm 
97310204 1700 mm med gängad topp 
 
Aluminiumskaft 
Art nr Längd x diameter 
98880129 ERGO-skaft 1500 mm med gängad topp 
98880139 ERGO-skaft 1700 mm med gängad topp 
 
Teleskopskaft glasfiber med gänga 
Art nr Längd 
97270485 110-202 cm

DeLaval har ett stort och varierat utbud av gödselskrapor, kvastar och skaft, för att täcka de behov som 
finns för manuell rengöring på din gård.

Skaft 
Det stora utbudet av skaft är anpassat till skrap och borstsortimentet. Skaften finns i trä, aluminium och 
glasfiber både med och utan gängad topp. Se tabellerna för att hitta rätt skaft till rätt skrapa.

Borstar 
Effektiva borstar av mycket hög kvalitet. 
Art nr  
97311488 Mjuk naturfiberborste med gängad hylsa för skaftet.  
  Bredd 40 cm. 
97311480 PVC-borste med träkärna. 30 cm 
97311481 PVC-borste med träkärna. 48 cm 
97311482 PVC-borste med träkärna. 28 cm

Vattenskrapor 
Art nr  
92060110 Vattenskrapa med fast blad, 35x400 mm 
92060111 Vattenskrapa med fast blad, 35x600 mm 
92060112 Vattenskrapa med vridbart blad, 600 mm

92060115 Utbytes gummiblad, svart, 400 mm 
92060114 Utbytes gummiblad, svart, 600 mm

* Ej gänga i träkärnan. Det går dock att dra i skaftet i borsten.

DeLaval gödselskrapor, kvastar
och skaft
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TRÄSKAFT ALUMINIUMSKAFT TELESKOPSKAFT

Borste 97311302 97310202 97310203 97310204 98880129 98880139 97227085

97311488 x x x x

97311480 x x x (x)*

97311481 x x x (x)*

97311482 x x x (x)*



DeLaval gödselskrapor stål 
Verkligt robusta, böjda skrapor med gummiblad tillverkade i stål.  
 
Art nr  
88503801 Böjd skrapa, 55 cm 
88503802 Böjd skrapa, 75 cm 

DeLaval gödselskrapor plast 
DeLaval gödselskrapor av plast är lätta och enkla att  
arbeta med. Tillverkade i högklassigt plastmaterial.  
Finns i tre olika modeller. Alla tre är anpassade för att  
passa både träskaft och ERGO-skaft med gänga. 
Art nr  
98882410 Trekantskapa, 35 cm 
97310105 Rektangulär skapa, 35 cm 
97310110 Gallerskrapa, 35 cm

DeLaval gödselskrapor aluminium 
DeLaval gödselskrapor av aluminium är stabila och lätta. 
De är dessutom utrustade med en stålkant för att enkelt 
kunna lossa fasttorkad gödsel. 
Art nr  
97309481 Aluminiumskrapa, 47 cm

TRÄSKAFT

Skrapa 97310202 97310203

88503801 x x

88503802 x x

TRÄSKAFT ALUMINIUMSKAFT TELESKOPSKAFT

Skrapa 97310202 97310203 97310204 98880129 98880130 97227085

98882410 x x x x x x

97310105 x x x x x x

97310110 x x x x x x

TRÄSKAFT

Skrapa 97310202 97310203

97309481 x x

DeLaval gödselskrapor, kvastar och skaft DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com
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DeLaval fly bag är en flugfångare för utomhusbruk. 
DeLaval fly bag hängs upp utanför stallet  efter det 
att betet blandats med 0,5 l ljummet vatten.

Flugorna dras till betet tack vare en stark doft. 
Flugfångare är helt ekologisk och giftfri. 

DeLaval fly bag är verksam i 4-6 veckor. Betet är 
proteinbaserat och avger en doft som lockar flugor.

 

•  Giftfri – ofarlig för människor.

•  Flugorna dras till fly bag och drunknar – effektiv.

•  Fångar ca 12-15.000 flugor – stor kapacitet.

•  Räckvidd ca 1.000 m2.

•  Användes utomhus.

