DeLaval
Focus
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DeLaval speendips
DeLaval Blockade blinkt uit in zowel speendesinfectie als speenverzorging. Dit unieke dipmiddel
onderscheidt zich in de markt door 3 gepatenteerde technologieën.
I-tech betekent voor uw koeien een snel en langdurig vermogen om bacteriën op de speenhuid
af te doden. De ACT huidverzorgingstechnologie zorgt het hele jaar door voor de beste conditie
van de speenhuid. De Barrier filmtechnologie zorgt voor de beste slotgatbescherming tegen
binnendringende bacteriën in de uier.
Kortom u kiest met DeLaval Blockade voor superieure uiergezondheid.
Vraag uw DeLaval verkoper!
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Voor een goede start

Feedtech Calf care
Elektrolytenmix met een plus!
• Snel herstel elektrolytenbalans
• Extra boost voor weerstand door
antistoffen
• Extra boost immuunsysteem door
gisten
• Extra energie in de vorm van glucose
• Toegevoegde vitamines

Feedtech Good start
Voor de dagelijkse aanvulling van
essentiële vitaminen en antistoffen
tijdens de meest kritieke periode van
het kalf
• Helpt het kalf gezond en sterk te
blijven
• Voorkomt vitaminetekorten
• Zorgt voor een gezonde darmflora

Speedy feeder

25%
kortin
g*
*Bij aanschaf van
2 kg Feedtech Calf care
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Steeds meer veehouders halen
rubber in de stal

10 m 2
2 wek
en
op pro
ef *

Roosterrubber van DeLaval:

•
•
•
•
•

Eenvoudige installatie
Verhoogt de klauwgezondheid
Vermindert de kans op uitglijden
Te combineren met mestrobot/-schuif
Ideaal voor terugloop uit de melkstal,
overgangen, wachtruimtes

*Vraag uw DeLaval verkoper naar de
voorwaarden.
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In 3 stappen naar betere
klauwgezondheid

Stap

1

Frequent schoonhouden van klauwen
Benodigd:
voetbad en
DeLaval klauwzeep HC40

Stap

2

Individuele dieren
inspecteren
Benodigd:
waterslang met
handspuit

Stap

Individuele dieren
behandelen met
4Hooves
Benodigd: rugspuit met
4Hooves oplossing
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Mts. Sibma:

"Individueel sprayen van klauwen
helpt beter dan voetbaden."
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Uw koe
is
tevreden

Uw koe
smacht naar
het verleden

Uw koe
is
ongelukkig

Wist u dat ...
... nieuwe borstels voor schonere dieren en minder scheren zorgen?
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blij
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Hoe ziet uw koeborstel eruit?
Zijn uw koeien blij of smachten ze naar het verleden?

Flexibele koeborstel

Nauwkeurige activiteitmeting - de
sleutel tot een kortere tussenkalftijd

Activiteitmeting van DeLaval:

•
•
•
•
•

Accuraat
Continu meten
Eenvoudige bediening
Snelle terugverdientijd
Verbonden met DelPro

Activiteitniveau
Het alarm is geactiveerd

Optimale
inseminatieperiode
Staande tocht

0
Dag 1

Dag 2

11.00

18.00

Dag 3

11.00

Datum/tijd

Meer weten?
Schrijf u nu in bij uw DeLaval verkoper voor een informatiebijeenkomst
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Geheugensteun

Efficiënt
koecomfort

Kennisboek
‘Efﬁciënt koecomfort’
In dit boek vindt u alle
basisinformatie over koecomfort gebaseerd op
het gedrag en de behoeften van koeien.

B es tel
uw
eigen
exemp
laar
U kunt het boek bestellen
via uw DeLaval dealer.
Wilt u meer informatie over onze producten?
Kijk dan op www.delaval.nl
Bestelling:
........ Reinigingsmiddelen
........ Filters
........ Voorbehandeling
........ Dips
........ Tepelvoeringen / slangen
........ Werkkleding

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Actueel in deze Focus:
........ Blockade speendip
............................................
........ Kalveropfokmiddelen - ACTIE .........................................
........ Roosterrubber - ACTIE
............................................
........ Klauwgezondheid
............................................
........ Flexibele koeborstel - ACTIE ..........................................
........ Activiteitmeting
............................................
........ Winterkleding - ACTIE
........ Afwasborstel, nagelborstel,
Favo zeep, emmer - ACTIE ............................................
Notities:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

In Focus - cadeautips

Afwasborstel
€ 6,30

Emmer, 12 ltr
€ 6,85

Favo Ultra
€ 6,20

Nagelborstel
€ 5,55
Setprij

s

€ 19,95
,-
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Warm de winter door

DeLaval winterjas
• Bontgevoerd voor- en achterpand
• Gewatteerde mouwen
• Een verlengd achterpand
• Afneembare mouwen en capuchon
• Reflecterende strepen
• Vier zakken met snelsluiting

+ GR A
TIS
wa
s poe d
er
(10kg)

DeLaval waspoeder
• Geschikt voor witte en bonte was
• Ook voor lagere temperaturen
• Extreem geconcentreerd

DeLaval melkersoverall
• Waterafstotende delen op armen
•
•
•
•
•

en benen
Perfecte pasvorm
Klittebandsluiting in de mouw
Dubbele benen voor omslag over
de laarzen
Verstelbaar elastiek in de rug
Sterke ritssluiting

+ GR A
TI

S
waspo
eder
(10kg)
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DeLaval fleecejas
• Warm en behaaglijk
• Hoogwaardig materiaal
• Afsluitbare zakken met rits
• Perfecte pasvorm

Alle aanbiedingen in deze Focus zijn geldig t/m 11 januari 2013.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 06-2012/NL

