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rehuvaunu

DeLaval on ainoana maailmassa yhdistänyt yhdeksi kokonaisuudeksi 
ICAR-hyväksytyt lypsy-yksiköt, tuotannonohjausohjelmiston ja ruokintalaitteet.  

Tuotoksen ja ruokinnan samanaikaisella seurannalla varmistat oikean 
rehuannoksen kussakin tuotosvaiheessa olevalle lehmälle, automaattisesti. 

Integroidun järjestelmän ansiosta voit keskittyä tuotoksen 
kehittämiseen, säästää työaikaa ja ruokintakustannuksia.



MU480-lypsy-yksiköt 
DelPro™-järjestelmällä 

• Langaton yhteys DelPro™ 
  Farm manager -tuotannonohjaus-
  ohjelmaan ja ruokintavaunuun.
• ICAR-hyväksytyt lypsy-yksiköt 
  – tarkka maitomäärä joka lypsykerralla.
• Helpompi kiimanseuranta.
• Tasainen alipaine lypsyn aikana 

alipainesäädön ansiosta.
• Terveysmuutosten aiempi ja 
  helpompi havainnointi.
• Tuotosseuranta helpottaa 
  ketoosin ehkäisyä.
• Hieronta-alipaine lypsyn alussa
  nopeuttaa maidon laskeutumista.
• Lypsimen irrotin, irrotustaso 
  säädettävissä karjakohtaisesti.
• Pesu korkealla alipaineella merkitsee 

parempaa maidon laatua.
• Lehmän oletustunnistus nopeuttaa 

lypsyä.
• Jos lehmä lypsää odotettua vähemmän, 

lypsy-yksikön näyttöön tulee huomautus 
asiasta.

DeLaval DelPro™  
Farm Manager

•  Langaton yhteys ruokintavaunuun.
•  Tallettaa tuotoslukemat ja laskee   

 rehuannoksen niiden pohjalta.
•  Auttaa löytämään kiimassa olevat lehmät.
•  Seuraa lypsäjän toimintaa lypsyrutiinien  

 parantamiseksi.
•  Mittaa maitotuotosta ja auttaa ketoosin  

 havaitsemisessa.
•  Ohjaa tuotoshuipussa ruokintaa ylöspäin  

 todellisen potentiaalin hyödyntämiseksi.
•  Etäkäyttö älypuhelimella, tabletilla tai  

 tietokoneella.
•  Turvallinen etäyhteys ruokintaneuvojalle  

 tai huoltoteknikolle. 

DelPro™-ohjatut 
ruokintavaunut 

• Langaton yhteys DelPro™ Farm 
manageriin ja lypsy-yksiköihin.

• Ruokkii poikimisen jälkeiset lehmät pienin 
annoksin jopa 20 kertaa päivässä.

• Nostaa portaittain rehuannosta, 
maksimoiden lehmän syöntikyvyn.

• Mahdollistaa  oikeat  rehuannokset ilman 
yliruokinnan riskiä.

• Väkirehu annostellaan tilavuus- tai 
vaakaperusteisella kiskovaunulla.

• Säilö- ja seosrehu annostellaan 
kiskovaunulla tai traktorikäyttöisellä 
seosrehuvaunulla. Lehmillä tulisi olla aina 
säilörehua tarjolla.

Jäähdytys

Lypsy-
kiskot

Ruokinta-
pöytä

Juoma-
kupit



DelPro™ 
MU480 lypsy-yksikkö 

Sinun sähköinen silmäsi ja korvasi 

AUTOMATIC 
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MILKING SYSTEM

PARLOUR MILKING

FEEDING 
WAGON

Jos DelPro™ Farm manager on navettasi 
aivot, MU480-lypsy-yksikkö on sen näkö 
ja kuulo. Se mittaa lehmiesi tuottaman 
maitomäärän joka lypsyllä ja Sinulla on 
parempi tieto lehmiesi terveydestä ja 
kiimasta.