Art nr   
96809330 3-pack

DeLaval fly bag
Giftfri flugfångare för utomhusbruk 
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DeLaval fly bag DeLaval Sales AB
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Genom att vetenskapligt studera flugans beteende 
har DeLaval flugpappersorti ment vidareutvecklats. 
Färger och mönster (som patenterats) utnyttjas 
bättre för att locka till sig flugorna.

Försök på Danska skadedjurslabora toriet och hos 
svenska lantbrukare har visat en ökad effektivitet för 
DeLaval flugpapper, såväl under gryning som under 
skym ning. Det är på morgonen och mot kvällen som 
flugor är mest aktiva. På så vis förlängs fångsttiden.

De klara färgerna tar även upp ljuset bättre dagtid, 
vilket sammanlagt gör att fler flugor fångas.

Sortimentet är helt giftfritt, och utgör ingen fara för 
varken husdjur eller män-niskor. Produkterna har 
ytterligare miljöanpassats tack vare vattenbaserad 
färg och lim. Efter användning depo neras de i det 
vanliga hushållsavfallet.

DeLaval flugpapper är avsedda för stall byggnader, 
fjäderfähus, mjölkrum och andra utrymmen där 
flugor finns.

Art nr   
96809302 Flugpapper S180
96809303 Flugpapper S35
96809301 Flugpapper gardin C210, 700 x 30 cm
96809304 Flugpapper gardin C60, 600 x 10 cm
96809341 Fönsterfälla

DeLaval flugpapper
Giftfri flugbekämpning 
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A. Flugpapper S180  
Art nr 
96809302 8 ark à 60 x 30 cm

Placera flera fällor med 5-8 m mellanrum för ökad effektivi tet.  
För en flugfri miljö – byt fällor regelbundet (1 gg per månad).

B. Flugpapper S35  
Art nr 
96809303 6 ark à 30 x 12 cm

Placeras i små utrymmen och där det är trångt. För en flugfri  
miljö – byt fällor regelbundet.

C. Flugpapper gardin C210  
Art nr 
96809301 700 x 30 cm

Rullas ut efter behov. Rullgardinen kan hängas upp på flera sätt. 
Dra ut önskad längd av fångstytan beroende på säsongen och 
häng upp i bygeln. Kan även hängas horisontellt med limsidan 
nedåt.

D. Flugpapper gardin C60 (Lilla rullen) 
Art nr 
96809304 600 x 10 cm

Produktsortimentet har kompletterats med en behändig rulle som 
passar utmärkt för små utrymmen (fångstytan är 6x0,1 m). Dra 
fram önskad längd, fäst öglan i en krok och hand taget i en annan. 
Rullen hängs horisontellt från taket eller mot väggen med limsidan 
nedåt resp framåt. Rullen kan också hängas bara i handtaget. En 
färgglad och effektiv ersättare av flugspiralen i hemmet.

E. Fönsterfälla  
Art nr 
96809341 

Transparent plastfilm med lim att fästa på fönstret där flugor na 
finns.

DeLaval flugband på rulle  
Se Shop-blad 4:95.

E

C

A

D

DeLaval flugpapper DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba
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Flugband på rulle är en mycket effektiv och samtidigt 
diskret metod för flug bekämpning. Det vita bandet 
lockar flugorna till sig, som direkt fastnar i det 
kraftiga limmet.

Flugbandet placeras lämpligt på en balk i taket i 
stallets ena kortända och dras mitt över djurraden 
till stallets andra kortsida genom de två blocken och 
tillbaka till hållaren. Max 20 m till vändning – det ger 
en fångstyta av ca 800 cm2.

•	 Giftfritt	och	miljövänligt.

•	 Diskret	men	effektivt.

•	 Enkelt	att	använda.

•	 Lätt	att	montera.

Flugband med hållare, komplett  
Levereras	med: 
– 360 m klisterband på rulle  
– hållare med takfäste 
–	träskruv	d:o	4	st 
– tom upprullningsrulle 
– block 2 st 
– plastring, 1 st 
– hållare med vev 
– 10 st takkrokar

500 m klisterband på rulle 
2	st	insatser	för	annan	hållartyp	än	DeLaval.

