
DeLaval Evanza™ melkstel

Vooraankondiging

WE LIVE MILK DAYS

Meer melk op een effi ciënte, veilige en 
duurzame manier!

Dag in dag uit zijn wij samen met u bezig met 
melk. Melk zit in onze genen en wij willen u 
helpen MEER te doen met MINDER.

Hoe?
 Langere levensduur
 Beheersen van hittestress 
 Automatisch vruchtbaarheidsmanagement
 Voeroptimalisatie
 Automatisering en advisering

In samenwerking met het NAJK organiseert 
DeLaval in maart 2020 8 bijeenkomsten bij 
boeren op het erf in Nederland, België en 
Luxemburg. 

Komt u ook?

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

Het meest effi ciënte melkstel ooit door ons ontwikkeld betekent voor u meer melk, 
gezondere uiers, met minder arbeidsinspanning.

Tot

9,3%
hogere

melkstroom*

Tot

7%
kortere

melktijd*

Tot

83%
minder 

luchtzuigen*

4x
 langere levensduur 

korte melkslang*

In minder dan

1min.
alle 4 

cartridges
vervangen

Tot

58%
kortere

servicetijd*

2x
 langere levensduur 

van de cartridge*

Tot

92%
verbeterde 

speenconditie*

 langere levensduur 

In minder dan

* Vergeleken met DeLaval Harmony™ 
 melkstellen met ronde voeringen en 
 gemeten op pilotbedrijven.
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De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 28 februari 2020.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2020-01

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

*Bij aankoop van een paar 
nieuwe DeLaval laarzen

         Niet alleen de meest comfortabele... 

...maar ook de meest effectieve borstel op de markt*
• De meeste contactpunten met de koe
• De meeste draaiuren per dag
• Verhoogt de productie
• Extreem laag energieverbruik (0,45 kW per dag)

Als het echt schoon moet

*Primus DLZ test

Ruil uw oude laarzen in en ...

Feedtech Energy booster DeLaval bezems

...ontvang

€ 12,50
korting*

DeLaval lichtgewicht laarzen
• Warmte-isolerend en lichtgewicht
• Stalen neus en tussenzool
• Comfortabele binnenzool

Pit voor de koe na het afkalven

3
halen

2
betalen*

*Geldt voor 
bezems en 
houten stelen


