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Art nr   
86904901 Hayknife

Hayknife – multiverktyg  
– tar effektivt bort plast  
  och nät på rundbalar
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Hayknife 
Kniv för effektiv borttagning av plast på rundbalar.

Handtag

•	 Tillvekad av UV-beständig polyproylen

•	 Tål låga temperaturer

•	 Knivbladshållare

•	 Zinkbehandlad

•	 Trygg och säker

TEKNISKA DATA

Storlek 76 x 10 x 2,5 cm

Vikt 0,45 kg



Hayknife 
Utbyte av knivblad 

•	 Ta bort skruven på sidan av knivbladet

•	 Ta bort övre halvan av knivbladshållaren

•	 Ta bort det gamla knivbladet och sätt dit den nya knivbladet.

Stanley knivblad kan användas.

Hayknife - multiverktyg

 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. 6228193500(S2)1602



Art nr 
98982990

 
Foderskopan är tillverkad av kraftigt plast material. 
Volymutfodring möjlig görs genom gradering i skopan. 

Skopan kan hängas på fjädervågen, tack vare hacken 
vid handtagets ända.

Du kan använda skopan till torrt och flytande foder. 
Vid torrt foder rekom menderas att borra två hål där 
plasten i skopans botten är tunnare. 

Fördelar 
•  Tillverkad i plast – lätt och lång håll barhet

•  Ergonomiskt utformad – sparar dina leder

•  Enkel volym- eller viktsutfodring

TEKNISKA DATA

Rymd 3 l

Längd 265 mm

Höjd 190 mm (inkl handtag)

Diameter 175 mm

Vikt (tom) 550 g

Ergonomisk foderskopa 
Foderskopan som sparar leder
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Foderskopa i plast 

Art nr
97284220

En specialgjord foderskopa för att tillgodose många 
använd ningsområden. Foderskopan är tillverkad i ett 
kraftigt plastmaterial för att erhålla låg vikt och lång 
livs längd. För volymutfodring är skopan graderad 
på botten. Avläsning sker med struket mått från 
skopans bakkant till graderingen på botten.

Foderskopan har vinklad botten för lättare urtagning 
i foderkärrans botten och hörn.

• Tillverkad i plast – lätthantering med lång livslängd
• Vinklad botten – underlättar urtagning ur foderkärra

TEKNISKA DATA

Rymd 2,5 l struket mått

Längd 435 mm

Höjd 210 mm från foderskopans botten

Ergonomisk foderskopa 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. 6228156920(S7)1404



Art nr 
1. 87976101 Digital våg 50 kg 
2. 87976102 Digital våg 300 kg 
3. 87976103 Digital våg 1000 kg 
 
92735849 Glas (reservdel) till gamla vågar

 
DeLavals digitala vågar är försedda med stora digitala 
displayer. 

Vågen finns beroende på modell med 50, 300, eller 
1000 kg intervall. 

• 50 kg visar vikten i 2 decimaler, gradering 20 g

• 300 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 50 g

• 1000 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 500 g

Fördelar 
•  Snabb och exakt vikt

•  Sparfunktion

•  Enkel att avläsa

Vågarna går att tarera och levereras komplett med 
öglor och krokar. Batterier ingår i leveransen.

 

DeLaval digitala vågar 
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TEKNISKA DATA           1000 kg            300 kg 50 kg

Total längd inkl krok 42 cm 28 cm 22 cm

Bredd 22 cm 8 cm 10 cm

Djup 13 cm 4,6 cm 4 cm

1. 2. 3.



Viktmåttband 

Art nr
85208301

Måttband för att mäta vikten på nötkreatur och grisar.
Bandet kan dessutom användas för att mäta hästens höjd.

Måttbandet har på ena sidan en skala i cm och på andra sidan, två olika tabeller:
• Svin – omkrets och motsvarande slaktvikt
• Köttdjur (Fat) eller mjölkko-ras/normal nöt (Normal)
Köttdjur (Fat) är boskap speciellt uppfödda för köttproduktion.

Hur mätningen genomförs
Bandet börjar med svin och efter svinmåtten ligger mjölkko-ras/normal nöt och köttdjur (fat).
Mät omkrets av bröstet omedelbart bakom frambenen. Vikten kan avläsas direkt.

• Vikter upp till 201 kg gris slaktvikt
• Vikter upp till 1000 kg mjölkko-ras/normal nöt
• Vikter upp till 1080 kg köttdjur

DeLaval digitala vågar 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. 6228155610(S15)1703



Art nr 
97284702 Foderkrubba 12 liter

 
DeLaval foderkrubba är tillverkad i slag och bitsäker 
plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte 
användas vid temperaturer under 0ºC. DeLaval 
foderkrubba är lätt att montera med anpassade 
monteringsfästen eller direkt på vägg.

Fördelar 
•  Den rätt uppmätta mängden foder äts upp av rätt  
    ko, inte av närmsta grannen - kraftfodret utnyttjas  
    maximalt.

•  Korna stjäl ej foder från varandra, utan äter tilldelad  
   ranson i egen takt utan att stressas - lugnare i stallet.

 
 
  
•  Inget foderspill - krubbans utformning minimerar  
   risken för foderspill

•  Daglig kontroll om korna orkar äta upp tilldelat foder  
   - sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt stadium

TEKNISKA DATA

Längd 350 mm

Bredd 300 mm

Höjd 345/200 mm

Rymd 12 liter

6:18
DeLaval foderkrubba



Krubbhållare för rör 

Art nr
97284713 För 1 1/2” rör

För montering av DeLaval foderkrubba på 1 1/2” 
stolpe. Levereras komplett med bultsats.

DeLaval foderkrubba 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. 6228159320(S8)1402



Art nr   
97284720 Hörnkrubba 21 liter

DeLaval foder-/vattenkrubbor
6:19

DeLaval hörnkrubba är en kompakt foderkrubba 
avsedd för montering i hörn direkt på vägg. Inga 
vassa kanter som kan skada djuren eller gömmor för 
gammalt foder. 

Perfekt i hästboxen. Passar även bra i DeLaval 
Tandemstall.

DeLaval hörnkrubba är tillverkad i slag och bitsäker 
plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte 
användas vid temperaturer under 0ºC. DeLaval 
foderkrubba är lätt att montera direkt på vägg.