Art nr   
96809340	 Flugband	med	hållare,	komplett
96809345	 500	m	klisterband	på	rulle

DeLaval flugband på rulle
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Montering  
1.	Fäst	hållaren	i	taket	på	lämplig	höjd:	2,1	m	för	kor,		min	3	m	för	 
    hästar
2. Sätt tom rulle på hållare med vev och sedan plast ringen.
3.  Sätt på rulle med klisterband. Sätt allting på hållaren. Krokar  
     fästes i stallet för att hålla upp bandet (ca 3 m mellan dem).
4.	Veva	ut	bandet	genom	stallet	och	bandets	början	fästes	igen	på	 
    tom rulle.
5.	Max	längd:	2	x	20	m.	Max	avstånd	mellan	ut-	och	inbanden	är	 
    30 cm.

Montering i kostall  
Ett	flugband	över	respektive	djurrad,	alt	spaltboxar.
1.	Höjd	över	djurrad:	ca	2,1	m.
2.	Max	längd:	2	x	20	m.
3.	Avstånd	mellan	utgående	och	ingående	band:	20-30	cm.
4.	Avstånd	mellan	krokar	som	håller	upp	bandet:	3	m.

Montering i svinstall 
Ett	flugband	över	respektive	djurrad	alt	gödsel	gång.	Upphängning	
enligt rekommendationer för kostall.

Montering i häststall 
Ett	flugband	över	respektive	djurrad	alt	gödsel	gång.	Upphängning	
enligt rekommendationer för kostall.

För en heltäckande bekämpning bör flugbanden kompletteras 
med bl a flugpapper och elektrisk flugfångare.

1

2

3

4

5

DeLaval flugband på rulle DeLaval Sales AB
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53571153-201109

Fördelar 
•	 Välkänd	och	effektiv	aktiv	ingrediens	(knock- 
	 downeffekt)

•	 Klar	att	använda	aerosol/sprej-applicering

•	 Innehåller	inga	farliga	lösningsmedel

•	 Snabbverkande	insekticid

•	 Lätt	att	använda

•	 Mindre	inverkan	på	miljön

Hållbarhet 
Fyra	år	efter	tillverkningsdatum

Art nr   
92062701	 750	ml

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	flera	år	och	är	ett	säkert	sätt	att	ta	död	på	flugorna.

Aptaor™ PYR
flugspray 
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Aptaor™ PYR flugspray DeLaval Sales AB
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Flugfångare M200
Art nr   
98708320 Transformator
98708408 Isolator
98708407 Tändare

Flugfångare M300
Art nr   
98708320 Transformator
98708408 Isolator
98708403 Lysrörshållare
98708402 Lysrör 40 W
98708416 Tändare

Mac II – äldre modell
Pos Art nr  Benämning 
1. 98708320 Transformator Mac II
2. 98708407 Glimtändare Mac II
3. 98708410 Drossel Mac II
4. 98708403 Lysrörshållare Mac II
5. 98708408 Isolator
6. 98708405 Mikrobrytare
 98708402 Lysrör UV 40 W
 97323001 20 W UV-ljusrör.  
  Ljusrör till gamla elflug- 
  fångaren (såld t o m 1992)

1          2          3               4

5       6

DeLaval elektriska flugfångare
Reservdelar 
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Junior – äldre modell
Pos Art nr  Benämning 
1. 98708320 Transformator
3. 98708408 Isolator
4. 98708405 Mikrobrytare

1                              2            3       4

Byte av lysrör
Lossa de fyra skruvarna som håller skyddskåpan.  
Gallren fälls ut åt sidorna, se bild.

OBS! Kontakten dras ur vägguttaget vid allt servicearbete!

Reservdelar DeLaval elektriska flugfångare 2/15 Domestic 
Art nr 
92062033 2 x 15 W lysrör
92062034 Transformator
92062035 Tråg

Reservdelar DeLaval elektriska flugfångare 2/15 Plus 
Art nr 
92062036 2 x 15 W lysrör
92062037 Transformator
92062038 Tråg
92062039 Galler
92062040 Elkabel

DeLaval elektriska flugfångare - Reservdelar DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se
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DeLaval takfläkt PF142
– Reservdelar
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Art nr
98708460	 Set	med	tre	utbytbara	fläktblad
98708471	 Hastighetsregulator,	1,5	A



DeLaval takfläkt PF142 – Reservdelar DeLaval Sales AB
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DeLaval takfläkt  
PV600
För mjölkningsstall
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Art nr

98708470   Takfläkt PV600 

89068101  Hastighetsregulator (klarar max 7 fläktar)



Fördelar
• Bättre ventilation
• Mindre irritation av flugor för djur och människor
• Svalkande effekt på sommaren, snabbare upptorkning, 
   mindre ammoniakuppsamling och mindre kondens på  
   kalla ytor på vintern

•  Lugnare djur, färre avsparkningar av mjölkningsorgan  
och under mjölkning

•  Lägre installations- och driftskostnader. 

