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DeLaval Info: 21-065
Betreft: Bezoekaankondiging actiekaart 2021-06
Geachte heer, mevrouw,
We zijn weer toe aan de volgende editie van de bezoekaankondiging.
Deze editie loopt van 8 november tot en met 31 december 2021.
Zie in de bijlage:
• Een digitale editie van de kaart.
• Een overzicht van alle acties die gelden voor deze actiekaart.
• Presentatie van de acties om te gebruiken in de ToerBoertiek.

Op de voorkant aandacht voor:
DeLaval SCB flexibele koeborstel
Nog altijd de beste borstel op de markt en nu nog beter! Met het laagste energieverbruik en het
grootste geborstelde koe-oppervlak. De koeborstel blijft lopen zolang de koe dat wil en slaat het
snelste aan. En daar kunnen de concurrenten niet aan tippen.
Heeft de klant onze borstel al? Kijk dan eens naar het borstelpakket. Een nieuwe borstel
verhoogt de effectiviteit ten opzichte van een versleten borstel met wel 50%. Een versleten
borstel zal veel nutteloze draaiuren maken en geeft de koeien niet de voldoening van een
goede borstelbeurt.

Loop- en roosterrubber
Wij houden van klauwgezondheid!
Levensduur is een thema wat steeds meer aandacht krijgt. Klauwgezondheid staat in de top
drie van belangrijkste afvoerredenen, maar de impact wordt nog steeds door veel
veehouders onderschat.
Met het loop- en roosterrubber kan het koecomfort eenvoudig verbeterd worden.
Bijvoorbeeld op kritische plekken op looppaden en plaatsen waar veel koeverkeer is. Dit
vermindert de klauwbelasting en verbetert de tochtwaarneming.

Op de achterkant:
Dipal Plus
Via deze bezoekaankondiging willen we de veehouder graag kennis laten maken met de
verbeterde Dipal RTU formule: Dipal Plus! Dipal Plus is beter spraybaar met een goede
hechting aan de speen. Het speendesinfectiemiddel heeft een betere stabiliteit, is vriendelijk
voor de huid en is langer zichtbaar. Het bevat jodium voor effectieve desinfectie en 4,1%
aan speenverzorgers voor een goede speenconditie.
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Dipal Plus wordt, naast deze in bezoekaankondiging, ook onder de aandacht gebracht in de
komende DeLaval Koerant. Op de ToerBoertiekdag jl. ontving elke ToerBoertieker tevens
een productstaal en de nieuwe productsheet (ook te downloaden via de DeLaval website).
Laarzen & sokken
Met warme voeten werkt het lekkerder, zeker nu we de koudere dagen weer tegemoet
gaan. Daarom nu extra aandacht voor onze PU-veiligheidslaarzen. Een stevige
veiligheidslaars met anatomisch gevormde binnenzool. Vermoeit de voet minder snel en
absorbeert vocht.
En natuurlijk mogen warme sokken dan ook niet ontbreken, keuze uit diverse soorten.
Zowel de laarzen als de sokken blijvend in prijs verlaagd!
DeLaval dompelpompen
DeLaval dompelpompen onderscheiden zich door hun robuustheid, hoge capaciteit en
prestaties onder vuile omstandigheden en hebben een thermische beveiliging.
Deze keer specifiek de C4000 onder de aandacht. Deze pomp is het best geschikt voor
vuilere omstandigheden die veel voorkomen op het melkveebedrijf.
Boxschraper
De ligbedden zijn snel en eenvoudig schoon te houden met deze lichtgewicht boxschraper.
Dit hulpmiddel mag op geen enkel bedrijf ontbreken! Tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd.

