
Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga  
priser är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.

DeLaval
Erbjudanden

April2021
blue#team

500 kr
rabatt

Rabatt på aggregat
Kampanjrabatt på två olika aggregat 
som passar till långa stängsel och tuffa 
förhållanden. Se sid 6 för mer information. 

Stängselaggregat

Lyft  

kokomforten  

till nästa nivå

 

Kampanjer

Den här månaden har allt för dig som 
behöver se över din anläggning:
• 15% rabatt på kylfläkt 
• Finansieringserbjudande på hela  
   fodersortimentet 
• 15% rabatt vid renovering av utgödsling
• 15% rabatt på LED-belysning 
Se sid 2 till 4 för mer information. 



KOKOMFORT - KAMPANJ

Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.2

3

UTFODRING - KAMPANJ

En unik fläkt med koncentrerat luftflöde som gör den riktigt effektiv. 
Frekvensstyrning utfrån temperatur gör den mycket energisnål. 
 
Når upp till hela 23 meter och har en kapacitet på upp till 33 000 m³ / timme. 
Helt enkelt den bästa fläkten för dig med mjölkkor.

                                Bra ventilation i stallet ökar  
                                kornas kapacitet att producera  
                                mjölk och förbättrar  
                                välmåendet och  
                                reproduktionsförmågan.

Rabatten gäller själva fläkten  
och styrutrustning  
men inte installationsarbetet.

Lyft  

kokomforten  

till nästa nivå

 

15% 
i april

Kylfläkt DDF1200 
UTGÖDSLING - KAMPANJ

Uppgradera ditt utfodrings- 
system med hjälp av finansiering 
från DeLaval!

Kampanjen gäller:
• Mixrar mobila och stationära
• Fodervagnar
• Rivarfickor
• Bandfoderanläggningar
• Transportörer
• OptiDuo™
• Kalvammor

Regler:
Kontantinsats 15%
Rörlig ränta, nu 1,72% (följer Stibnor)
Finansiering 3 år <250.000,-
Finansiering 5 år >250.000,-

Erbjudandet gäller till  
31 juli 2021

Kontant- 
insats

 
Ränta 

1,72%

Gäller
 3  till  5

år

Passa på att renovera 
utgödslingen i stallet när djuren 
är på bete:

Kampanjen gäller:
• Renovering av utgödslingar i   
   uppbundet och lösdrift.

Kampanjen gäller inte:
• Gödselpumpar, omrörare eller 
   separatorer.

Regler:
15% rabatt på utrustning.

Erbjudandet gäller till  
31 augusti 2021

15%

Var  
förberedd inför 

sommaren 2021!

Kylfläktar kan rädda 
produktionen när 

hettan slår till!

Varför 
behövs kylfläktar?

• Kor drabbas av 
värmestress redan  

vid 22°C
• Fläktar håller  
flugorna borta

Skanna koden för att se en film om kylfläkt DDF1200 

15%



FOKUS JUVERHÄLSA       

Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.

Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.

5
4

Guldkundserbjudande
Du som är guldkund kan köpa  
kalvarnas favorit, den 
frihängade ryktborsten mini MSB 
till 15% rabatt i april. Den håller  
kalvarna rena och sysselsatta  
så att de får en bra start i livet. 

Art nr 87072080  kalvborste MSB  12.343,-  NU 10.492,-

Lyft  

juverhälsan 

till nästa nivå

 

Bra juverhälsa är en förutsättning för optimal mjölkproduktion. 

Därför har vi under lång tid satsat på kunskap och rätt produkter 

för god juverhälsa. Följ vägen mot god juverhälsa!

Mellan mjölkningar

 Kontrollera  
       celltalen 
regelbundet
8

 Rena och torra liggbås7 DeLaval DryMaxx förbättrar 
hygienen i liggbåsen.

92067004 22 kg         368,-  
(Bra helpallsrabatter!)

92067002 500 kg    6.143,-

 Förhindra  
      spridningen          
av smittämnen  
mellan kor  
- använd handskar

1

 Rengör alla spenar 
      ordentligt med såpa 
      eller skum
2

Före mjölkning

       Korrekt slang-  
       dragning  
 är viktigt
3

 Förbättra 
      spenspets- 
konditionen 
med Clover™ 
eller Evanza™
 

4

Under mjölkning

Förhindra smittspridning.  
Använd DeLaval PeraDis 
för desinficering av 
mjölkningsorganen.

 Desinficera     
      mjölknings- 
      organen
6

 Använd spendopp5 För kraftfull desinfektion, använd TriFender, 
Proactive Plus eller IodoFence med återbildande fritt 
jod (patent).

Efter mjölkning

IodoFence™ 
Effektivt filmbildande jodbaserat 
premium spendopp som appliceras 
med doppflaska, syns tydligt och ger 
extra lång verkningstid. Biocidgodkänd.

741006651 20 l    1.715,-  
741006652 60 l    4.440,-  

Stallbelysning 
från DeLaval 
Nu kan du förbättra arbetsytorna 
på din gård med DeLaval LED-
armatur LL3000.

Ett ljust mycket behagligt ljus som liknar 
dagsljus och som sprids jämnt utan att 
blinka. Ger en effekt som motsvarar två 
enklare armaturer. Energisnål med högt 
effektivitetsbetyg (ca. 150 lm/W, ca 6000 
lm).

 • En LED-lampa som är verkligt 
vattentät och kan användas i 
mjölkningsområden där vatten spolas 
dagligen. IP-klass 66.

