
De toekomst van melken begint hier

DeLaval Evanza™ melkstel
Het meest effi ciënte melkstel ooit door ons ontwikkeld betekent voor u meer melk, 
gezondere uiers, met minder arbeidsinspanning.

Lees hier wat de ervaringen 
zijn van Rinze Kleefstra van 
Maatschap Kleefstra-Jansen 
uit het Friese Boer

Direct enthousiast
“We melken 2 maal daags ruim 
300 koeien in een 2x16 zij-aan-zij. 
Het melken wordt rondgezet met 
verschillende melkers. Ook mijn 
2 zonen melken regelmatig in de 
weekenden en de vakanties.”

“Al onze melkers waren meteen 
erg enthousiast over het Evanza 
melkstel. Het melkstel is eenvou-
diger te hanteren tussen de ach-
terbenen door. Bovendien laten 
de koeien zich rustiger melken; 
we ervaren minder luchtzuigen 
en aftrappen waardoor er minder 
verstoring is tijdens het melken.”

Rinze Kleefstra maakt gebruik 
van het InService™ 
All-Inclusive pakket voor zijn 
Evanza melkstellen. 

Informeer naar de voordelen 
bij uw DeLaval dealer!

DeLaval EvanzaTM

Eenvoudig tepelvoeringen 
 wisselen*

 Sneller melken*

 Verbeterde
 uiergezondheid*

 Ergonomisch, 
 lichtgewicht 
 melkstel*

Ook de Evanza cartridge 
is uitgerust met het 
unieke Clover ontwerp

* Vergeleken met het 
DeLaval Harmony melkstel

DeLaval 
tepelvoering

Tot

10%
hogere melk-

snelheid

Tot

5%
meer
melk

Tot

12%
minder
mastitis

Het unieke Clover ontwerp zorgt voor 
een beter en consistenter contact met 
de speen en een verbeterde massage, 
waardoor de koe maximaal comfort 
ervaart tijdens het melken.

Dit resulteert in:
 Een hogere melksnelheid
 Verbeterde uiergezondheid
 Hogere melkgift

U hoeft niet te kiezen tussen hoge 
prestaties of teder melken, de
Clover tepelvoering biedt beide.

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
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Zelfs de beste borstel moet eens vervangen worden

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

De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 29 januari 2021.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2020-07

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

*Vraag naar de voorwaarden

DeLaval kalverdek

Nu

10%
korting

Een nieuwe vervangingsborstel 
verhoogt de effectiviteit van uw 
borstel met wel 50% t.o.v. een 
versleten borstel. Laat uw koeien 
genieten en vervang het borstel-
pakket op tijd voor een optimaal 
borstelresultaatX

Tijdelijke

actie-

korting*

Krachtig DeLaval waspoeder

Krachtig DeLaval waspoeder
• Zeer geconcentreerd
• Voor witte en bonte was
• Werkzaam bij lage temperatuur

NU
€ 29,50/zak


