DeLaval
Focus

Deze Focus wordt u aangeboden door:

Schoon en droog

Bacteriën hebben water, voedsel en
een temperatuur van 20-40 graden
nodig om te groeien en verdubbels
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len zich elke 20 minuten. Daarom
is een schone, droge ligbox zo
belangrijk.
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Minder stank
Minder vliegen
Speenhuidvriendelijke pH
Weinig stof
Anorganisch
Betere grip

*Bij aankoop van 1 big bag

Warm de winter door

Winterjassen van DeLaval zijn robuust, comfortabel
en bovenal lekker warm! Overtuig uzelf.

DeLaval winterjas
Een verlengd achterpand voor een
nog betere bescherming van de rug.
Afneembare mouwen zodat de jas ook te
gebruiken is als bodywarmer. Extra sterke
rits, vier zakken met snelsluiting.
Bontgevoerd voor- en achterpand, gewatteerde mouwen. Bontgevoerde kraag met
afritsbare capuchon. Tevens voorzien van
reflecterende strepen op de mouwen voor
extra veiligheid.

DeLaval werksokken
De DeLaval werksokken zijn er in
3 uitvoeringen: robuust, standaard en
licht.
De sokken houden de voeten warm, zijn
vormvast, comfortabel en duurzaam.
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Probleemloos door de winter

DeLaval waterdrinkbakken van
polyethyleen zijn diervriendelijk,
robuust, UV-bestendig en verminderen bevriezingsgevaar.
Drinkbak type SC2

Ze combineren de voordelen van
een open bak - toegankelijkheid en
inzicht in de waterkwaliteit - met
een geïsoleerde bak tegen bevriezing.

Geïsoleerde drinkbak met kleppen

De vlotterruimte is geïsoleerd en
kan naar wens met een verwarmingselement uitgevoerd worden.
Ook ideaal in combinatie met ringleiding verwarmingssystemen.

Drinkbak WT7, WT10 en WT12

Gladde roosters
Of het nu om slijtage gaat of vorst. Met
het SFC roosterrubber blijven uw koeien
op de been. Door de verende werking van
het rubber breekt het ijs makkelijk los en
lopen uw koeien alsof ze in de wei zijn.
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U wilt toch ook minder
klauwproblemen?
Kreupele koeien kosten
gemiddeld € 250,- per geval.
Regelmatig voetbaden draagt bij
aan het voorkomen van infectieuze
klauwaandoeningen. Maar ook individuele behandeling is noodzakelijk.
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Sterke en snelle hechting
Mixen niet nodig

Hoofcare DA
Superieure klauwverzorging
Bewezen effectief tegen bacteriën die
mortellaro veroorzaken (lab- en veldtesten). De innovatieve en hoogst effectieve
Hoofcare DA formule bevat een mix van
quarternaire ammoniumverbindingen,
zuren en bevochtigers. Het middel dringt
door tot op de klauwhuid en werkt langdurig. De mix van actieve ingrediënten
blijft actief bij lage temperaturen en in
aanwezigheid van mest en vuil.

Klauwreiniger HC40
Schone klauwen
Vermindert de hoeveelheid vuil aanzienlijk. Geeft daardoor een sterk verbeterde
behandeling van klauwen tegen aandoeningen.
TIP: door gebruik van een duo-voetbadopstelling zal het desinfectiebad
langer schoon blijven!
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Feedtech – van kalf tot koe

Rondom het afkalven heeft een
koe veel calcium nodig voor
biest- en melkproductie. In de
droogstand is geen calcium nodig
en het mechanisme om calcium op
te nemen uit de botten kan deze
plotseling toegenomen behoefte
rondom het afkalven niet aan!
Behandel preventief en voorkom
Acht tot negen procent van de
kalveren sterft in het eerste
levensjaar. In de meeste gevallen
treden de problemen op in de eer-
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ste 14 levensdagen met diarree als
belangrijkste oorzaak.

