
20º in de stal? Start met ventileren!

Het bezoek van onze medewerker aan u is gepland voor 
volgende week. Naast adviezen en verbruiksgoederen 
hebben wij veel interessante acties voor u.

Zorg voor het juiste klimaat 
voor uw koeien

DeLaval DF1200 met 
grote luchtverplaatsing 

 Unieke ventilatorbladen voor 
 gerichte worp hoge luchtstroom
 Gemaakt van robuuste materialen
 Stiller dan veel alternatieven
 Ondersteunt de natuurlijke ventilatie

Begin met meten in de stal 

Luchtvochtigheidssensor

BSC

BSC - multifunctionele besturingskast
De BSC is een eenvoudig bedienbare besturingskast die 
automatisch reageert op veranderende stalomstandigheden. 
Met behulp van een luchtvochtigheidssensor berekent de 
BSC de temperatuurvochtigheidsindex (TVI).
Hierdoor weet de BSC precies hoe hij moet reageren op 
de veranderende omstandigheden. 

Cow cooling - van ventileren naar ECHT 
koelen
Dit unieke systeem combineert 
sensorgestuurde sproeiers met luchtstroom

 Stimuleert het koeverkeer 

 Voorkomt teruggang in melkgift

 Verhoogt de voeropname



B
e
zo

e
k
a
a
n
k
o
n
d
ig
in
g

De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 24 april 2020.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2020-02

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.com

*Bij aanschaf van 3 tubes 
Feedtech Carbogel

Prima Plus
• Vriendelijk voor de speenhuid
• Zeer goed spraybaar
De DART-technologie verhoogt de werkzaamheid van 
beide 2 actieven. Dankzij de lage concentraties blijft 
het product vriendelijk voor de speenhuid.

Feedtech voor kalveren

De toekomst van melken begint hier

Feedtech Carbogel voor kalveren*
• Gemakkelijk en snel toe te passen
• Sneller herstel bij kalverdiarree
• Bindt geen mineralen of 
 vitaminen

            Vernieuwd: nu nog betere desinfectie met Prima Plus

50%korting op de applicator*

DeLaval Evanza™ melkstel met 
tepelvoeringcartridge
Het meest efficiënte melkstel ooit door 
ons ontwikkeld
• Hogere melkstroom
• Kortere melktijd
• Minder luchtzuigen
• Verbeterde speenconditie
• Langere levensduur cartridge en korte 
 melkslang