Fördelar 
•  Minimalt foderspill

•  Lätt att rengöra

•  Enkelt montage

TEKNISKA DATA

Längd 490 mm

Bredd 650 mm

Höjd 240/160 mm

Rymd 21 liter

Vikt 2,25 kg



Foder- och vattenkrubba

Art nr
97284705 

En rymlig krubba för foder eller vatten. Krubban är 
lämplig både i lösdrift och på bete under förutsättning 
att temperaturen är över 0ºC.
Krubban är tillverkad i ett mycket starkt plastmaterial 
som tål både bett och spakar. Den är dessutom helt 
resistant mot fodersyror och desinfektionsmedel. 
Monteras enkelt genom att hängas direkt på 
inredningen.

Fördelar 
•  Mycket stark plast - lång livslängd

•  Runda hörn - hygienisk och djurvänlig

•  Enkel montering

TEKNISKA DATA

Längd 1210 mm

Höjd 230 mm

Inv bredd 272 mm

Rymd 50 liter

DeLaval foder-/vattenkrubbor

 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. 6228160790(S9)1602



Art nr 
97284685 

 
DeLaval kraftfoderautomat Fri har utvecklats för fri 
tilldelning av foder till kalvar och ungdjur upp till 450 
kg.

DeLaval kraftfoderautomat Fri behåller kraftfodrets 
höga smaklighet genom att det förvaras i en 
skyddande behållare och inte blandas med övrigt 
foder. Kraftfodret faller ner i foderkrubban allt 
eftersom djuren äter. Behållaren och foderkrubban 
är tillverkad av slagtålig plast och övriga detaljer är 
varmgalvaniserade.

För lösgående djur i storbox visar erfarenheter att 
DeLaval kraftfoderautomat Fri klarar 6 - 8 djur/ 
automat.

DeLaval kraftfoderautomat Fri levereras omonterad.

Fördelar 
•  Ingen sammanblandning av kraftfoder och 
    grovfoder - friskt kraftfoder

•  Fri tillgång till foder - optimal tillväxt

•  Enkelt montage på vägg eller inredning

TEKNISKA DATA

Bredd totalt 600 mm

Bredd behållare 540 mm

Höjd 1340 mm

Djup 500 mm

Rymd 60 liter

DeLaval kraftfoderautomat 
FRI
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Reservdelar
Art nr Benämning
97284686 Konsol med beslag
97283310 Behållare 60 liter
97284702 Krubba 12 liter

DeLaval kraftfoderautomat FRI 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. 6228172640(S6)1404



Art nr 
98076193 2 kg special Cu-fri 
98982410 10 kg Cu-fri S20 
98928510 10 kg S10 

 
Mineraler är nödvändiga för kroppens funktioner. När 
det kommer till det väsentliga i fodret, lita inte på 
något annat än DeLaval saltstenar. 

Fördelar 
•  Förutom salt ger DeLaval saltstenar djuren tillskott  
 av viktiga mineraler och spårämnen. Några av  
 stenarna innehåller även E-vitamin vilket är viktigt  
 för immunförsvaret.

•  Djuren ska alltid ha fri tillgång till salt och vatten.

•  2 kg för snabbt / enkelt utbyte i båsladugårdar eller  
 10 kg för att placera på gärden, på foderbordet eller  
 vid lösdrift.

•  Hårdpressad sten är en garanti för att vår saltsten   
 håller under alla klimatförhållanden.

 
 
 
 

 
Varför salt som tillskott och tillväxt?

Salt är extremt viktigt för mjölkproduktion. Saltbrist 
medför lägre mjölkavkastning och tillväxt.

Mjölkkor kräver relativt stora mängder natrium. 
Natriumintaget är oftast i form av salt (natriumklorid). 
Salt medverkar i kroppens värmereglering. 

Salt är billigt och effekterna av saltbrist är dre, så låt 
alltid djuren ha fri tillgång till saltsten.

Dagsbehovet beror på säsong (behovet ökar vid högre 
temperaturer), kaliuminnhållet i fodret (ungt gräs är 
kaliumrikt) och mängden vatten som intas (mycket 
vatten ökar saltbehovet).

Därför ökar saltbehovet under den tidiga 
betessäsongen. 

DeLaval saltsten och hållare 
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Viktiga mineraler i mjölkkors föda

Innehåll i DeLaval saltstenar

Art nr NaCl Mg Zn Mn I Co Se VitaminE
98076193 99% 1100 mg/kg 300 mg/kg 190 mg/kg 50 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 150 mg/kg

98982410 99% 1100 mg/kg 300 mg/kg 190 mg/kg 50 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 150 mg/kg

Art nr NaCl Mg Ca P K Zn Fe Cu
98928510 38% 2% 0,94% 0,01% 0,03% 2,6 mg/kg 31 mg/kg 0,6 mg/kg

DeLaval slickstenshållare 
Art nr 
97284708 Slickstenshållare för 10 kg sten 
98076194 Slickstenshållare för 2 kg sten 

Är tillverkad av blå slagtålig och syrabeständig plast.
Monteras enkelt direkt på inredning eller vägg.

Fördelar 
• Robust hållare som inte rostar

• Praktisk - varje djur får en egen sten

• Hygienisk - lätt att hålla ren

Huvudsakliga mineraler Viktiga spårmineraler
Kalcium (Ca)   Koppar (Cu)
Fosfor (P)   Kobolt (Co)
Magnesium (Mg)   Jod (I)
Natrium (Na)   Järn (Fe)
Klor (Cl)    Mangan (Mn)
Kalium (K)   Molybden (Mo)
    Selen (Se)
    Zink (Zn)

DeLaval saltsten och hållare 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. 6228172640(S7)1605



DeLaval hinkar
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Kalvhink 7 liter

Art nr 
64284401 
 
Kalvhink tillverkad av kraftig blå plast. Lämplig för 
utfodring av kalvar. Graderad. Rymd 7 liter. 
Passar spannhållare 97105280

Kalvhink 12 liter

Art nr 
64284402 
 
Hink tillverkad av kraftig plast med metallgrepe. 
Graderad. Rymd 12 liter.

Kalvhink 17 liter

Art nr 
64284403 
 
Extra robust hink tillverkad av kraftig plast med 
stålgrepe. Lämlig för foder,  sand, murbruk mm. 
Rymd 17 liter.

DeLavals plasthinkar är av hög 
kvalitet. 



Rostfri hink

Art nr 
97105007 7 liter 
97105012 12 liter 
 
Hink tillverkad av kraftigt rostfritt stål. 7-liters hinken 
passar i spannhållare 97105280.

Spannhållare

Art nr 
97105280 Komplett 
97105202 Ring enbart 
 
Spannhållare för kalvhinkar. Invändig diameter  
240 mm. Spannhållaren levereras komplett med fäste 
för montering på kalvbox.

