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

Melkkwaliteit en diergezondheid op een hoger plan brengen?
Wij denken graag met u mee in een passende oplossing voor uw bedrijf

*De GRATIS speaker is verkrijgbaar bij 
aankopen van voorbehandelings- en 
speendesinfectiemiddelen, fi lters, olie, 
reinigingsmiddelen en Feedtech en is 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Vraag naar de voorwaarden, OP=OP

Draadloze speaker ter 
waarde van € 35,-
 Vermogen 12 watt
 Koppelbaar via Bluetooth 
 of aux-kabel
 1500 mAh Li-ion batterij

DeLaval melkfi lters
 Meerlaagse wetlaid fi ltratie
 Goedgekeurd voor levensmiddelen
 Unieke blauwe kleur voor extra mastitiscontrole

      NajaarsACTIE!DeLaval vacuümpompolie
 Juiste smering bij hoge én lage 
 temperaturen
 Stabiel vacuüm tijdens het melken 
 en reinigen
 Ook voor frequentiegestuurde 
 vacuümpompen

GRATIS
draadloze
speaker*

Feedtech likstenen
 Geen luxeconsumptie
 Directe zoutaanvulling naar
 behoefte
 Eenvoudig te gebruiken

SCHERPE
staffel-

prijzen

DeLaval BV

Oostermeentherand 4 - 8332 JZ Steenwijk
www.delaval.com
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De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 1 november 2019.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2019-05

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

Stimulerende LED-verlichting van DeLaval

          Netjes weer op stal met DeLaval
          scheerapparaten

*Bij aankoop van een DeLaval scheerapparaat

Minder stroomverbruik en een beter 
resultaat voor koe en veehouder
Benieuwd hoe dat kan?
Laat ons een lichtplan maken en 
overtuig uzelf

GRATIS
lichtplan

Bijvoorbeeld met een draadloos scheer-
apparaat 
• Tot 2 uur op 1 accu
• Efficiënte en comfortabele scheerhoek

Tepelvoeringen zijn als hardloopschoenen; zijn 
ze versleten of is de maatvoering niet juist, 
verwacht dan ook geen topprestaties.
De juiste tepelvoering en tijdige vervanging 
ervan is van groot belang om uw koeien te 
laten presteren.

GRATIS
speenmeting/

vervangings-

advies

GRATIS
messenset*

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op 

speenmeting/

Lopen uw koeien de marathon op versleten of verkeerde schoenen?