MU480 on automatisoitu lypsy-yksikkö 
moderniin parsinavettalypsyyn. Se 
kommunikoi langattomasti DelPro™ 
Farm manager -tuotannonohjaus-
ohjelman kanssa. Maitomittari on ICAR-
hyväksytty mittalypsyyn. Kun lehmä 
tunnistetaan parressa, lypsy-yksikkö 
ilmoittaa matalasta tuotoksesta edellisiin 
lypsyihin perustuen jo lypsyn aikana!

Langaton yhteys on läpimurto 
parsinavettajärjestelmissä. 
Sen ansiosta  tuotannonohjausohjelma 
antaa Sinulle reaaliaikaista tietoa: 

• Tuotoskäyrästä
• Rehuannoksista
• Lehmien kiimasta
• Piilevän ketoosin ehkäisystä
• Aiempien vuosien tuotoksista   
 jalostusta tai poistoa varten

Vakaa alipaine vetimen päässä 
MU480:ssa on sisäänrakennettu 
älykäs järjestelmä, joka pitää 
alipaineen tasaisena vetimen päässä. 
Lypsytapahtumasta tulee rauhallisempi 
ja nopeampi. Järjestelmän ansiosta 
maidonvirtaus on suurempi ja lypsyaika 
lyhyempi. Käyttäjien havaintojen mukaan 
MU480:llä lypsettäessä lehmät ovat 
rauhallisempia, potkimista on vähemmän 
ja soluluku on alempi.

Säädettävä hierontavaihe – nopeampi 
maidonanti ja lypsyaika 
MU480-lypsy-yksikön toiminta 
säädetään tilakohtaisesti. Duovac-
toiminta käyttää alhaisempaa alipainetta 
lypsyn alussa ja lopussa. Lypsyn alussa 
alipainetaso on alempi ja tykytyssuhde 
vetimiä hierova. Se stimuloi vetimiä 
ja nopeuttaa maidon laskeutumista.  
Alipainetta lasketaan myös lypsyn 
lopussa ennen irrotusta. Tämä vähentää 
vedinten rasitusta.

Automaattinen irrotus
Automaattinen lypsimen irrotus on 
säädettävissä tilasi tarpeitten mukaisesti. 
Se säästää työaikaa ja keventää työtäsi.

Pesu korkealla alipaineella
55 kPa järjestelmäalipaineen ansiosta 
pesu on selvästi tehokkaampi kuin 
perinteisillä järjestelmillä. Tämä parantaa 
hygieniaa ja maidon laatua.

Ohjaava lehmien tunnistus
SmartID-tunnistus ehdottaa 
lehmänumero, kun kytket lypsy-yksikön 
putkistoon. Sinun tehtävä on vain 
varmistaa, että numero on oikea. Se 
nopeuttaa lypsytapahtumaa.

Perinteisellä lypsimellä alipaine notkahtaa, 
lypsyaika on pidempi ja alipaine nousee korkealle 
lypsyn loppuvaiheessa

MU480:n alipaine on vakaa ja se ei ylitä 
suositeltua alipainetasoa. Lypsyaika on myös 
lyhyempi.
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Näyttö kertoo tuotoksen, 
virtauksen ja lypsyajan.
Selkeä näyttö, jota 
on helppo seurata 
kauempaakin

LED-valo ilmoittaa, kun 
lehmän lypsy on lähenemässä 
loppuaan. Sen ansiosta tiedät 
paremmin, että seuraavaa 
lehmää voi valmistella lypsyyn.

3 Led-valoa ilmaisee 
lypsäjälle, missä 
vaiheessa lypsy on 
menossa. Valot näkee 
hyvin kauempaakin.

Mikäli lehmä on merkitty 
ummessa olevaksi, 
tämä valo syttyy ja lypsy 
estetään.

Jos lehmä on käsitelty 
lääkkeillä , tämä 
varoitusvalo syttyy eikä 
lypsy käynnisty.

Langaton yhteys 
DelPro™ 

Farm management-
ohjelmaan

Varoitusvalo ilmoittaa 
odotettua alhaisemmasta 
maitomäärästä. 



