Niet alleen de meest comfortabele...
...maar ook de meest effectieve borstel op de markt*

Voorkomen van
mastitis begint
vóór het melken

Biofoam

 Schuim voor het zeer effectief
verwijderen van vuil
 Reiniging van de speen verlaagt
het risico op bacteriën
 Zorgt voor een optimale speenconditie
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NIEUW!

s t a t io n e l
koeborst

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

Stationaire koeborstel
Handig in de afkalf- of
separatiebox

*Gratis stationaire borstel bij aankoop
van een ﬂexibele koeborstel

Eco paper

 Goede natsterkte
 100% gerecycled = goede vochtopname
 Goede prijs-kwaliteitverhouding

Volg DeLaval
Benelux ook op
Facebook en
Twitter

Bezoekaankondiging

Effectief voorbehandelen

Het bezoek van onze medewerker aan u is gepland voor

kor ting

volgende week. Naast adviezen en verbruiksgoederen

25%

*Primus DLZ test
**Bron: Cornell University
(Schukken, Young) August 2009

hebben wij veel interessante acties voor u.

 De meeste contactpunten met
de koe
 De meeste draaiuren per dag
 Loopt door zolang de koe
eronder staat
 Verhoogt de productie
 Vermindert de kans op mastitis**
 Extreem laag energieverbruik
(0,45 kW per dag)

Bezoekaankondiging

Met de werkkleding van DeLaval loopt u
er altijd goed bij

ATIS
GpR
oloshirt*
*Bij aankoop van 2 overalls

DeLaval kalverdekje
• Ondersteunt weerstand en groei
• Beschermt tegen kou
• Ademend, dus voorkomt zweten

5+1

GRATIS

Feedtech™ S20 liksteen
• Geen luxeconsumptie
• Bevordert eetlust en spijsvertering
• Makkelijk toepasbaar
• 2 of 10kg formaat

Uw toekomstige koe
straks 1.000 kg extra laten
produceren?
Geef haar de beste kansen
vanaf dag 1

e actie
Vraag naar d
utomaten!
kalverdrinka
Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.nl
De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 29 december 2017.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2017-06
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