Tekniska data

Strömförsörjning 230 V AC, 50Hz

Max strömförsörjning 90 W

Min ledningstvärsnitt 1,5mm2

Skyddsklass IP55

Vikt 7 kg

Diameter 146 cm

Längd från tak 48 cm

Max rotationshastighet 275 rpm

Förflyttad luftvolym vid max hastighet 21 250 m3/h

DeLaval takfläkt PV600 – Till mjölkningsstall

• Fläkten har ett automtiskt överhettningsskydd med  
 automatisk nollställning
• Förberett för manuell eller automatisk hastighetskontroll 
• Korrosionsbeständig, hållbar epoxylack med   
 emaljfinish 
• CE-märkt

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. 
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Bredd på byggnad
Ca höjd på 
byggnad

Max avstånd mellan 
två fläktar

Placering av fläktar

6 - 9  m 3 m 6 m En rad i mitten

9 - 12 m 3,5 m 7 m En rad i mitten

12 - 14 m 4 m 8 m Förskjutningar i två rader

15 m 5 m eller mer 8,5 m Förskjutningar i två rader

Installationstips
Hur många fläktar behöver du? Det behövs två fläktar i ett vanligt 2 x 5 mjölkningsstall. 

Exempel 
En 600 m2 byggnad, 12 x 50 m, med 3,5 m takhöjd, kräver 7 st DeLaval takfläkt PV600.

Tips
• Oavsett byggnadstyp måste avståndet minskas mellan gavel och den sista fläkten i raden, för att få bättre lufttillförsel i  
 de döda vinklarna. I exemplet ovan är det bäst att placera två fläktar i var sin ände 4 meter från gaveln och sprida de fem  
 resterade fläktarna med 7 meters mellanrum. 
• Om byggnaden är högre än höjderna i tabellen måste det vara längre avstånd mellan fläktarna än det som är angivet.  
 Avståndet bör inte överstiga 8,5 m. Ju högre byggnaden är desto lättare är det för fläktarna att cirkulera luften.
• Undvik att blanda fläktblad från olika fläktar, då dessa är viktbalanserade från fabriken i satser om 3 och anpassade för  
 varje fläkt.
•  Undvik att placera fläktarna direkt under ljusarmaturer, då detta kan skapa ett obehagligt fladdrande ljus.

Installation
Se bruksanvisning för DeLaval takfläkt PV600 som 
medföljer vid leverans av produkten.

Underhåll
Smörjning: Alla lager är permanentsmorda och behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring: Fläkten kan rengöras med en fuktig trasa. Låt inte motorn bli våt. Använd inte lösningsmedel eller kraftigt 
rengöringsmedel. Bör ej tvättas med högtryckstvätt.



Flugor kan skapa mycket elände för både 
människor och djur
En planerad och effektiv flugbekämpning kräver 
goda kunskaper om flugorna, deras utveckling och 
beteende och om hur produkter för flugbekämpning 
mest effektivt används.

 
 
På följande sidor finns kunskap samlad om flugor. Hur 
flugor utvecklas från ägg till fluga, vilka flugor som 
finns i stallet, något om flugornas syndaregister och 
förslag på hur man effektivt bekämpar flugorna utan 
gift.

Fakta
- Husflugan och stickflugan är de vanligaste     
   flugorna i stallet
- En övervintrad fluga kan lägga 2000 ägg
- Det kan bli 10 generationer flugor på en säsong
- Bekämpa flugorna året om

Flugplågan
– ett besvärligt miljöproblem 
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Ägg och äggläggning
Flughonorna lägger sina ägg i gödsel från kalvar, 
grisar och hästar - mindre gärna i kogödsel. Fuktiga 
och ruttnande foderrester kan också bli kläcknings-
plats. Det gäller särskilt för stickflugan.