Vraag uw districtsvertegenwoordiger After Market voor meer informatie over deze acties.
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ARTIKEL NR. PRODUCT OMSCHRIJVING

PRIJS

ACTIVITEIT VOOR DEALER

ACTIVITEIT VEEHOUDER

Flexibele koeborstel
Zie prijslijst AM 3-16
Loop & roosterrubber
Zie rekentool koecomfort
zie prijslijst AM 3-8
Dipal Plus
741006511 Dipal Plus 20L
741006512 Dipal Plus 60L
741006513 Dipal Plus 200L

85208637
85208638
85208639
85208640
85208641
85208642
85208643
85208644
85208645
85208646
85208647
85208648

2150011537
2150011538
2150011539
2150011540

64094201
64094202
64094203
64094204

Nieuw!
€
€
€

57,5 NB
155,4 NB
471,8 NB

Veiligheids- en PU-lichtgewicht laars
(stalen neus, stalen zool, PU)
PU veiligheidslaars, zwart, mt 37
PU veiligheidslaars, zwart, mt 38
PU veiligheidslaars, zwart, mt 39
PU veiligheidslaars, zwart, mt 40
PU veiligheidslaars, zwart, mt 41
PU veiligheidslaars, zwart, mt 42
PU veiligheidslaars, zwart, mt 43
PU veiligheidslaars, zwart, mt 44
PU veiligheidslaars, zwart, mt 45
PU veiligheidslaars, zwart, mt 46
PU veiligheidslaars, zwart, mt 47
PU veiligheidslaars, zwart, mt 48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95
73,95

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Werksokken
47% Acryl, 23% wol, 15% Angorawol, 15% Polyamide
DeLaval robuuste werksok, maat 35-38
DeLaval robuuste werksok, maat 39-42
DeLaval robuuste werksok, maat 43-46
DeLaval robuuste werksok, maat 47-50

€
€
€
€

13,50
13,50
13,50
13,50

NE
NE
NE
NE

78% Organisch katoen, 20% Polyamid, 2%Elastan
DeLaval standaard werksok, maat 35-38
DeLaval standaard werksok, maat 39-42
DeLaval standaard werksok, maat 43-46
DeLaval standaard werksok, maat 47-50

€
€
€
€

9,50
9,50
9,50
9,50

NE
NE
NE
NE

€
€
€

430,00
472,00
503,00

NG
NG
NG

Dompelpompen
98079697 Dompelpomp C300
98653875 Dompelpomp C4000
88101901 Dompelpomp RVS

Overzicht artikelen; Prijswijzigingen onder voorbehoud

iets lagere dealer netto

blijvend in prijs verlaagd

lagere dealer netto

blijvend in prijs verlaagd

lagere dealer netto

blijvend in prijs verlaagd
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ARTIKEL NR. PRODUCT OMSCHRIJVING
Mestschraper
2150015439 Mestschraper met draad, kunststof, driehoekig, 35 cm
97310115 Mestschraper, kunststof, driehoekig, 35 cm
97310105 Mestschraper, kunststof, rechthoekig, 35 cm
97309481 Mestschraper, recht model, alu, 47 cm
97309703 Vervangblad voor alum mestschraper 47cm

97311302
97310202
97310203
97310204
70000433

Stelen
Steel hout, 135 cm x 24 mm
Steel hout, 170 cm x 28 mm
Steel hout, 190 cm x 28 mm
Steel hout, 170cm x 28 mm, met draadeinde
Steel hout, 170 cm x 35 mm

98880129 Steel aluminium, conisch, 150 cm
98880139 Steel aluminium, conisch, 170 cm
97270485 Steel glasfiber, telescoop, 110-202 cm

PRIJS
€
€
€
€
€

7,75
7,65
11,60
48,90
16,50

NA
NA
NA
NE
NE

€
€
€
€
€

5,00
7,60
8,25
8,95
10,60

NE
NE
NE
NE
NG

€
€
€

22,30
24,45
22,75

NE
NE
NE

Overzicht artikelen; Prijswijzigingen onder voorbehoud

ACTIVITEIT VOOR DEALER

ACTIVITEIT VEEHOUDER

15% korting
15% korting
15% korting

15% korting
15% korting
15% korting

