
DeLaval-lypsin MC93
Vahva ja luotettava malli – erinomainen
lypsyteho

Epäsymmetrinen muotoilu 
 mukailee utareen rakennetta

DeLavalin MC93-lypsimen keskus-

kappaleen rakenne vastaa tavallisimpien 

lehmärotujen utareiden muotoja. MC93-

mallissa on useita eri ominaisuuksia, 

jotka takaavat optimaalisen maidontuotan-

non vuosiksi eteenpäin. MC93 on suunniteltu 

alle 12 tuntia vuorokaudessa lypsävien tuottajien 

tarpeisiin. Tämä lypsinmalli on suunniteltu korkea-

tuottoisimpien lehmien lypsämiseen haastavissa 

olosuhteissa.



Edistyksellisiä ominaisuuksia kestävässä 
muodossa

Nopealypsyisille lehmille

MC93:ssa käytetään patentoitua 450 ml:n TF 

(Top-Flow) -tekniikan mukaista keskuskappa-

letta, joka pitää alipaineen tasaisena suurel-

lakin maidon virtausmäärällä. Näin keskus-

kappaleen tulviminen voidaan eliminoida. 

Epäsymmetrinen keskuskappale yhdistettynä 

DeLavalin nipattomiin nännikumeihin tekee 

lypsystä nopeaa ja hellävaraista – tuloksena on 

parempi lypsyteho.

Innovatiivista suunnittelua
Useimpien lehmien etunännit ovat kauempana 

toisistaan ja korkeammalla kuin takanännit. 

MC93-mallissa tämä ero on otettu huomioon. 

Lypsimen ainutlaatuinen muotoilu vastaa utareen 

luonnollista muotoa, mikä vähentää ilmavuotoja 

ja lypsinten putoamisia. 

Turvallinen käytössä

MC93:n nännikumeissa on otettu huomioon 

lehmän fysiologia ja vasikan imuliike. 

Nännikumit selviytyvät suuristakin maidon 

virtausmääristä väljän rakenteensa ansiosta. 

Tämä rakenne auttaa estämään maitotulpat ja 

ristikkäisvirtauksen. Keskuskappaleen erikois-

rakenne ja suuri tilavuus pitävät alipaineen 

tasaisena etenkin nännin päässä.  

Miellyttävä lehmälle ja lypsäjälle
Lypsäjän kannalta muotoiltujen tarttumaosien, 

matalan profiilin ja erinomaisen tasapainotuksen 

ansiosta MC93 lypsimen käsittely on helppoa ja 

luonnollista. Nännikumin optimoidun rakenteen ja 

keskuskappaleen epäsymmetrisen muodon ansiosta 

lypsäminen on miellyttävämpää myös lehmälle. 



Tehokas ja kestävä malli

Ainutlaatuinen, epäsym-

metrinen rakenne on 

tasapainoinen ja sopii 

miellyttävästi useimpien 

lehmien utareisiin.

Laadukas ruostu-

maton teräs takaa 

kestävyyden ja 

luotettavan toimin-

nan.

  Nippaa ei ole, joten

 maito pääsee virtaamaan 

keskuskappaleeseen 

vapaasti. Myös ali-

paine pysyy tasaise-

na koko lypsyn ajan. 

Tämän rakenteen 

ansiosta nännikumi 

kestää iskuja ja potkuja 

paremmin.

Tukirengas sul-

kee nännikumin 

tehokkaasti.

Lyhyen maitoletkun väljän mitoituksen 

ansiosta maito virtaa vapaasti keskus-

kappaleeseen, jolla minimoidaan ali-

painevaihtelut. Nännikumin rakenne on 

suunniteltu matkimaan vasikan luon-

nollista imu liikettä, 

mikä auttaa 

pitämään utareet

    terveinä.

TF (Top-Flow) -tek-

niikka mahdollistaa 

nopealypsyisten leh-

mien lypsyn ilman 

keskuskappaleen 

tulvimista.

Lypsimen tekniset tiedot
Paino 2,2 kg
Lyhyen maitoletkun Ø 12,5 mm 
Lähtöaukon sisähalkaisija 16 mm 
Keskuskappaleen tilavuus 450 ml

Nännikupit on 

valmistettu ruostumat-

tomasta teräksestä, 

joten ne palvelevat 

pitkään.