Äggen är drygt 1 mm långa, ovala och glänsande 
vita. Omedelbart före kläckning kan de bli något gula. 
De läggs på ca två cm djup i färsk gödsel. Flugan 
lägger ca 100 - 150 ägg per gång med 1 - 4 dagars 
mellanrum. I regel hinner den med 4 - 5 sådana ägg-
läggningsperioder under sitt korta liv. (3 - 4 månader 
på vintern. 3 - 4 veckor på sommaren.) En fluga kan 
producera upp till 2000 ägg på en säsong och ge 10 
generationer flugor. 

En fluga kan därför med sin avkommas hjälp  
ge upphov till mer än 25 miljoner flugor, om  
deras utveckling får ske störningsfritt.

1. Flugans utveckling

Fluga
Vid gynnsamma betingelser  
kryper flugorna fram ur puppskalet  
9 - 11 dager efter äggläggningen  
och efter ytterligare några dagar  
är dessa själva färdiga att lägga ägg.

När flugorna har brutit sig ut från puppan parar de 
sig och efter några få dagar kan honflugan börja 
lägga ägg. Flugor, liksom vi människor, attraheras till 
varandra på grund av bl a dofter, sk feromoner. En 
fullvuxen honfluga avger sådana dofter.

De vuxna flugorna sitter gärna på kreatur och 
grisar under dagarna- se figur 2. De sitter också 
på väggar, stolpar och foderbord. Skiner solen in 
genom fönstret eller stalldörren sitter gärna flugorna 
i solstrålarna, liksom de gärna sitter på grisarnas 
värmelampor, mjölkledningen och andra varma 
ställen. Ju varmare en honfluga kan få det, dessto 
fortare utvecklas äggen och hon kan lägga fler ägg. 
I stallet finns förutom som nämnts också andra 
slags flugor, nämligen stickflugan som suger blod 
på djuren. Stickflugan ynglar av sig i rester av kraft-
foder, halm och gödsel.

Larv och puppa
I gödsel kläcks äggen till larver, vid gynnsamma 
omständigheter redan efter ett dygn. Larverna samlas 
kolonivis vid 12 - 15 cm djup. Till en början är larven 
genomskinlig vit och starkt rörlig. 
I framändan kan man se två svarta munhakar, som 
den äter och borrar sig fram i gödseln med. Den äter 
mycket, växer snabbt och skyr ljuset. Den fullvuxna 
larven är ca 12 mm lång och gult genomskinlig.

Från början stannar larven i de delar av stacken som 
håller 30 - 40 ºC eller lägre. Där drar den ihop sig, 
blir orörlig och övergår till puppa. Om larven har god 
tillgång till föda och värmen är optimal, så är den ful-
lvuxen inom en vecka och färdig att förpuppas. 

      Puppan är omkring 6 mm lång, först ljust brun-röd  
          och sedan mörkt brun.

Figur 1
Hela utvecklingen från  
äggläggning till den nykläck-
ta flugans äggläggning kan 
alltså vid riktigt gynnsam 
miljö bara ta 9-10 dygn.

Figur 2
Flugorna är om dagen  
koncentrerade på 
grisarna, på väggarna 
och över foderbordet.
På natten är det inga 
flugor på djuren, men 
många på den översta 
delen av stolpen.

De vuxna flugorna  
kläcks från pupporna

Äggen läggs i  
gödselnLarverna  

förpuppar sig

Larverna  
ömsar hud

Larverna lever i 
gödsel



När vi diskuterar flugplågan i och omkring våra ladugårdar, så menar vi i regel hus-
flugan och stickflugan. Dock bör vi veta, att det finns en mängd andra besvärliga 
flugarter t ex spyflugan, bromsen och hästflugan, bara för att nämna några.

2. Fula flugor av många slag

Husflugan
Husflugan är den vanligaste inneflugan och före-
kommer, om den får vara i fred, i besvärande stora 
mängder i ladugårdar. Husflugans kropp är ca 7 - 8 
mm lång. Ryggskölden är svart med grå pudrar och 
har fyra längsgående strimmor. Bakkroppens främre 
del är gulaktig på hanflugorna. Baktill är bakkrop-
pen skimrande svart och vit. En av vingarnas längs-
gående ribbor gör en skarp sväng ut mot kanten. På 
undersidan av huvudet har husflugan en sugsnabel.

