
Det beste melkeorganet 
Har blitt enda bedre

Et

for deg
og din gård



Optimalt design sikrer 
idealvekt og holdbarhet.

Den brukervennlige
valgfrie avstengnings-
ventilen stenger 
umiddelbart ved avspark 
for å hindre oppsug av
forurensning.

Støtteringen stenger 
effektivt av luftstrømmen 
i spenegummien ved 
påsett.

DeLaval TopFlow-teknologien 
håndterer stor melkestrøm 
uten at det dannes 
melkepropper. Børstet, rustfritt stål gir 

sentralen et karakteristisk 
utseende og er svært holdbar 
og motstandsdyktig mot ytre 
påvirkning.

Flensmontert design tillater 
en ubegrenset melkestrøm 
til sentralen og gir et stabilt 
vakuumnivå under hele 
melkesyklusen.

De avrundede 
spenekoppene gir 
enkel håndtering.

Harmony™ melkeorgan 
er nå også tilgjengelig 
med Clover™ 
spenegummi.

Organspesifikasjoner

Vekt: 1,6 kg
Kort melkeslange Ø: 12 mm
Utløpsdiameter: 16 mm

DeLaval Harmony™ melkeorgan med 
DeLaval Clover™ spenegummi. 
Det beste melkeorganet - har nå blitt 
enda bedre.
Når du tar det beste melkeorganet, bygd på over 20 års 
dokumentert suksess, og setter det sammen med en 
toppmoderne spenegummi, kan det bare føre til én ting: 
et uslåelig melkeorgan.
Med raskere nedgivning og utmelking, bedre ergonomi, 
skånsom melking og forbedret spene- og jurhelse, vil både 
du og dine kyr merke forskjellen umiddelbart.

De patenterte teknologier og unike design av DeLaval 
Harmony™ og DeLaval Clover™ gir:
• Overlegen utmelkingshastighet
• Spene- og jurvennlig behandling
• Optimal melkekvalitet
• Melkervennlig ergonomi



Maksimal
melkeytelse
Patentert DeLaval TopFlow teknologi
muliggjør svært rask utmelking.

Melka strømmer inn og blir jevnt 
fordelt på underdelen av sentralen. 
Det unike senterrøret fører melka ut av 
spenekoppsentralen. Dette sikrer en 
god vakuumstabilitet og melkekvalitet. 

Takket være flensmontering av  
Harmony™ eller Clover™ spenegummi. 
Tilkobles spenegummien uten nipler 
til sentralen. Dette, i kombinasjon 
med tømming fra toppen , sikrer rask, 
smidig melkenedgivning under
hele melkingen. Harmony™ klarer høy 
melkestrøm på opp til 15 liter pr minutt.

DeLaval Clover™ spenegummi og  
kombinasjonen av tynnere og tykkere 
syinderseksjoner med konkave 
sidevegger sikrer jevnt trykk på 
spenen, optimal spenemassasje og 
reduserer trykket mot spenespissen. 

Forsøk har vist at Clover™ 
spenegummi melker raskere, oppnår 
høyere avkastning, og melker 
mer fullstendig enn trekantede 
spenegummi.

Maksimerer  
jurhelse  
& melkekvalitet
God vakuumstabilitet er oppnådd 
gjennom Harmony’s unike 
topptømming (TopFlow concept) 
melkeorgan kombinert med stor 
diameter, free-flow Harmony™ slanger.
Dette er viktig, spesielt for spene-
spissen, for å beskytte spenene fra 
vakuumsvingninger som kan føre til 
mastitt.   

I motsetning til i konvensjonelle 
sentraler med nipler vil DeLaval 
Harmony ™ sikrer at uønsket 
spenevask, og cross flow ikke 
forekommer. 

Med en rekke ulike spenegummi 
tilgjengelig, inkludert Clover™, kan du 
finne den perfekte spene-match for din 
besetning.
 
Clover™ spenegummi birar til å 
fremme spenekondisjon ved å sørge 
for enestående avlastning for spenehud 
og spenespiss. 

Flensmonteringen av de korte 
melkeslangene og den unike 
konstruksjonen av spenekoppens 
bunn og senterrør, gir en svært jevn 
melkestrøm. Dette bidrar til å sikre 
perfekt melkekvalitet ved å hindre frie 
fettsyrer (FFA).
 
