In stappen naar 1.000 liter meer melk per koe...
...dankzij koele koeien

DeLaval weidebakken

 Robuust
 Groot drinkoppervlak
 Diervriendelijk  In 3 afmetingen

DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10 - 9031 Gent
www.delaval.com

Al vanaf

€ 235,-

DeLaval staat met MyGrazing 720 op de
‘witte’ lijst van goedgekeurde weideregistratiesystemen. Met een speciaal ontwikkelde
weidedoorlooppoort en bijbehorende
software krijgt u inzicht in de bewegingen
van uw koeien.

De Herd Management
Automatisering adviseur
van uw DeLaval dealer kan
u helpen!

Volg DeLaval Benelux
ook op Facebook en
Twitter

Bezoekaankondiging

Zorg voor voldoende water in de wei

Het bezoek van onze medewerker aan u is

*geldt voor de DDF1200P

gepland voor volgende week. Naast adviezen

Het unieke design zorgt voor een luchtsnelheid
van 1,5 m/s tot op 23 mtr*

en verbruiksgoederen hebben wij veel

Een goed plan in combinatie met de juiste
instellingen is de basis voor succesvolle
weidegang met als resultaat voldoende
uren en dagen. Automatisch registreren
kan in sommige gevallen uitkomst bieden.

interessante acties voor u.

DeLaval stalventilatoren zorgen
voor directe koeling. Alleen zo
houdt u uw koeien koel

Automatisch melken en
weidegang, een uitdaging
voor uw bedrijf?

Bezoekaankondiging
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Jongveebolus

• Altijd zekerheid van mineralenvoorziening
• Ook in de weide
• Voor optimale weerstand, groei
en vruchtbaarheid

20%
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*Op alle premium palen

Laat uw koeien veilig grazen
Wij hebben alles voor
mobiele afrastering

GRATIS

ngsafrasteri
tester**

**Ter waarde van € 12,35.
Bij elke aankoop van
afrasteringsmaterialen
boven € 30,-.

Voorjaarsschoonmaak leuker kunnen we het niet maken,
wel makkelijker en voordeliger

,9 5
Van € 6 5
vo o r

€ 50,-

DeLaval schoonmaakpakket
•
•
•
•
•

Werkborstel
Werkborstel met handvat
Nagelborstel
Emmer, 7 liter
5 liter milde schuimreiniger

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.com
De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 15 juni 2018.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2018-03

