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

Bent u Milk Ready?

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

Comfortabele fleeceplaid 
ter waarde van € 30,-
	Formaat: 150 x 125 cm
	Polar fleece buitenkant
	Zachte teddy fleece
 binnenkant

Milk Ready betekent dat uw 
systeem klaar is om de hoogste 
kwaliteit melk te winnen, te  
transporteren en te bewaren
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Wij adviseren u graag over:
Het passende reinigingsmiddel

De afstelling op uw bedrijf

Een optimale output van uw reiniging
Het laatste glas water uit uw 
melksysteem na de reiniging 
zou drinkbaar moeten zijn! 

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

GRATIScomfortabelefleeceplaid*

NajaarsACTIE!

DeLaval BV

Oostermeentherand 4 - 8332 JZ Steenwijk
www.delaval.com
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De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 3 januari 2020.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2019-06

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

*Vraag naar de voorwaarden

Feedtech Electro balance 

DeLaval kalverdek     DeLaval 4Hooves

Voor extra ondersteuning bij koud, 
nat en winderig weer
• Comfortabel, waterafstotend en 
 ademend

      DeLaval Lineair LED-licht LL3000

GRATIS
op proef

Ondersteunt de stabilisatie van 
de vocht- en elektrolytenbalans 
• Kan samen met melk gegeven worden
 voor een optimaal energieaanbod
• Erg aantrekkelijk door de zoete geur
• Vormt een natuurlijke gel die de 
 mest indikt

Beproefd klauwontsmettingsmiddel 
• Bewezen veilig, effectief en betaalbaar
• Voor voetbaden of individueel 
 behandelen met de drukspuit

Nu

extra
voordelig*

Perfect licht voor melkstal en  
werkruimtes
• Zeer heldere lichtbron voor optimaal en
 scherp zicht
• Hoge energie-efficiëntie: 
 150 lumen/Watt
• Volledig waterbestendig IP66
• Extreem robuuste uitvoering, slagvast

NIEUW!