DelPro™ -ohjatut 
ruokintavaunut 

Tasainen ruokinta - parempi ruokahalu
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Lehmillä on usein heikko ruokahalu poikimisen jälkeen. 
Rehua pitäisi annostella pieninä annoksina jopa 10 kertaa 
päivässä ja nostaa samanaikaisesti annosta maksimiin, jopa 
yli 20 väkirehukiloon. Suuressa karjassa tasainen nosto 
manuaalisesti eri lehmille on lähes mahdotonta. Automaattinen 
ruokinta mahdollistaa turvallisen ja helpon noston.

Vaaka- tai tilavuusperusteinen annostelu
DeLaval -väkirehuvaunuja on saatavissa sekä tilavuus- tai 
vaakaperusteisesti annostelevana jopa 10 eri rehulle. Samaan 
vaunuun saadaan siis helposti vaikkapa vilja, puolitiiviste, 
tiiviste ja 2 kivennäistä. Näin kaikkien tuotosvaiheiden ruokinta 
onnistuu helposti ja osalle karjasta voidaan antaa toinen 
valkuaisrehu, jolloin voidaan säästää ruokintakustannuksissa.

Ohjaus ruokkijalta, tietokoneelta tai etänä
Kun ruokintavaunu on kytketty tuotannonohjausjärjestelmään, 
sitä voidaan ohjata ruokkijan paneelilta, navetan tietokoneelta 
tai etäohjauksena älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 
Näin Sinulla on aina täsmällinen ote karjasi ruokintaan.
 



Väkirehuruokinta DelPro™-ohjattuna 
DeLaval väkirehuvaunut työskentelevät väsymättä 
vuorokaudesta toiseen 24/7 ottaen huomioon jokaisen 
lehmän yksilölliset tarpeet. Sen lisäksi ruokintarobotti on 
erittäin tarkka Tarkkuus on erityisen tärkeää, että lehmien 
ruokahalu säilytetään tunnutuksen alusta herumahuippuun 
asti. Järjestelmäohjatulla ruokintavaunulla voidaan toteuttaa 
myös haasteruokintaa, jolloin järjestelmä tarkkailee 
maitotuotosta suhteessa rehuannokseen tuotoshuipussa ja 
löytää lehmien todellisen tuotospotentiaalin.

Haasteruokinnalla lisää tulosta
Jos herumahuipussa maitoa saadaan 1 litra enemmän, 
vaikuttaa se koko vuoden tuotokseen tutkitusti noin 200 litraa. 
Tuotannon kannattavuuteen sillä on iso merkitys. 

Tuotokseen perustuva ruokinta
Kun herumahuippu on ohi, ruokinta pitäisi pystyä säätämään 
tuotosta vastaavaksi. Tässä vaiheessa yliruokinnan riski on 
olemassa. Lihavat lehmät kärsivät ruokahaluongelmista.

DelPro™-järjestelmä tarkkailee kunkin lehmän tuotosta 
jokaisella lypsykerralla. Tuotostiedot lähetetään langattomasti 
tuotannonohjausohjelmaan. Ohjelmisto laskee seitsemän 
päivän keskiarvotuotoksen ja säätää rehuannoksen sen 
mukaisesti. Annosmuutos voidaan tehdä viikoittain mutta se 
on säädettävissä tarpeittesi mukaan.

Karkearehuruokinta DelPro™-ohjattuna 
Karkearehut edustavat yli puolta koko ruokinnasta ja  painolla 
mitaten nelinkertaista määrää väkirehuihin verrattuna. 
Säilörehun automaattinen jako parantaa syöntiä sekä 
keventää huomattavasti navettatyötä.
Karkearehujako kiskovaunulla
DeLaval OTS ja RA135-kiskovaunut soveltuvat myös 
parsinavetan karkearehunjaon automatisointiin. 
Akkukäyttöinen rehunjakovaunu pystyy jakamaan rehua 
myös silloin, kun ruokintapöytiä on useita ja risteäviä. 
Voimavirtakäyttöiseen RA135-jakovaunuun on saatavana 
myös väkirehuannostelu. 