Husflugorna trivs med hög värme. 35 - 40°C är 
idealtemperaturen. De samlas gärna i soluppvärmda 
utrymmen och ytor, t ex på och runt fönster, lampor, 
mjölkförande rör o s v.

Stickflugan
Stickflugan liknar husflugan men är något mindre. 
Som namnet anger har den stickorgan. Den är alltså 
blodsugare. Den har stelare och mer uttåtstående 
vingar även i vila. Den stickande mundelen är fullt 
synlig från ryggsidan. Se bild! Stickflugan kan, i syn-
nerhet under sen-sommaren, vara mycket störande 
för husdjuren och man kan därför behöva bekämpa 
den speciellt vid dessa tillfällen.

Stickflugan trivs alltså oftast bäst i djurstallar men är 
där i minoritet.
“En på tjugo” har varit vanligt förhållande mellan 
stickflugan och husflugan. Men det kan växla, och 
när stickflugorna förekommer i större mängd, så är 
de riktiga plågoandar.

De bidrar bl a i hög grad till nerv- och hormonstörn-
ingar.



3. Något om flugornas syndaregister
Flugorna gör  stor skada bara genom att finnas till 
och irritera människor och djur. Korna blir störda, 
när de vilar, när de äter och när de mjölkas. Nerv- 
och hormonstyrningen hos djuren kommer i olag. 
Resultatet blir minskad aptit, minskad produktion 
(både mjölk och tillväxt) samt dålig och långsam 
mjölknedgivning.

Flugorna är effektiva transportmedel för smuts och 
mikroorganismer. Att de smutsar ner kan ingen undgå 
att se. På fönster, lampor och mjölkledning syns det 
bäst.

Risken för flygburen smittospridning är överhän-
gande. Flugorna sprider bakterier och virus från göd-
sel till foder, från kadaver till sår, från djur till djur, från 
spene till spene, från djur till människa och omvänt. 

Spridningen kan ske på två olika sätt
1. Mikroorganismer fastnar när flugorna, med 
känselkropparna på fötter och snabel, “smakar av”  
det  smutsiga underlaget. När de sedan kommer till 
nästa anhalt, som kan vara sår eller foder,    
lämpar de av sin barlast och fångar eventuellt upp 
andra mikroorganismer för vidarebefodran.

2. Husflugan löser upp det hon vill äta med saliv och 
gör “födan” flytande. Födan sugs sedan upp och 
hamnar i det s k “kräfan”. Eftersom flugorna gärna 
livnär sig på avfall, gödsel och as, följer avsevärda 
mängde mikroorganismer med, ofta många mil-
joner. De stöts upp tillsammans med födan med 
jämna mellanrum under matsmältningsprocessen. 
I förfärande mängd når de snabelns mynning och 
yttervärlden. En del överlever också matsmältningen 
och sprids med flugans exkrementer.

4. Aktiv och effektiv flugbekämpning    
    utan gift
En aktiv och effektiv flugbekämpning utan gift går att 
genomföra utan stor arbetsinsats. Flugpapper och 
Flugband med klister på, liksom Elflugfångare är ef-
fektiva hjälpmedel. Till akuta problem finns det även 
flugspray.

• Att dräpa övervintrande flugor och de övervintrade  
   förstadierna är av största vikt, d v s flugbekämp- 
   ning året runt.

• Håll god hygien i och omkring stallet.

• Se till att ventilationem fungerar bra. Flugor skyr  
   torr och sval luft samt luft som rör på sig. Det ger  
   långsam flugförökning.

• Planera in flugfångare: Flugpapper, Flugband och  
   Elflugfångare, i stallet där de gör mest nytta och  
   fångar flest flugor. Satsa på olika typer av lösningar  
   samtidigt. Se vidare i produktguiden.

• Använd feromoner, som finns att få på doftbrickor.  
   Dessa kan appliceras på produkter som Flugpap- 
   per och Elflugfångare. Doftbrickorna ökar produk- 
   ternas effektivitet med 2 - 3 ggr. Feromonen på  
   doftbrickorna fungerar ca 1 månad.

Flugplågan – ett besvärligt miljöproblem DeLaval Sales AB
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