Foderskål i polyesterbetong

Art nr 
97284231 1,5 liter 
97284233 3,5 liter 
 
Skål tillverkad i polyesterbetong avsedd att användas 
till hundar, smågrisar, höns, katter mm. Genom sin 
tyngd flyttar djuren inte skålen. Slät och hård yta.

TEKNISKA DATA           1,5 LITER                      3,5 LITER

Diameter 240 mm 300 mm

Höjd 60 mm 80 mm

Vikt 2,2 kg 4 kg

Volym 1,5 liter 3,5 liter

DeLaval hinkar 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. 6228157550(S12)1901



Art nr 
85636701 Doppvärmare

 
DeLaval doppvärmare är mycket praktisk och effektiv 
doppvärmare att ta till när kalvmjölken behöver 
värmas. Andra tillfällen kan vara att tina upp vattenkar, 
värma disk/tvättvatten eller att värma vatten inför 
slakten. I det greppvänliga handtaget finns en 
reglerbar termostat. 

Doppvärmaren värmer snabbt upp t ex 15 liter kall 
råmjölk till 35ºC inom 10 minuter. 

Under uppvärmningen är kontrollampan tänd. 
När inställd temperatur uppnåtts slås termostaten 
automatiskt ifrån och lampan släcks.

TEKNISKA DATA

Spänning 230 volt

Effekt 2000 watt

Vikt 3,7 kg

Diameter 145 mm

Total höjd 860 mm

Max djup 690 mm

Kabellängd 2 m

OBS! Använd bara metallhinkar!

6:25
DeLaval doppvärmare



Termostaten kontrollerar uppvärmningen på mjölken 
genom att slå av och på strömmen.
Termostaten är graderad 0 - 12 och graderingen kan 
översättas ungefär:
 
2 = ca 20ºC
6 = ca 40ºC
10 = ca 70ºC
12 = ca 100ºC

Reservdelar
Art nr
90690792 Termostat 
90690711 Plasthandtag övre del 
90690793 Plasthandtag nedre del 

Skötselanvisning
För att slippa att mjölken bränner fast på 
elementet, se till att hela elementdelen är 
täckt med mjölk. 
Spola helst av doppvärmaren omedelbart 
efter användning så att inte mjölken 
bränner fast. Värmedelen diskas på 
vanligt sätt.

TIPS!
För att uppnå snabb uppvärmning koppla 
doppvärmaren via en timer. Ställ  
termostaten på max och beräkna 
uppvärmningstiden. Ställ in timern på  
önskad uppvärmningstid!

DeLaval doppvärmare 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. 6228171240(S10)1708



Kalvflaska
Art nr
97105701 Stativ till kalvflaska
97105702 Kalvflaska med napp
97105703 Napp till kalvflaska
97105704 Kalvflaska komplett med stativ

Det mest naturliga sättet för den nyfödda kalven att dricka 
mjölk är att dia. Därför är det bra att ge de första målen med 
flaska. Tack vare stativet kan kalven äta själv, utan att man 
håller i flaskan. Tillverkad av kraftig plast av hög kvalitet.  
Rymd 2 liter. Epoxilackerat stativ.

Kalvnäringsvisp
Art nr
70000398

Kraftig kalvnäringsvisp som är lätt att rengöra. 
Upphängningsögla. Tillverkad av rostfritt stål.
Längd 34 cm.

DeLaval tillbehör
– för kalvutfodring
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Kalvnapp
Art nr
88213601 Komplett napp
88213602 Gumminapp enbart

Underlättar avsevärt det tidsödande jobbet att lära kalven 
att dricka.  gör så här: Stoppa nappen i kalvens mun. 
Tryck ned kalvens huvud i hinken med mjölk. 
Använd bara nappen de första gångerna innnan kalven 
lärt sig dricka själv. Inlärningstiden förkortas och ingen 
tillvänjning vid nappen sker.

Rostfri kalvskål
Art nr
97105008 Rostfri kalvskål
97105292 Hållare för kalvskål

En utmärkt lösning för att ge kalvarna kraftfoder, mjölk 
eller vatten. Tillverkad av kraftigt rostfritt stål. Rymd ca 4 
liter. 
Passar även bra till hunden och i köket.
Stativet är tillverkat av varmgalvat stål.

DeLaval tillbehör – för kalvutfodring 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. 6228156200(S10)1602



Art nr
87180101 Kalvbar med 1 napp, N1
87180201 Kalvbar med 3 nappar, CN3
89093401 Kalvbar med 5 nappar, N5

 
87188201 Påskruvbar napp (10 st) 
87188301 Extra fäste 
87188401 Extra lock 
87363701 Plugg för kalvmjölkbar N1

DeLaval kalvbar med 1, 3 eller  
5 nappar – för kalv

6:49

Enkla och välfungerande foderautomater för småkalvar. 
De specialutformade napparna gör att drickhastighet blir 
så naturlig som möjligt för kalvarna. Kalvarnas drickestid 
är avgörande både för salivproduktionen och inte minst 

för att stimulera kalvarnas naturliga sugbehov. Kalvar som 
tar längre tid på sig att dricka, suger mindre på varandra. 
Både behållarna och napparna är utformade för att både 
enkel hantering och för att förenkla rengöringen.



DeLaval kalvbar 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. 6228193600(S4)1708



Art nr
97107580 BambiFeed för kalv, komplett med   
  upphängningsbeslag 

Praktisk kalvbar för utfodring av mjölk/mjölkersättning då 
kalven själv suger i sig mjölken. Rymd 8 liter

• Solid plastkvaliet med lång livslängd
• Kalvens sugbehov tillfredsställs och möjliggör  
 också uppfödning i storbox
•   Enkel utfodring, spar tid och ger lugna djur
•   Bättre utnyttjande av mjölken - bättre produk- 
 tionresultat
•   Gumminappens fäste har inbyggd backventil  
    som förhindrar läckage
•   Kan monteras invändigt eller utvändigt på  
    boxväggen
•   Upphängningsbeslag ingår - enkel montering

DeLaval BambiFeed 
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Art nr
97107591 BambiFeed för lamm, komplett med  
  upphängningsbeslag

En lammbar med 5 nappar som praktiskt serverar mjölken 
till lammen. Rymd 8 liter

• Solid plastkvaliet med lång livslängd
• 5 spenar, varje spene har inbyggd backventil  
 som förhindrar läckage
• Enkel utfodring, spar tid och ger lugna djur
• Plastlock som klämms över hinken ingår.  
 Förhindrar smuts och flugor i mjölken
• Kan monteras invändigt eller utvändigt på  
   boxväggen
• Upphängningsbeslag ingår - enkel montering

Reservdelar
Art nr
97105515 Upphängningsbeslag

97105501 Kalvnapp, enbart Röd
4787200784 Kalvnapp, enbart Vit
2150009824 Mjuk kalvnapp ST100, orange

97105521 Lammnappar, 5-pack

2150009704 Ventil med packning och mutter
97107560 Packning till ventil

97105526 Lock till BambiFeed 

Tättslutande. Förhindrar flugor och smuts i mjölken.

