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Volg DeLaval
Benelux ook op 
Facebook en 
Twitter

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

In stappen naar 1.000 liter meer melk per koe...
...dankzij goede ventilatie en lig- en loopcomfort

Stalventilator DDF1200
Het unieke ontwerp en de speciale 
ventilatorbladen zorgen voor een 
gerichte worp met een hoge lucht-
stroom, waardoor u hittestress 
voorkomt en toch minder ventilatoren 
nodig heeft.

deze zomer

DeLaval matrassen
Als koeien (comfortabel) liggen worden 
de klauwen ontlast en wordt er meer melk 
geproduceerd. Elk uur meer liggen brengt u 
een stapje dichterbij.

DeLaval roosterrubber
Een zachte ondergrond spaart de 
klauwen en brengt u een stapje 
dichterbij

DeLaval brisket board
Liggen uw koeien in een perfecte positie? 
Geen belemmering bij het gaan liggen of 
gaan staan. DeLaval brisket board brengt u 
een stapje dichterbij

Dorpsweg 46 - 4223 NC Hoornaar
www.ariedeleeuwbv.nl
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De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 7 juni 2018.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2018-02 AdL

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

DeLaval bezems
Als het echt schoon moet

• Duurzaam en stevig
Robuuste bezems in diverse
afmetingen

DeLaval lichtgewicht 
veiligheidslaarzen
• Goede pasvorm
• Comfortabele binnenzool

*Geldt voor bezems en 
houten stelen

3
halen

2
betalen*

... ontvang

€ 12,50
korting

Ruil uw oude laarzen in en...

Laat uw koeien veilig grazenLaat uw koeien veilig grazen

Wij hebben alles voor
mobiele afrastering

Van onze nieuwe premium palen tot en 
met de modernste weideapparaten, 
zoals de ESE20BM. Geschikt voor 12V 
accu, met slimme energiebesparings-
techniek voor extra lange accuduur. 

20%
introductie-

korting**

**Op alle premium palen

De premium palen zijn beschikbaar in 78 cm, 115 cm 
en 145 cm. Met versterkte voet, zwaarverzinkte 9 mm 
pen en isolatoren die tot boven aan toe doorgaan zodat 
u de hele paal kunt benutten.