Seosrehu parsinavettaan
Automaattinen seosrehujärjestelmä soveltuu myös 
parsinavettaan. Täyttöpöytä, kiinteä sekoitin ja jakovaunu 
minimoivat rehunjakoon kuluvan ajan. Kiinteä sekoitin 
mahdollistaa myös tasaisen ruokinnan ympäri vuoden. Eri 
satokausien säilörehu voidaan sekoittaa seosrehulaitteilla ja 
näin minimoidaan tuotosvaihtelut säilörehuerien muuttuessa.

Juomakupit ja -altaat 
Lehmä juo jopa 5 litraa vettä jokaista syömäänsä kuiva-
ainekiloa kohti. Riittävä vedensaanti on suoraan suhteessa 
maitotuotokseen. Lehmät juovat jopa yli 20 litraa minuutissa. 
DeLaval-juomakupit on suunniteltu tätä varten, huippuvirtaus 
juomakupeissamme on jopa 22 litraa minuutissa. 

Tuotoksen mukainen ruokinta pienentää lihomisriskiä Suuret rehuannokset kahdesti päivässä heiluttavat voimakkaasti pötsin 
pH:ta. Pienet annokset usein jaettuna tasoittavat pH:n sekä tehostavat 
väkirehun hyväksikäyttöä.

Jos rehuannos 
lasketaan 
täällä...

Tuotoksen mittaus 
kuukauden välein

Tuotoksen mittaus 
kuukauden välein

...kuukauden 
päästä lehmillä on 
jo 6% yliruokinta

6% pudotus kuukaudessa

Yliruokinta

30 päivää

Pötsin pH

Säännöllisellä 
ruokinnalla

Ruokinta kahdesti 
päivässä

Lähde: Efficient feeding 2001
Aika

Nopeampi ja helpompi ruokintarutiini

DelPro-järjestelmän 

asennuksen jälkeen 

keskituotoksemme  

on noussut 19 %.

Kanadassa, ensimmäinen DelPro™- parsinavetan  
tuotannonohjausjärjestelmä asennettiin Hugh Hunterin  
70 lehmän parsinavettaan. Aiemmin ruokinta tapahtui 4 kertaa 
päivässä manuaalisesti. ”Se oli raskasta ja vei yli  
tunnin päivässä. Työnsimme rehukärryä lähes kilometrin  
päivässä ruokintapöydällä ja tarkkojen rehuannosten  
mittaaminen jäi siinä toissijaiseksi.”
Automaattiruokinnalla ruokintakertoja on lisätty viiteen  
kappaleeseen päivässä. Säästämme automaattisella  
ruokinnalla 7 tuntia työaikaa  joka viikko. Nyt ruokinta on  
myös tarkkaa aiemmin maitomäärät saattoivat vaihdella 
jopa satoja litroja päivässä, riippuen ruokkijasta. DelPro™-
järjestelmän asennuksen jälkeen keskituotoksemme on 
noussut 19%.”



DeLaval DelPro™  
Farm Manager
Tuotannonohjausjärjestelmä 

parsinavettaan

DelPro™ Farm manager linkittää yhteen 
tuotostiedot lehmän ruokintatietojen 
kanssa. Jokaisen lehmän tuotosvaihe on 
tarkasti tiedossa, sen perusteella ohjelma 
laskee rehuannokset tuotokseen perustuen 
ja auttaa Sinua löytämään kiimassa olevat 
lehmät.

DelPro™ Farm manager kommunikoi 
langattomasti lypsy-yksiköiden ja 
ruokintavaunun kanssa. Se antaa Sinulle 
reaaliaikaista tietoa oikea-aikaisiin 
päätöksiin. Kun pystyt hallitsemaan 
paremmin karjaasi, on sinulla paremmat 
edellytykset tuotannon kannattavuuden 
kehittämiseen.

Paranna tuottavuutta, säästä aikaa
DelPro™ Farm manager on yksi 
lisätyöntekijä navetassasi. Se on kehitetty 
tuotantosi kehittämiseen. Tuotoksen ja 
ruokinnan välinen suhde on paremmin 
tiedossasi ja säätää ruokintaa lehmän 
tuotoksen mukaan. Pystyt vertaamaan 
entistä tarkemmin karjasi yksilöitä toisiinsa.