BambiFeed kan med fördel monteras på en skiva med 

hål för spenen. På det sättet är bara själva spenen 

tillgänglig för kalven. På så sätt undgår man att kalven 

kan ha ner själva spannen från sitt fäste. Den här 

lösningen kan användas både om kalven går i kalvbox, 

storbox eller i bås.

DeLaval BambiFeed 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. 6228160800(S8)1908



Art nr
92065305 Feedtech™ Silage M20XCE – 250 g flaska – 50 ton 

Foder utgör 45-65% av kostnaden för mjölkproduktion. Genom att använda Feedtech™ Silage M20XCE, 
kan du förbättra ensileringsprocessen, minska förlusterna av torrsubtans och kontrollera tillväxten av 
klostrider. Detta gör att du kan minska foderkostnaderna och därmed spara pengar.

Feedtech™ M20XC är en topprodukt, som innehåller Milab 393 stammar. Klarar av ensileringsprocessen  
även i svåra förhållanden. Innehåller bl a Milab 393- mjölksyrabakterier och enzym. 

Fördelar med att använda Feedtech™ Silage M20XCE:
• Producerar ensilage av hög kvalitet 
• Minskar förluster av torrsubstans
• Motverkar effektivt klostrider
• Förhindrar effektiv eftervärmning
• Smakligt foder

Feedtech™ Silage 
M20XCE
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Feedtech™ Silage M20XCE 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. 6228182320(S4)1703

Applikator
Kan användas med vilken ensileringsutrustning som helst som klarar minst 0.2L/ton.

Applikatormängd
Doseras 5g/ton foder som ger minst 200 000 cfu per gram/foder.

Lagring
Håll orginalförpackningen stängd och förvara den på en torr, kall och mörk plats. Undvik direkt solljus.
Hyllagring: Om förpackningen förvaras vid <+20°C från tillverkningsdatum (12 månader vid <+5°C och 
24 månader vid -18°C) så håller den sig i 3 månader.

Dosering och administration
Blanda hela förpackningen i 5 liter vatten noggrant. Späd ut med vatten till applikatorn 
(rekommenderas: 0.5L/ton – 2.0L/ton av foder). Lösningen kan lagras upp till 72 timmar om den hålls 
sval (lägre än 15°C, och får inte exponeras för solljus). Lösningen bör användas inom 24 timmar för 
bästa effekt.

Blött ensilage ökar risken för oönskade 
klostrider. Det patenterade L. lactis 
SR3.54 minskar klostrider med över  
99 %

Feedtech™ Silage minskar nivån på 
alla parametrar vilket gör skillnad på 
foderekonomin: minskad torrsubstans, 
ammoniak och etanol. Genom 
att minska dessa nivåer, ökar du 
proteinhalten till dina djur
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Art nr
90555190 Feedtech™ Silage F22

En förpackning innehåller 4 förpackningar bakterier  
+ enzym à 150 g och 4 förpackningar natriumbensoat  
à 3 kg.

Feedtech™ Silage F22 är ett biologiskt ensileringsmedel 
som uppmuntrar och stödjer den naturliga ensilerings
processen.

Fördelar med att använda Feedtech™ Silage F22:
• Ofarligt och skonsamt för maskiner. Produkten är inte  
 etsande och ger inga rostskador.
• Stöttar den naturliga ensilerings processen med mjölk  
 syrabakterier och enzymer.
• Ökat skydd mot klostridier, jäst och mögel. Detta gör  
 Feedtech™ Silage F22 speciellt användbart vid pro duk  
  tion av rundbalar.
• Ger högre näringsvärde och energi innehåll än både  
 obehandlat och syrabehandlat ensilage.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Förbättrar smakligheten och ökar smältbarheten vilket  
 ökar grovfoder upptaget.
• Ökar hastigheten på ensilerings pro cessen vilket   
 minskar förlusten av torrsubstans.
• Ger ökad mjölkproduktion och bättre mjölkkvalitet.
• Miljövänlig.
• Produkten blandas med vatten först ute på gården  
 vilket minskar dyra transporter av vatten.
• Bättre totalekonomi för lantbruka ren.

Feedtech™ Silage 
F22
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Verkningssätt/funktion
• Feedtech™ Silage F22 hjälper att styra och kontrollera  
 den naturliga ensi leringsprocessen för att säkra  
 kvali teten på grovfodret.
• De 6 naturliga bakteriestammarna i F22 omvandlar  
 socker i gräset till mjölksyra vilket sänker pH i grön   
 massan ner till ca 4,0. Detta hämmar utvecklingen av  
 oönskade mikro organismer, minimerar förlusterna och  
 ger ett lagrings stabilt ensilage.
• Enzymet cellulas spjälkar svårtill gänglig cellulosa och  
 stärkelse till enklare sockerarter. Mjölksyra bakterierna  
 får härmed lättillgängliga näring vilket är en   
 förutsättning för god mjölksyraproduktion.
• Bakterien Lactococcus lactis är effektiv på att hämma  
 till växt av klostridier.
• Natriumbensoat hindrar tillväxt av jäst och mögel något  
 som förbättrar lagringsstabiliteten vid uttag.

Användning
• Feedtech™ Silage F22 rekommenderas till förtorkad  
 grön massa med 2340% tshalt.
• Produkten blandas med vatten.
• Dosering: 4 liter/ton gräs.
• En box räcker till 40 ton ensilerat gräs.
• Lagring vid oöppnad förpackning: 
  
 Bakterierförpackningar 3 mån vid +20 °C 
    6 mån vid +6 °C 
    24 mån vid 18 °C
 Natriumbensoat 24 mån (lagras torrt)

Bruksanvisning
1. Natriumbensoatet (påse #1) tömmes i det kärl som  
 skall användas vid ensileringen: 1 påse per 40 liter   
 färdig bruks lösning.
 
2. Fyll på med vatten men lämna plats för lösningen med  
 bakterier, ca 510 liter. 
 
3. Lös upp 1 påse bakterier (påse #2) per 40 liter färdig  
 brukslösning i 510 liter vatten i separat kärl/hink.   
 Bakterielösningen är hållbar upp till 3 dygn vid sval  
 förvaring.
 