Oikea lypsimen ohjaus
DeLavalin huolellinen tutkimus- ja tuotekehitystyö on 

osoittanut, että lypsimen oikealla ohjauksella on suuri 

merkitys lypsämisen tehokkuuden sekä lypsimen 

ilmavuotojen ja putoamisten vähentämisen kan nalta. 

DeLavalin lypsimet voidaan liittää eri materiaaleista 

valmistettuihin letkuihin. Lypsimen ohjausta ja työ-

rutiineja voidaan tehostaa käyttämällä DeLavalin letkun-

ohjaimia

Maidonvirtauksen seuranta

DeLaval on kehittänyt laajan valikoiman välineitä 

joiden avulla lehmät voidaan lypsää yksilöllisesti. 

Voit esimerkiksi  käyttää kahta eri alipainetasoa, joilla 

lehmä stimuloidaan ennen varsinaisen lypsyn alkamista. 

Tyhjälypsyn vaaraa voidaan vähentää irrottamalla lypsin 

oikeaan aikaan automaattisen lypsimenirrottimen avulla. 

Nämä innovatiiviset tuotteet ottavat huomioon lehmän

yksilölliset tarpeet, millä varmistetaan tehokas lypsä-

minen. 

Tuotoksen seurantaa

DeLavalin maitomittareiden avulla voit seurata tehok-

kaasti maidontuotantoa, karjan terveydentilaa ja rehun-

kulutusta päivittäin. Voit käyttää ainutlaatuista maito-

mittarivalikoimaamme joko yhdessä DeLavalin tuotan-

nonohjausjärjestelmän kanssa tai yksinään. ICAR 

(International Committee for Animal Recording) on 

hyväksynyt maitomittarimme. ICAR on voittoa tavoit-

telematon organisaatio, joka pyrkii kehittämään ja tehos-

tamaan karjan seuranta- ja tarkkailujärjestelmiä.

Automaattinen irrotus

Lypsyn lopettaminen on mukavaa ja miellyttävää, 

kun lypsin irrotetaan automaattisesti. DeLavalin 

automaattiset lypsimenirrottimet toimivat yhdessä 

ohjausautomatiikan kanssa. Näin estetään tyhjälyp-

syn vaara, mikä puolestaan pienentää utaretulehduk-

sen vaaraa, tehostaa työtä ja vähentää työtapatur-

mien vaaraa.

Tehokas pesun seuranta

Laadukas maidontuotanto edellyttää koko lypsy-

järjestelmän tehokasta puhdistamista jokaisen lyp-

sykerran jälkeen. DeLavalin pesuautomaatit mahdol-

listavat tehokkaan pesun valvomalla puhdistuksen 

viittä tärkeintä muuttujaa eli pesuaineen annostelua, 

lämpötilaa, pesuaikaa, turbulenssia ja veden määrää. 

Pesutelineet on suunniteltu koko laajalle nännikumi-

valikoimalle. Näin varmistetaan, ettei nännikumien 

huuliosa vaurioidu pesun yhteydessä.   

Ylivoimainen huolto

Lypsylaitteisto on maitotilan kovimmassa rasituk-

sessa oleva laitteisto. Laitteiston tehokas huolto ja 

ylläpito on tärkeää, jotta karjan tuotto olisi mahdol-

lisimman hyvä. DeLaval on kumppani, joka tar-

joaa sinulle alkuperäiset varaosat ja asiantuntevat 

huoltoteknikot. Olemme sitoutuneet optimoimaan 

maidontuotantosi. Jotta lypsäminen olisi mahdollisim-

man tehokasta, DeLavalin alkuperäiset nännikumit on 

vaihdettava 2 500 lypsykerran tai kuuden kuukauden 

jälkeen (sen mukaan kumpi tulee ensin). Tarjoamme 

kattavan toimintaturvapalvelun, joka kattaa kaiken 

vikakorjauksista ennaltaehkäisevään huoltoon. 

DeLavalin lisälaitteet auttavat saamaan 
 lypsimistäsi kaiken hyödyn irti

www.delaval.fi

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia. 11831-fi0311