Integroitu järjestelmä,
jossa kaikki on yhdessä.
DelPro™-ohjatulla järjestelmällä 
navettatiedot tallentuvat 24 tuntia 
vuorokaudessa. Oman manuaalikirjanpidon 
asemasta saat kaikki tarvitsemasi tiedot 
suoraan ohjelmasta. Nykyaikainen tekniikka 
on mahdollista kaikissa navettatyypeissä.

Samaa DelPro™ Farm manager -ohjelmaa 
käytetään myös DeLaval lypsyasema- ja 
lypsyrobottipihatoissa.

AUTOMATIC 
MILKING ROTARY

HERD NAVIGATOR

OPTIMAT

VMS, VOLUNTARY 
MILKING SYSTEM

PARLOUR MILKING

FEEDING 
WAGON

Puolen tunnin työnsäästö päivässä 
merkitsee 22 työpäivää vuodessa
Navetan rutiinitöitä pystytään useimmiten keventämään.  
Useimmista navetan työoloja parantavista investoinneista on hyötyä 
molemmille; sekä eläimille että ihmisille.
Tuleva sukupolvenvaihdos, isäntäväen ikä tai tulevaisuudessa häämöttävä 
uuden navetan rakentaminen koetaan usein hyväksi tekosyyksi lykätä 
navettaoloihin investoimista. Kuitenkin jo kolmen vuoden aikana navetassa 
tehdään töitä yli 1000 vuorokautta. Tahdotko tehdä niitä itsellesi suotuisissa 
olosuhteissa vai hammasta purren?

Työajan säästö navetan päivittäisrutiineissa kertautuu vuoden aikana. 
Jokainen 10 minuutin päivittäinen säästö on peräti 60 tuntia vuodessa,  
siis 1-2 viikon työtunnit. Ruokinnan automatisoinnilla ja DelPro™-
tuotannonohjausjärjestelmällä hyödyt siis ruokinta-ajassa, mitttalypsyajassa 
sekä tietojen siirtoon kuluvassa ajassa. Kaikki tämä on uutta laatuaikaa, 
sinulle ja perheellesi. Lisäarvoa ja todellista PLUSSAA.



Lisääntymisen hallinta 
Lehmien tiinehtyminen on tärkein 
tuotannon kannattavuusmittari. 
DelPro™-tuotannonohjaus tarkkailee 
lehmiä poikimisen jälkeen 21 päivän 
jaksoissa ja auttaa Sinua määrittämään 
oikean siemennysajan. Kun havaitset 
kiiman ja merkitset sen järjestelmään, 
saat tiedon seuraavista kiimoista 
suoraan järjestelmästä jo ennen kuin 
lehmä näyttää kiimaansa. Useimmat 
tuottajat siementävät lehmät toiseen tai 
kolmanteen kiimaan poikimisen jälkeen.  

Ruokinnan hallinta
DelPro™ Farm managerilla voidaan 
ohjata sekä väki- että karkearehu-
vaunua.  Poikimisen jälkeen 
rehuannokset nostetaan huippuun 
automaattisesti portaittain, säilyttäen 
lehmän ruokahalu. 

Herumahuipun jälkeen siirrytään 
haluttaessa automaattiseen annoksen 
laskentaan, jolloin rehuannos muuttuu 
tuotoksen mukana. Näin vältetään 
lehmien lihominen tuotoskauden 
lopussa.

Ruokintakustannukset edustavat 40-
50%:a maidontuotannon kustannuksista. 
Ruokinnan tarkkailulla ja optimoinnilla 
minimoit ketoosiriskin ja lihomisen sekä 
pystyt ruokkimaan jokaisen lehmän sen 
tuotospotentiaalin mukaisesti.

Työajan hallinta
DelPro™ Farm managerissa on mukana 
myös työajan seuranta, jolla pystyt 
tarkkailemaan lypsyrutiinia. Kukin 
lypsäjä voidaan rekisteröidä erikseen 
ja voit seurata lypsyyn kuluvaa aikaa 
suhteessa tuotokseen. Voit verrata 
omaa lypsyrutiiniasi sekä työntekijöiden 
tai lomittajan  työtapaa omaasi. Mitä 
mittaat, sitä voit parantaa!