4. Tillsätt bakterielösningen till kärlet med  
 natriumbensoatet. Den färdiga blandningen bör   
 användas inom 1 dygn.
 
5. Ensilera!Innehåll

• 6 olika stammar av mjölksyra  producerande bakterier: 

 Två stammar Pediococcus acidilacti P6

 Två stammar Lactobacillus plantarum LSI

 En stam Lactococcus lactis Sr3,54

 En stam Enterococcus faecium M74

• Enzymet cellulas

• Natriumbensoat (konserveringsmedel)

Ofarligt och skonsamt för 
maskiner

Förbättrar smakligheten

Tips!
Blandningen mellan vatten och natriumbensoat har 

lång hållbarhet varför dessa kan blandas i god tid före 

ensileringen. Lösningen med bakterier + enzym är då det 

enda som återstår att blanda när det är dags att ensilera!

Feedtech™ Silage F22 DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08550 294 00, Fax 08550 339 15

epost 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. 6228182330(S4)1605



Feedtech™ Silage 
M60
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Art nr
92065302 Feedtech™ Silage M60 – 250 g flaska – 50 ton 

Feedtech™ Silage M60 hjälper till att producera ett väbevarande och näringsrikt ensilage som gör det möjligt att 
kontrollera eller t o m minska foderkostnaderna.

Feedtech™ M60 är en blandning av olika mjölksyrabakterier som påskyndar ensileringsprocessen genom en snabb  
pH-sänkning vilket resulterar i minskade förluster av torrsubstans. 

Fördelar med att använda Feedtech™ Silage M60:
• Enkel att använda
• Förbättrar ensileringsprocessen
• Minskade förluster av torrsubstans
• Minskar foderkostnaderna



Feedtech™ Silage M60 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. 6228184640(S4)1703

Bevarande av torrsubstans och nyckeln 
till bra foderutnyttjande och ekonomi.  
I försök har, Feedtech™ Silage M60 
minskat förlusterna av torrsubstans av 
gräs med nästan 50%

Genom att sänka pH-värdet i majs, 
begränsar Feedtech™ Silage M60 
nedbrytningen av protein, och minskar 
hastigheten på tillväxten av oönskade 
anaeroba mikroorganismer

Genom att sänka pH-värdet i gräs och 
rödklöver, begränsar Feedtech™ Silage 
M60 nedbrytningen av protein, och 
minskar hastigheten på tillväxten av 
oönskade anaeroba mikroorganismer
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Applikator
Kan användas med vilken ensileringsutrustning som 
helst som klarar minst 0.2L/ton.

Applikatormängd
Doseras 5g/ton foder som ger minst 200 000 cfu per 
gram/foder.

Lagring
Håll orginalförpackningen stängd och förvara den på 
en torr, kall och mörk plats. Undvik direkt solljus.
Hyllagring: Om förpackningen förvaras vid <+20°C 
från tillverkningsdatum (12 månader vid <+5°C och 
24 månader vid -18°C) så håller den sig i 3 månader.

Bruksanvisning
Blanda hela förpackningen i 5 liter vatten noggrant. 
Späd ut med vatten till applikatorn (rekommenderas: 
0.5L/ton – 2.0L/ton av foder). Lösningen kan lagras 
upp till 72 timmar om den hålls sval (lägre än 15°C, 
och får inte exponeras för solljus). Lösningen bör 
användas inom 24 timmar för bästa effekt.



Mjölkavkastning är direkt relaterat till foder-
intag. Högavkastande kor måste få foder som 
motsvarar deras näringsmässiga krav; en 
välbalanserad foderstat hjälper dina kor att nå 
sin genetiska potential. En bra hygienisk kvalitet 
är viktigt ur både näringsmässig och smaklig 
synvinkel.

Feedtech TMR™ stabilizer hjälper till att 
bibehålla fodrets kvalitet efter mixning. 
Produkten har en starkt hämmande effekt på 
jäst och mögel och minskar effektivt risken 
för varmgång.

Art nr:   
92065297 20 L 
94780780 215 L

Behåll det höga närings-
värdet med Feedtech™ 
stabilizer från DeLaval

Feedtech™ TMR stabilizer 
Bevarar fodrets kvalitet
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Stabiliserar fodret 
När en silo öppnas och fodret mixas kommer syre till. 
Syret kan aktivera jäst och mögel vilket gör att fodret 
börjar ta värme. Den försämring av fodret som följer 
medför höga förluster av näringsämnen och gör det 
även osmakligt. 

Foder med lägre näringsvärde, och dessutom lägre 
smaklighet, minskar både foderintag och energiintag 
vilket ger mindre mjölk.

För att försäkra sig om en hög avkastning 
av högkvalitativ mjölk gäller det att minska 
näringsförlusterna. Eftersom högavkastande kor 
behöver foder av god kvalitet så rekommenderar vi 
Feedtech™ TMR stabilizer, speciellt under den varma 
årstiden. Produkten hämmar effektivt varmgång 
genom att förhindra tillväxt av jäst och mögel. 
De aktiva komponenterna, som är baserade på 
propionsyra och sorbinsyra, gör att foderkvaliteten 
behålls stabil.

Säker och lätt att använda 
DeLaval Feedtech™ TMR stabilizer är optimal för 
gårdar med automatisk utfodring och med ett 
mellanlager av foder. Risken för varmgång är större 
när fodret inte utfodras direkt efter mixning och 
därmed är utsatt för luft under längre tid. Det finns 
all anledning att använda Feedtech™ TMR stabilizer 
för att motverka den negativa effekten av längre 
lagringstid och lufttillträde.

Det finns många orsaker till problem med varmgång. I 
alla dessa situationer minskar Feedtech™ TMR stabilizer 
förlusterna och bibehåller ett högt foderintag.

Dosering 
Lös Feedtech™ TMR stabilizer i vatten i förhållande 1:1, 
för att få en effektiv inblandning. Tillsätt den utspädda 
produkten i mixern före mixning för att säkerställa 
att den får en jämn inblandning. Rekommenderad 
inblandning är 1 till 3 liter koncentrerad TMR Stabilzer 
per ton. Använd den högsta koncentrationen när risken 
för varmgång är hög, dvs vid hög omgivningstemperatur 
och hög förekomst av jäst och mögel.

TEKNISKA DATA

Feedtech™ TMR stabilizer är ett flytande koncentrat. Det 

innehåller propionsyra, natriumpropionat och sorbinsyra samt  

1,2 propandiol vilken sänker fryspunkten och är en energikälla för 

djuren.