I tillegg er Harmony™ utstyrt med en 
raskt fungerende ventil som stenger 
umiddelbart i tilfelle avspark. Denne 
stenger av vakuumet ved organet og 
hindrer smuss fra å komme inn. 

Arbeidsmengde 
ergonomi og
levetid 
DeLaval Harmony™ er lett, perfekt 
balansert, enkel å arbeide med, og 
slitesterkt.

Harmony™ reduserer fysisk belastning 
for melkerens armer og skuldre. Den 
lave vekten betyr også at det er mindre 
sannsynlighet for slipp eller at organet 
faller av.

Ergonomiske studier har vist at 
rutinemessig tid pr. ku har blitt 
redusert med opp til 15 %. Ikke bare 
er organet en kilo lettere enn vanlige 
typer, Harmony™ har også vist seg å 
redusere melkerens arbeidsmengde 
med opp til 50 % under melking (se 
neste side). Dette organet er meget 
enkelt og raskt å sette på!

Lettvekt spenekopper og materialer 
av høy kvalitet som brukes i 
konstruksjonen av Harmony™, gir 
optimal balanse mellom brukervennlig 
håndtering, slitestyrke og holdbarhet.

Enkelheten i utformingen betyr få deler 
og lave servicekostnader.

TopFlow:  
Senterrør for jevn 
flyt av melk og alltid 
tom sentral.

En gjennomsiktig 
topp gir utmerket 
sikt for å se  
melkestrømmen fra 
ulike vinkler.

Riller gir et bedre 
grep.

Opphengsbøylen gir et godt 
grep.

Med sine unike avrundede hjørner og 
konkave sider, har Clover™ spenegummi 
vist seg å være den skånsomme 
spenegummien som gir maksimal 
utmelkingshastighet.

Utforsk DeLaval TopFlow teknologi 
i aksjon.



 er et registrert varemerke i Tetra Laval Holdings & Finance S.A. og DeLaval er et registrert handel-/servicemerke til DeLaval Holding AB.
Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer og tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 19027-1/05-2015

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Va
ku

um
sv

in
g

ni
ng

er
 k

P
a

Sammenligning av design spenekoppsentral

Gjennomstrømning kg/min.

C

B

A
Harmony™

0 2 4 6 8 10 12 14

Høy gjennom-
strømningskapasitet
Vakuumsvingningene på spenespissen 
må begrenses til et minimum. 
Diagrammet viser sammenlignende 
testresultater av ulike design av 
spenekoppsentral. 
Med sitt unike DeLaval TopFlow-
design og den store diameteren
på de korte melkeslangene, 
Harmony™ melkeorganet har det 
mest stabile vakuumet selv ved store 
melkemengder.

Lettvektsvinner
Testresultater viser at lettvekts 
melkeorgan, sammenlignet med 
konvensjonelle melkeorgan, gir færre 
kyr med:
•  Tydelige ringer på spenene etter at 

organet ble tatt av
•  Misfargede spener etter avtak
•  Faste eller harde spener etter avtak

Melkers 
arbeidsmengde 
ergonomistudie 
resultat 
Når du arbeider med Harmony™ 
melkeorgan, avtar arbeidsmengden, 
kurve (A), til null mellom påsett.
For de konvensjonelle melkeorganene, 
returnerer arbeidsmengdekurven (B) 
sjelden til null.
Med Harmony™-organet utsettes 
melkeren for mindre arbeid og arbeider 
raskere under påsettfasen.

•  Den ergonomiske analysen ble utført 
ved hjelp av Arban-metodene 

   melkeren arbeidet raskere med   
   Harmony™ melkeorgan

•  Kombinasjonen av lav vekt og bruk 
av servicearm gir et optimalt resultat

•  Lettvektorganet fører til mindre 
belastninger på melkeren mellom 
organpåsettene

•  Bruken av melkeorganets servicearm, 
CSA10, reduserer den statiske 
arbeidsbelastning og gir melkerens 
armer og skuldre mer tid til å ta seg 
inn igjen

•  Friske muskler arbeider raskere og 
mer nøyaktig enn slitne muskler

(A) Harmony™ spenekoppsentral  
(B) En typisk tradisjonell spenekoppsentral med et lite volum
(C) En svært dårlig fungerende spenekoppsentral med lite volum i kombinasjon med samtidig pulse spenekoppsentral

Kilde: DeLaval AT9606-069 & MT9704-027
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Kilde: Uavhengig institutt.
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