Feedtech Electrolyte
Snel herstel bij diarree
Ontwikkeld als eerste hulp bij kalverdiarree, met een volledige voedingswaarde.
Feedtech Electrolyte is een unieke
combinatie van elektrolyten, vitamine
B-groeicomplexen en polysachariden.
Stopt diarree binnen 24 uur door
gelvormende bestanddelen.
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Feedtech Calcium Supplement
Feedtech Calcium Supplement is een
vloeibaar hulpmiddel dat melkziekte helpt
te voorkomen. Het bevat twee soorten
calcium en is versterkt met diverse
vitaminen, mineralen en propyleenglycol
voor extra energie.
Feedtech Calcium Bolus
Dit snel oplosbare calciumsupplement
vult het calciumniveau van de koe aan en
beperkt het risico op melkziekte.
Calcium Bolus is eenvoudig toe te dienen
met een pillenschieter. De koe knapt al
binnen enkele minuten op.

Heeft Led-verlichting de
toekomst?

Misschien wel, maar nu zijn de metaalhalide lampen, die onder meer
door DeLaval gebruikt worden, nog steeds de lampen die de hoogste
opbrengst wit licht per Watt geven. Dus energiezuinig en de juiste
kleur om in te werken.

Door de uitgedachte vormgeving geeft de
stalverlichting van DeLaval u verlichting
op de plaats waar het zijn moet met minimale uitstraling naar buiten. En dat kan
helpen bij uw nieuwe bouwaanvraag.

Goede verlichting verdient
zichzelf terug.
Uw DeLaval verkoper rekent
het in een handomdraai
voor u uit.
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DeLaval melkﬁlters betrouwbare kwaliteit
Bijzonder sterk onder natte omstandigheden, groot vuilopvangend
vermogen en goede doorstroomsnelheid zijn de belangrijkste kenmerken
van alle DeLaval melkfilters. Ze zijn ontwikkeld om aan de hoogste
verwachting van melkkwaliteit te voldoen.
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Blauwe filters
Voor eenvoudige herkenning
van afwijkende melk zijn speciaal blauwe filters ontwikkeld.
Vuil en melkvlokken zitten
buiten op de melkfilter en zijn
gemakkelijk zichtbaar op de
blauwe achtergrond. Hiermee
heeft u extra controle over de
melkkwaliteit.
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*Bij aankoop van 400 melkfilters
Alle aanbiedingen in deze Focus zijn geldig t/m 12 februari 2012.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 07-2011.

Geheugensteun

Het bezoek van onze medewerker aan u is gepland voor volgende
week. Verwacht u niet thuis te zijn, dan kunt u natuurlijk vooraf
bellen. U kunt deze kaart ook invullen en achterlaten.
Het zal u duidelijk zijn, dat wij niet ons gehele assortiment op
deze kaart kunnen presenteren.
Kruis aan waar uw interesse naar uitgaat:
 Stalmatten/stalmatrassen
 Koeborstels
 Stalventilatie
 Stalverlichting
 Roosterrubber / looprubber
 Reinigingsautomaten
 Automatisch voetbad AFB1000
 Mestrobot RS420S
 Ruwvoersysteem
 Krachtvoerboxen
 Waterhergebruiksysteem WS1/WS2
 MiniMelker MMU
 Melkkoeltanks en melkkoeltankbewaking
 VMS - VrijwilligMelkSysteem
Bestelling:
........ Reinigingsmiddelen
........ Filters
........ Voorbehandeling
........ Dips
........ Tepelvoeringen / slangen
........ Werkkleding
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.............................................
.............................................
.............................................

Actueel in deze Focus:
........ DryMaxx - ACTIE
.............................................
........ Winterjassen, sokken
.............................................
........ Geïsoleerde drinkbakken .............................................
........ Roosterrubber
.............................................
........ Klauwgezondheid - ACTIE .............................................
........ Feedtech - ACTIE
.............................................
........ Stalverlichting
.............................................
........ Melkfilters - ACTIE
.............................................
........ Calf Milk Bar
.............................................
........ Handzeep - ACTIE
.............................................
.
Notities:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

In Focus

Calf milk bar

Zolang
de voorraa
d
strekt!

De Calf Milk Bar zorgt voor een langzame
constante melkstroom. Dit zorgt voor een
betere speekselafscheiding met als resultaat
een betere opname en vertering.

Favo handzepen

2e
verpakking
*

half
geld!

De DeLaval handzepen zijn
uitermate geschikt voor
professioneel gebruik. Ze
kunnen worden gebruikt
voor elke melkbeurt of als
handzeep voor frequent
gebruik.
* Geldt voor dezelfde
verpakkingseenheid.

