DeLaval Plast - sneldrogende coating
TM

Voor langdurige bescherming en hygiëne
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U hoeft niet te kiezen tussen hoge
prestaties of teder melken, de
Clover tepelvoering biedt beide.
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Het bezoek van onze medewerker aan u is gepland voor
volgende week. Naast adviezen en verbruiksgoederen
hebben wij veel interessante acties voor u.

DeLaval BV
Oostermeentherand 4 - 8332 JZ Steenwijk
www.delaval.com

DeLaval Plast
Beschikbaar voor voergang, als antislipvloer voor melkstal of tankruimte en als
wandbescherming




UV-bestendig
Uitstekende hechting
Hoge chemische weerstand

Het unieke Clover ontwerp zorgt voor
een beter en consistenter contact met de
speen, wat resulteert in een verbeterde
massage.
Net als op onze testadressen kan dit ook
bij u resulteren in:
 Een hogere melksnelheid
 Verbeterde uiergezondheid
 Hogere melkgift

Bezoekaankondiging

Vernieuwd assortiment draad en lint, met hogere treksterkte
en minder weerstand
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Polylint

Polydraad

Vliegenoverlast?

*Bij aankoop van € 50,- aan
lint, draad of touw

Polytouw

Stalventilatie
Wees er op tijd bij
en laat u niet
verrassen door de
hitte deze zomer

Gebruik DeLaval vliegenstrips
• Trekt vliegen aan door het
3D-patroon en de kleur
• Met zeer sterke, natuurlijke lijm

Automatische
aansturing

DeLaval dipmiddelen
Wat kiest u?
A) Excellente bacteriedoding
B) Superieure speenconditie
C) Gewoon een goede dip

Altijd een passende oplossing voor
uw bedrijf

Feedtech Electro balance

Scheerarcptiee**
probe

Ondersteunt de stabilisatie van de
vocht- en elektrolytenbalans
• Oplosbaar in melk (of water)
• Vormt een natuurlijke gel die de
mest indikt
**Vraag naar de voorwaarden

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.com
De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 12 juli 2019.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2019-03