Ammu-linkillä suora yhteys 
tuotosseurantaan
ProAgrian ja DeLavalin yhteistyönä 
on rakennettu tiedonsiirtoyhteys 
DelProsta ProAgrian tuotosseurantaan 
ja nautarekisteriin. Tämä vähentää 
maitotilalla syntyvien tietojen 
monikertaista kirjausta eri järjestelmiin ja 
nopeuttaa reaaliaikaisen tiedon saamista 
maitotilan johtamiseen ja tuloksen 
tekoon.

Poikimiset, siemennykset, poistot, ostot, 
umpeenpanot ja tiineystarkastukset 
kirjataan vain yhteen paikkaan. Nämä 
tiedot ja lehmäkohtaiset maitomäärät 
siirtyvät DelProsta tuotosseurantaan 
ja päinvastoin. Se säästää aikaasi ja 
tietojen kaksoiskirjaus jää pois.

Etäkäytöllä 
ohjaus missä tahansa
DeLaval RFC-etäkäytöllä ohjaat 
DelPro™-tuotannonohjausjärjestelmää 
internetin välityksellä turvallisesti 
mistä tahansa. RFC -etäyhteyttä voi 
käyttää tietokoneelta, älypuhelimelta 
tai tablettitietokoneelta. Eläintietoja, 
lypsytietoja ja ruokintaa voidaan säätää 
kotona keittiössä tai matkalla.  

Parempi tuki etätoiminnolla
Kun käytössäsi on RFC -etäyhteys, 
myös huoltoteknikko voi ottaa yhteyden 
DelPro™-ohjelmaan esimerkiksi 
häiriötilanteen sattuessa. Näin 
säästetään aikaa ja kustannuksia.

Myös neuvojille
RFC -etäyhteys voidaan avata myös 
neuvojille. Esimerkiksi ruokintaan 
liittyvissä asioissa neuvojasi pääsee 
katsomaan ruokintatietoja suoraan 
ohjelmasta. Näin ruokintaa voidaan 
helposti säätää esimerkiksi säilörehun 
laadun vaihdellessa.



Hyvinvointi näkyy  tuloksessa
Navetan mukavuus on mukavuutta myös omaan 

työntekoosi. Hyvinvoivat lehmät tuottavat 
paremmin, se parantaa tilasi taloudellista tulosta

Sisustuslaitteet
DeLaval sisustuslaitteissa yhdistyvät 
kestävyys, eläinystävällinen muotoilu ja 
työergonomia. Lehmillä on enemmän 
vapautta luonnolliseen käyttäytymiseen 
mutta  parren rakenne ohjaa lehmän 
kuitenkin makaamaan oikeaan 
asentoon. Näin parsi ja eläimet pysyvät 
puhtaana ja helppohoitoisina. 

Riittävän väljässä parressa lehmä 
näyttää myös kiimansa helpommin. 
Kun saat siemennettyä lehmät ajoissa, 
parantaa se tilasi taloudellista tulosta. 

Oikeilla sisustusvalinnoilla parannat 
toiminnallisuutta ja vähennät omaa 
työtäsi. Lukittavat etuaidat ja karsinoiden 
väliportit kulkuaukoilla nopeuttavat ja 
helpottavat työtäsi. Eron huomaat vasta 
kun ne ovat Sinulla käytössä  

Parsimatot – lepäävä lehmä märehtii 
ja tuottaa paremmin
Lehmät viettävät enemmän kuin 
puolet elämästään makuulla. Riittävällä 
lepoajalla on useita suuria hyötyjä:

•  Lehmät märehtivät ollessaan
 makuulla. Märehtiminen lisää myös  
 syljen eritystä, joka vähentää   
 puolestaan hapanpötsin riskiä.
•  Utareen verenkierto lisääntyy   
 makuulla 30 prosentilla. Jokaista  
 maitolitraa kohti utareesta virtaa läpi  
 yli 500 litraa verta.
•  Mitä enemmän lehmät lepäävät,  
 sitä paremmin niiden sorkat pysyvät
 kuivina. Tämä parantaa sorkka-

 terveyttä. 
DeLaval valikoimassa on parsimatot, 
käytävämatot ja ja pedit parsien 
mukavuuden parantamiseen. Ne 
tarjoavat optimaalisen pehmeyden ja 
mukavuuden sekä turvallisen alustan 
mennä makuulle ja nousta ylös.