• Färg:  gul-brun

• Lukt:  aromatisk

• pH (10%):  4,8-5,2

• Densitet:  1,10-1,15 

Förpackningsstorlekar: 20 liter och 215 liter

Feedtech™ TMR stabilizer - bevarar fodrets kvalitet 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. 6228187860(S6)1907

Rekommenderad inblandning är 1 till 3 liter 
koncentrerad TMR Stabilizer per ton.

• 20 liter räcker till 6,5 – 20 ton foder.

• 215 liter räcker till 71,5 – 215 ton foder. 



Art nr
92065367 1,2 kg (12 påsar à 100 g)
92065368 3 kg hink
92065369 5 kg hink

Feedtech™ Electro balance är ett dietetiskt 
foderkomplement för kalvar, lamm och killingar för att 
stabilisera vätske- och elektrolytbalansen och behandla 
och förebygga diarré. Feedtech™ Electro balance är ett 
mineralpulver som ska lösas upp i vatten och/eller mjölk. 
Pulvrets sammansättning är baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen om hur man bör lindra diarréer
och minska risken att djuret blir försvagat.

• Fördelar 
Sammansättningen är baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen: Det innehåller natrium, kalium 
och klorid i rekommenderade proportioner. En hög 
dextroshalt bidrar till att kalvens dagliga energibehov 
tillgodoses.

• Möjligt att välja organiska syror som är lösliga i mjölk 
OCH vatten.

• Tillsatt gummi för att stimulera tarmrörelser och 
upptag.

• Mycket snabbt och enkelt att använda (en skopa i  
2 liter vatten).

• Lösligt i mjölk och vatten. Fortsätt att ge kalven 
mjölk även när avföringen är lös. Detta är mycket 
viktigt för att tillgodose kalvens dagliga energibehov. 
Annars försvagas kalven och blir ännu mer sårbar för 
infektionen.

Feedtech™ Electro balance
– för kalv
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Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.
• Undvik att låta produkten komma kontakt med huden  

när du hanterar den.
• Tvätta händer och exponerad hud efter handhavandet. 

Lagring och hållbarhet
En beredd lösning av Feedtech™ Electro balance kan  
förvaras i högst 24 timmar. Det är mycket viktigt att en  
öppnad behållare skyddas mot värme och fukt.
Obs! Lösning som inte har använts inom 24 timmar
ska kasseras.

Dosering
För kalvar:

• Blanda ut 1 skopa/1 påse (100 g) Feedtech™ Electro balance i 2 liter vatten/mjölk/blandning av vatten och mjölk ( 
helst kroppstempererad). Ge kalvarna (med flaska med napp eller fri drickning) två gånger om dagen (12 timmars 
intervall mellan givorna) i tre dagar.

• 3 kg Feedtech™ Electro balance räcker för behandling av 5 kalvar under hela behandlingsperioden (3 dagar). 
5 kg Feedtech™ Electro balance räcker för behandling av 8-9 kalvar under hela behandlingsperioden (3 dagar). 

För lamm och killingar:

• Blanda ut 1 skopa/1 påse (100 g) Feedtech™ Electro balance i 2 liter mjölk (helst kroppstempererad). Ge lammen/
killingarna (med flaska med napp eller fri drickning) två gånger om dagen (12 timmars intervall) i tre dagar.

• 1 kg Feedtech™ Electro balance räcker för behandling av ca 40 lamm/killingar under hela behandlingsperioden  
(3 dagar).

Ingredienser  Innehåll
Natriumklorid: 8,620 g Råprotein: 0% 

Natriumpropionat: 1,201 g Råfibrer: 0,4%

Natriumacetat: 3,460 g Råfett: 0%

Natriumcitrat: 3,716 g Råaska: 0%

Natriumglutamat: 1,000 g Natrium: 5,53%

Kaliumklorid: 1,305 g Kalium: 1,65%

Monokaliumfosfat: 3,402 g Klor:  6,36%

Magnesiumklorid: 0,476 g Fosfor: 0,77%

Dextros: 65,32 g

Feedtech™ Electro balance 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. 6228179900(S5)1902

Feedtech™ för kalvar
NYFÖDD TILL  
24 TIMMAR

2 DAGAR  
TILL 3 VECKOR

UPP TILL 3 
MÅNADER

6 MÅNADER 
OCH FRAMÅT

Feedtech™ 
Colostrum 
supplement

Feedtech™ Good 
start S

Feedtech™ Electro balance  – används vid behov

Feedtech™ Carbogel – används vid behov



Feedtech™ Bio milk stabilizer 
Fodertillskott för kalvmjölk
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Art nr
92065378 2,5 kg 
92065351 10 kg

Förbättrar mjölkens lagringsstablitet och är 
positiv för kalvens mag-/tarmhälsa
Bibehåller mjölkens lagringsstabilitet upp till 48 timmar
genom syrning. Med elektrolyter och mjölksyrabakterier
för positiv mag- och tarmhälsa. Enkel att hantera. Läggs
i botten på din behållare. Fyll på mjölk efterhand.

Perfekt när mjölk avskiljs från VMS™.

Fördelar
• Löses lätt upp i mjölken, även vid ojämnt flöde till 

tanken.
• Inga klumpar i mjölken.
• Bevarar mjölken i upp till 48 timmar efter beredning
• Effektivt alternativ till pastörisering av gårdsmjölk.
• Gör det möjligt att ge kalvarna fri tillgång till mjölk.



Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.
• Undvik att låta produkten komma kontakt med huden 

när du hanterar den.
• Tvätta händer och exponerad hud efter användning.

Lagring och hållbarhet
Lagras svalt, mörkt och torrt i originalförpackning.

Användning
Feedtech Bio milk stabilizer används för att bevara och syra 
separerad, okyld mjölk för kalvar.

Innehåll
Feedtech™ Bio milk stabilizer
• Natriumklorid

• Produkter och biprodukter från bearbetning av färsk 

frukt

• Kaliumklorid

Tillägg per kg:

• Citronsyra (E330) 345 g

• Sorbinsyra (E200) 400 g

• Mikroorganismer: Enterococcus faecium DSM 10663/

NCIMB 10415 (E 1707) 5,0 x 1010 CFU

Näringsdeklaration
• Råprotein 1,4 %

• Råolja och fetter 0,6 %

• Råaska 29,5%

• Råfiber 1,1 %

• Natrium 6,7 %

Användning
Dosen är beroende av säsong:

• vinter      2,5 g/l

• sommar  5 g/l

OBS! Proportionen till produkt/mjölk beror också på 

mjölkens hygieniska kvalitet, lagringstid och temperatur.

