
20° in de stal? Start met ventileren!
Interesse in het juiste gereed-
schap? Ik neem het direct voor 
u mee!

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

Start koelen bij 60 adem-
halingen per minuut
Het aantal ademhalingen per minuut van uw 
top 10 productieve koeien geeft u een praktisch 
handvat om de hittestress in uw stal te beoor-
delen als u geen luchtvochtigheidssensor heeft. 

Tip:
Tel 20 seconden lang het aantal keren dat de buik uitzet in 
de linker� ank. Vermenigvuldig dit met 3. Is dit getal hoger 
dan 60? Start dan met koelen. De lichaamstemperatuur is 
dan al zo’n 39ºC.

Maak de koeien kletsnat en zorg voor een hoge 
luchtsnelheid van 3m/s om de warmte van de 
koeien af te voeren.

Stalventilator DDF1200P
 Het unieke design zorgt voor een snelle 
 koeling door de hoge luchtsnelheid van 
 3m/s tot op wel 11 mtr.

Bijvoorbeeld:
 Bezems  Mestschrapers 
 Vloertrekkers  Stelen

DeLaval BV

Oostermeentherand 4 - 8332 JZ Steenwijk
www.delaval.com
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Wij hebben alles voor een complete afrastering

Schuimreiniging: sneller, beter & veiliger

*Borstel naar keuze t.w.v. € 15,- bij aankoop 
van 20 ltr schuimreiniger

De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 19 juni 2020.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2020-03

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

• Apparaten op lichtnet of op batterij/accu
• Draad, lint en poortgrepen
• Paaltjes, accessoires en hulpgereedschap

En ik heb ook nog het volgende voor u:

Foam cleaner
• Tegen vet-, olie-, eiwit- en 
 mestaanslag
Parlour cleaner
• Tegen kalk-, melksteen- en 
 ijzeraanslag

GRATIS
borstel*

Bijvoorbeeld:
• Uiercrèmes • Merkstiften • Borstels