Lannanpoisto – avain mukavuuteen
Navetan puhtaus edistää sorkka- ja 
utareterveyttä sekä vähentää 
eläinlääkärihoidon kustannuksia. 
Kun eläimet ovat puhtaita, lypsyn 
esikäsittely nopeutuu, se vähentää 
työaikaa. Puhtaammilla lehmillä on 
tyypillisesti myös matalampi maidon 
solupitoisuus ja parempi maidon laatu.

DeLaval on maailman suurimpia 
lannanpoistolaitteiden valmistajia. 
Valikoimassamme on hydraulikäyttöiset 
tuotteet pitkittäis- ja poikkikouruihin, 
lantapuristimet ja ohjausyksiköt. 
Lannanpoistolaitteistomme käyttö-
turvallisuus varmistetaan asennus-
vaiheessa ja erikoisasentajamme 
myöntävät kokonaisasennukselle 
CE-merkinnän.

Ilmanvaihto – luonnollinen vai 
mekaaninen
Kotieläinrakennuksiin on määritelty 
ohjeet ilmanvaihtotarpeen täyttämiseksi. 
Oikealla ja riittävällä ilmanvaihdolla 
parannat navettailmaa ja vähennät 
lantakaasuja, pölyä ja kärpäsiä. 
Ilmanvaihtoon liittyvät puutteet näkyvät 
lehmien utare- ja sorkkaterveydessä.

Parsinavetan ilmanvaihto voidaan 
toteuttaa tarpeistasi riippuen joko 
mekaanisena tai luonnollisena. 
Valikoimassamme on tulo- ja 
poistoilmalaitteet sekä säätöyksiköt 
molemmille järjestelmille. 
Ilmanvaihtolaitteemme soveltuvat myös 
saneerauskohteisiin. Vanhan navetan 
ikkunat voidaan korvata esimerkiksi 
nostopaneeleilla, jolloin tuloilmaa 
saadaan navettaan selvästi enemmän.

Pitkänpäivän valaistus
Enemmän valoa, enemmän maitoa. 16 
tunnin valaistuksella 180 luksin teholla 
on useiden tutkimusten mukaan selvä, 
4-15% tuotosvaikutus. 

Oikeantyyppisillä valaisimilla 
valopisteiden määrää voidaan 
vähentää ilman varjoja. DeLaval 
FL250F-navettavalaisin on suunniteltu 
navettakäyttöön. FL250F-valaisimiin 
voidaan kytkeä aikaohjaus, jolla edellä 
mainittu 16 tunnin valaistus ohjautuu 
autuomaattisesti ja valotunnistin 
tarkkailee päivänvalon määrää.



Navetan yhdistelmäohjain - Komentokeskus
DeLaval BSC-navetan yhdistelmäohjaimen avulla hallitset 
kaikkia navetan järjestelmiä yhdestä paikasta. Sen avulla voit 
parantaa navetan hygieniaa, lehmien hyvinvointia ja tuotosta, 
samalla kun alennat energiakustannuksia ja vähennät 
navettatöihin käyttämääsi aikaa.

Ainoana maidontuotannon kokonaisosaajana DeLaval pystyy 
tarjoamaan yhden ohjaimen navettajärjestelmien ohjaukseen



DeLaval DelPro™ 
tuo nykyajan parsinavettaasi 

Parsinavetta Plus+

DeLaval parsinavettajärjestelmät ovat 
kuuluisia suorituskyvystään, tehokkuudestaan 

ja eläinystävällisyydestään. Esittelemällä 
Parsinavetta Plus+-järjestelmän haluamme 

viedä tilasi maidontuotannon uudelle tasolle. 

Lue lisää DeLaval parsinavetasta 
www.delaval.fi 

  onTetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