1. Tillsätt 2,5-5 g/l Feedtech™ Bio milk stabilizer i 

behållaren innan mjölken släpps in i behållaren.

OBS! Om den tillsatta mängden i behållaren ger en 

andel som är högre än 5 g/l mjölk bör mjölkersättning 

tillsättas tills en önskad andel uppnås.

2. Rör om blandningen och värm upp den till 40°C före 

utfodring.

3. Rengör behållaren noggrant innan en ny 

konserverings- och syrningsprocess påbörjas.

Tekniska data
Godkänd för ekologisk produktion
(EF 834/2007, 889/2008)

 

Feedtech™ Bio milk stabilizer - fodertillskott för kalvmjölk DeLaval Sales AB
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Art nr
94059480 
För syrning av mjölk/mjölkersättning från födsel till 
avvänjning

Förbättrar mjölkens lagringsstablitet och är 
positiv för kalvens mag-/tarmhälsa
Produkten innehåller organsiska syror (citronsyra, 
propionsyra och myrsyra) i både fri och skyddad form. 
De fria syrorna sänker pH i mjölken/mjölkersättningen 
omedelbart och gör mjölken därmed mer lagringsstabil. 
De skyddade syrorna frigörs i löpmagen. Organiska syror 
gör omgivningen ogynnsam för oönskade bakterier (t ex 
E.Coli och Salmonella), jäst och mögel.

Produkten minskar mjölkens buffringskapacitet i magen 
och underlättar därmed mjölkens koagulering och 
enzymernas nedbrytning av mjölkens fett och protein. 
Syrning med Feedtech™ Calf milk supplement gör 
produkten smakligare än vid syrning med andra produkter, 
t ex myrsyra. Dessutom är produkten ofarlig att hantera.
Produkten innehåller även E-vitamin vilket är positivt för 
immunförsvaret samt mjölksyrabakterier för att ytterligare 
förbättra kalvens motståndskraft mot oönskade bakterier.

Feedtech™ calf milk supplement 
Fodertillskott för kalvmjölk
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Fördelar för kalven
•  Underlättar nedbrytningen av näringsämnen 
•  Främjar en gynnsam utveckling av mikrofloran i tarmen
•  Minskar risken för diarré
•  Smakar gott dvs kalven dricker gärna mjölken 
Detta ger snabbväxande och friska kalvar

Fördelar för lantbrukaren
• Kan användas i hink eller i DeLavals kalvutfodrings-  
   automater

• Bibehåller mjölkens hygieniska kvalitet i minst 24  
   timmar utan kylning 

• Större mängder mjölk kan utfodras utan mag-/ 
   tarmproblem 

• Enkelt och bekvämt att använda och säkrare för  
   användaren än andra syror, t ex produkter baserade på  
   myrsyra

• Friskare kalvar och kalvar med bra tillväxt 
Större mängder mjölk kan utfodras utan mag-/tarmproblem. 

Användning i DeLaval kalvutfodringsautomat med 
mjölktank
Följ dessa rekommendationer för bästa prestanda 
tillsammans med en DeLaval kalvutfodringsautomat:

-  Fyll på tanken minst en gång per dygn

-  Rengör lagringstanken i enlighet med instruktionerna i  
   handboken eller åtminstone före varje påfyllning

-  En intervallmixer ska användas eftersom  
   blandningen annars blir för klumpig för att fungera i  
   kalvutfodringsautomaten.

Innehåll
Feedtech™ calf milk supplement
•  Mineralbärare (Ca) 

•  Myrsyra 

•  Propionsyra 

•  Citronsyra 

•  E-vitamin (D-alfatokoferolacetat) 

•  Mjölksyrabakterie Enterococcus Faecium (DSM 7 134)  

   1 x 106 CFU/g

Näringsdeklaration
•  Råprotein 0,1 % 

•  Fett* 2,0 % 

•  Fiber 0,0 % 

•  Aska 12,0 %

* organiska syror räknas som fett.

Användning
•  Förblanda 5 g (1 mått) i 0,5 liter mjölk eller mjölk- 

    ersättning

•  Blanda med 8-10 liter mjölk eller mjölkersättning

 
OBS! Låt alltid locket sitta kvar på burken när du inte 

doserar produkten.

 

•  Använd produkten under mjölkperioden tills kalvarna  

    har avvants

•  En burk (2,5 kg) räcker till 5000 liter mjölk/mjölk- 

    ersättning

•  En burk räcker till ca 15 kalvar under 8 veckor  

    (56 dagar x 6 l/dag)

 

Blandning, rekommenderad
• Blandning med färsk helmjölk

•  Blandning med skummjölksbaserad mjölkersättning

 

Blandning, ej rekommenderad
• Blandning med vasslebaserad eller växtbaserad  

    mjölkersättning (t ex sojaprotein). Om detta ändå vill  

 utfodras, var noga att kontrollera slut pH så att mjölken  

 inte blir för sur (osmaklig).

•  Blandning med mjölk från antibiotikabehandlade kor.

• Blandning med råmjölk

Tekniska data
EU-godkänt tillverkningsnummer:
α208-G830058

Nettovikt: 2,5 kg 
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Art nr
94683880 Kartong som räcker till 4 kalvar
94758680 Kolostrometer
85013601 Kartong + kolostrometer

Kalvar föds utan immunförsvar och måste få immunitet 
genom råmjölken. Tarmen kan ta upp råmjölkens 
antikroppar de första timmarna efter födsel men efter 24 
timmar kan inga antikroppar tas upp längre. Förmågan att 
ta upp antikropparna avtar successivt och det är därför 
mycket viktigt att kalven får en första giva så snart som 
möjligt efter födsel.

 
 
Immunförsvar från ko till kalv 
En framgångsrik utfodring av råmjölk är den viktigaste 
faktorn för att en kalv ska hålla sig frisk. Feedtech™ 
råmjölkstillskott ger ett extra tillskott av de viktiga 
antikropparna vid tillfällen när det första målet råmjölk från 
kon är försenat eller kons råmjölk är av sämre kvalitet. 
Observera att Feedtech® råmjölkstillskott ges som ett 
komplement och inte ersätter den viktiga råmjölken.

Feedtech™ råmjölkstillskott 
Ger en bra start
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Råmjölkens kvalitet påverkas av många olika faktorer, t ex: 
• Sjukdom hos kon, som mastit
• Unga och/eller nyintroducerade djur i besättningen
• Läckage från juvret
• Stress
• Ålder
• Högproducerande kor kan producera råmjölk av sämre  
   kvalitet
• Svårigheter vid kalvning
• Näringsstatus

Naturlig och säker
Feedtech™ råmjölkstillskott är en pasta som innehåller antikroppar 
från ägg, selen, vitaminer och probiotika (bakterier som är bra för 
tarmfloran). 