 • Bra hållbarhet i svåra miljöer.  
Är stöttålig.

 •  Lång livslängd (60.000 brinntimmar).

 •  D-märkt = godkänd för djurstallar.

Art nr 2150010980 ordinarie pris 1.533,-

   Nu 1.303,-

6000 lm

15% 
i april

BELYSNING - KAMPANJ

741006621 20 l    1.426,- 
741006622 60 l    3.623,- 

Tri-Fender™ 
Tri-Fender™ är ett jodbaserat 
premium- spendopp speciellt 
utvecklat för användning i VMS. 
Återbildar fritt jod. Biocidgodkänd.

PeradDis 
Används för desinficering av juverdukar, 
spengummin, mjölkningsorgan, 
mjölkningsanläggning och mjölktank 
samt borstar och spenkoppar i AMS 
samt desinfektion av ytor. 
Godkänd Bra Kemråd 
92086211       20 l         1.015,- 

15% 
i april

Använd Hamra Soap 
(juversåpa), Biofoam 
Plus (skum) eller Biocell 
(våtservetter).

Upptäck (sub)klinisk mastit 
snabbt och enkelt med DCC 
bärbar celltalsräknare.

Solskydd
6,24 SPF



ELSTÄNGSEL - ELSTÄNGSEL

Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.

Erbjudandena gäller april 2021 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Reservation för tryckfel.

Diskmedel som gör dig 
KLAR FÖR MJÖLKNING!

6 7

314,-     

ELSTÄNGSEL - ELSTÄNGSEL

Nätaggregat E250M
Vårt mest kraftfulla aggregat. Passar till mycket 
långa stängsel i tuffa förhållanden. Indikerar 
utgående spänning på stängslet via LED display. 
Utrustad med ljud- och ljuslarm. 

86167601   Ord. Pris 5.698,-

NU 5.198,-

Detta är ett av de kraftfullaste nätaggregaten på marknaden. Du kan 
känna dig trygg att aggregatet håller djuren antingen innanför eller 
utanför stängslet beroende på vilka djur det handlar om.  

500 kr
rabatt 25 J

DeLaval voltmeter
Ett mätinstrument för att kontrollera 
stängslets funktion. Visar spänning i kV. 
Batteri ingår.
64164301      383,- 

Försträckt ståltråd, 
Trippelgalvaniserad
Den försträckta ståltråden är styv och 
har en hög draghållfasthet. Ståltråden 
är trippelgalvaniserad. Under normala 
förhållanden håller ståltråden i mer än 20 
år.
L: 1 025 m, Ø: 2 mm, R: 0.05 Ω, 
Dragstyrka: 2500N
98800902    849,- 
L: 650 m, Ø: 2.5 mm, R: 0.03 Ω, 
Dragstyrka: 3900N
98800903     849,- 

Grindhandtagskit 
1 st svart handtag 
+ 2 st grindisolatorer.
Allt i rostfritt!
2150013529  110,- 

Nätaggregat E60M
Kraftfullt, nätdrivet aggregat som passar me-
dellånga till långa stängsel eller i tuffa förhålland-
en. De dubbla anslutningsterminalerna gör att två 
stängsel kan drivas med ett aggregat. Indikerar 
utgående spänning på stängslet via LED display. 

87881201    Ord. Pris  2.868,-

NU 2.618,-6 J

314,-     

849,-     
Tips! Även  
för kontroll  

av stängslets 
jordning

Normalgalvaniserad  
ståltråd 
Normal galvaniserad  
ståltråd är en enkel  
variant av ståltråd för  
permanent stängsel.  
Den är mjukare än den  
försträckta ståltråden. 
L: 410 m, Ø:1.4 mm, R: 0.08
98800912  213,-
L: 250 m, Ø:1.8 mm, R: 0.07
85488710  213,- 

213,-     

383,-     

114,-     

250 kr
rabatt



DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba

www.delaval.com

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?
Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos oss och är markerad som mjölkprodu-
cent. Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen Stalltipset eller eventuella andra 
reklamutskick till dig så kan du enkelt skicka ett e-postmeddelande till sverige.info@delaval.com 
och ange det kundnummer som står ovanför din adress. Vi markerar då att du inte vill ha utskick. 
Om du har slutat med mjölkkor kan vi ta bort ditt kundnummer helt om du så önskar.

 
• Arbetstryck 170 bar 
• Levereras med slangrulle 
   och 15 m högtrycksslang
Hetvatten förkortar arbetstiden vid
rengöring då varmvatten löser smuts.

5836004964  Ord. Pris 39.950,-

NU 30.990,-

• Arbetstryck 170 bar
• En trecylindrig axialkolvpump
• Automatisk slangvinda med 
   15 m högtrycksslang
• Ett extra munstycke Rotojet

5836007495   Ord. Pris 15.995,-

NU 11.990,-

DeLaval webbutik - www.delaval.com

Har du frågor om DeLaval webbutik?  

Vid frågor om orderläggning eller  
inloggning, kontakta vår kundservice. 

Ring: 08-550 295 00              

Maila:  
orderservice.sverige@delaval.com

Allt du
behöver till
gården hittar
du här

• Brett produktsortiment online
• Snabba leveranser, 3-5 dagar, 
   direkt hem till gården
• Fri frakt vid order över 3000 kr 
   exkl. moms

Hetvattentvätt HDS 8/18-4  CX Kallvattentvätt HD 7/17 MXA+


