
20º in de stal? Start met ventileren!

Begin met meten in de stal 

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

BSC - multifunctionele 
besturingskast
De BSC is een eenvoudig bedienbare 
besturingskast die automatisch reageert 
op veranderende stalomstandigheden. 
Met behulp van een luchtvochtigheids-
sensor berekent de BSC de tempera-
tuurvochtigheidsindex (TVI).
Hierdoor weet de BSC precies hoe hij 
moet reageren op de veranderende 
omstandigheden. 

Cow cooling - van ventileren naar 
ECHT koelen
Dit unieke systeem combineert 
sensorgestuurde sproeiers met 
luchtstroom

 Stimuleert het koeverkeer 

 Voorkomt teruggang in melkgift

 Verhoogt de voeropname

BSC

Luchtvochtigheids-
sensor

Zorg voor het juiste klimaat 
voor uw koeien

DeLaval DF1200 met 
grote luchtverplaatsing 

 Unieke ventilatorbladen voor 
 gerichte worp hoge luchtstroom
 Gemaakt van robuuste 
 materialen
 Stiller dan veel alternatieven
 Ondersteunt de natuurlijke
 ventilatie

Vlietskade 82 - 4205 NG Gorinchem
www.ariedeleeuwbv.nl
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Heeft u de spanning onder controle? 

Ruil uw oude laarzen in en ...   DeLaval bezems

“Heeft u ons nieuwe

bedrijfsmagazine

al gezien?”

Vraag er anders naar bij

mijn volgende bezoek

Wout van der Plas

06 20497567

DeLaval lichtgewicht laarzen
• Warmte-isolerend en lichtgewicht
• Stalen neus en tussenzool
• Comfortabele binnenzool

• Robuuste apparaten
• 3 jaar garantie

De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 18 mei 2020.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2020-01

Als het echt schoon moet
• Duurzaam en stevig
• Lopen niet vol
• In diverse afmetingen

*Bij aanschaf van diverse types schrik-
draadapparaten. 
Type voltmeter afhankelijk van type 
schrikdraadapparaat.

... ontvang

€ 12,50
korting*

*Bij aankoop van een 
paar nieuwe DeLaval 
laarzen

*Bij aanschaf van diverse types schrik-

GRATIS
digitale 

voltmeter*

3 halen 
=

2 betalen