Fördelar
• Tillskott av de livsviktiga antikropparna vid tillfällen då   
 råmjölken är av otillfredsställande kvalitet/kvantitet

• Förbättrar immunförsvaret och livskraften

• Stabiliserar tarmfloran

• Minskar risken för problem med fodersmältningen

• Stärker kalven vid vitamin- och selenbrist

Lätt att använda
• Varje låda innehåller fyra 30 ml sprutor med pasta.

• En spruta används per kalv, fördelad på två doser om 15 ml.  
 Den första givan ges så snart som möjligt efter födsel. Giva   
 nummer två ska ges inom 24 timmar.

• Doseringsringen gör doseringen enkel.

• En spruta per kalv innebär minimal risk för smittspridning mellan  
 kalvarna.

Kolostrometer
Kolostrometern används för att mäta mängden antikroppar i 
råmjölken och hjälper därmed mjölkaren att avgöra råmjölkens 
kvalitet. Det är en snabb och enkel metod.

Om kolostrometern indikerar att råmjölken är av låg kvalitet 
rekommenderar vi att kalven får Feedtech™ råmjölkstillskott.

Feedtech™ råmjölkstillskott - ger en bra start DeLaval Sales AB
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Feedtech™ Electro balance  – används vid behov

Feedtech™ Carbogel – används vid behov



Art nr
92065370 2 kg hink

Feedtech™ Good start ger kalvarna en optimal start de 
första 2-3 veckorna i livet. Feedtech™ Good start innehåller 
vitaminer, mineraler och probiotika. 

Feedtech™ Good start gör kalvarna starkare. De ingående 
ingredienserna förbättrar kalvens immunförsvar och 
tarmflora vilket minskar risken för matsmältningsstörningar 
och ger en bra tillväxt. 

Good start är en bra kombination med Feedtech™ 
råmjölkstillskott som ges de första 24 timmarna. Good start 
rekommenderas de första 2-3 veckorna.

Enkelt att använda 
Pulvret blandas med mjölk eller mjölknäring och kan 
användas tillsammans med Feedtech™ råmjölkstillskott. 
Good start kan ges antingen manuellt eller i pulverdoserare 
till kalvamma.

Fördelar
• Optimal start de första 2-3 veckorna

• Hög koncentration av probiotika, dvs “bra” bakterier för  
 en hälsosam tarmflora

• Innehåller mineraler och energi i form av glykos

• Innehåller vitamin A, B, B21, B12, C, D3 och E

• Enkel att ge, antingen manuellt eller automatiskt

• Innehåller produkter av torkat ägg

Feedtech™ Good start  
– förbättrar immunförsvaret hos kalvar
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Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.

Lagring och hållbarhet
Förvaras torrt och svalt. Bäst före datum är 12 månader  
från tillverkningsdatum.
Förslut förpackningen noga efter användning. Undvik direkt solljus.
Obs! Lösning som inte har använts inom 24 timmar ska kasseras.

Dosering
• Tillsätt 20g  Feedtech™ Good start i mjölk eller mjölkersättning. Ge Good start från dag 2 till dag 21. Rekommenderad 

tid: upp till 4 veckor (max ålder: 3 månader). Om det finns risk förm under perioder av eller rekonvalascens från 
matsmältningsrubbningar, överskrid inte den rekommenderade doseringen.

• 2 kg Feedtech™ Good start räcker i 14-21 dagar för daglig dos till 5-7 kalvar.

Vitaminer, provitaminer och kemiskt   Analytiska 
väldefinierade ämnen med likartad effekt beståndsdelar    

Vitamin D3 (E671): 25,000 IU Råprotein: 16,10% 

Vitamin A (3a672a): 625,000 IU Växttråd: 0,05%

Vitamin E: (3a700) 5,000 IU  Råolja och råfett: 2,58%

Vitamin C (3a300): 50.000 mg Råaska: 4,71%

Biotin (3a880): 5,000 µg Natrium: 0,04%

Folsyra (3a316): 25 mg  Magnesium: 0,006%

Vitamin B1 (3a820): 250 mg  Vatten: 0,75%

Vitamin B2: 433 mg

Vitamin B6 (3a831): 400 mg

Vitamin B12: 2,666 µg

Niacinamid (3a315): 400 mg

Kalcium D-pantotenat (3a841): 500 mg

Kolinklorid (3a890): 2,500 mg

Spårelement
Kopparkelat av glycinhydrat (E4): 120 mg

Mangan(II)sulfat, monohydrat (E5): 600 mg

Zinksulfat, monohydrat (3b605): 1,500 mg

Calciumjodat (vattenfri) (3b202): 30 mg

Natriumselenit (E8): 25 mg

Aminosyror och deras salter
DL-metionin, tekniskt rent (3c301): 60,000 mg

L-lycin monohydroklorid, tekniskt rent (3.2.3): 100,000 mg

Feedtech™ för kalvar
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Art nr
92065364 Carbogel 330 ml
92065363 Ingivare (kalibrerad)

Feedtech™ Carbogel är ett kompletterande foder  
för kalvar tillverkat av naturligt kol från ek.  
Rekommenderas att användas i kombination med  
elektrolyter.

Fördelar
• Naturliga ingredienser 

• Snabbt synligt resultat

• Utformad att binda enterobakterier och mykotoxiner

• Vid störningar av matsmältningen

Feedtech™ Carbogel  
– vid magproblem hos kalven
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Sammansättning

Vatten (64%), ek träkol (32%), kaliumklorid,  
natriumklorid, bockhornsklöver.

Analytiska beståndsdelar 

Växttråd 21%, aska 2,5%, råprotein (0%), råoljor  
och fetter (0%), lysin (0%), metionin (0%), natrium (0,9%) 

Tillsatser

Natriumpropionat (E281) (25 g / kg) 

Instruktioner för Användning 

– Applicera vid första tecken på magproblem. 

– Ge inte foder till sjuka,

 orörliga djur. 

– Avbryt om djuret visar en falsk sväljreflex. 

1. Håll djurets huvud stadigt.

2. För in injektorn i munnen.

3. Injicera. 

Ges på morgonen och på kvällen, 30 ml per gång.

Två tryckningar ger 30 ml. Förvaras svalt, optimalt 5-25°C. 

Innehåll: 330 g netto.
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