
Kun jokaisen lehmän ja lypsyn 

maitomäärä mitataan oikein, 

saat arvokasta tietoa  

tuotannonohjausta varten.  

Mittalypsyyn hyväksytty 

MM27BC antaa tarkkaa tietoa.

Parempi osaaminen – parempi tulos
Maidontuotannon kannattavuus 
riippuu monista tekijöistä, joihin 
vaikuttaa tuotetun maidon määrä. 
Eläinten terveyden, ruokinnan ja 
lypsyn seurantaan tarvitaan tarkka 
tieto virtauksesta, maitomäärästä 
ja lypsyn kestosta. DeLaval 
MM27BC on tarkka, elektroninen 
maitomittari, joka antaa tarkan tiedon 
maidontuotannosta kaiken kokoisilla 
tiloilla. 

Vankka, luotettava rakenne
Pienistä ulkomitoistaan huolimattta 
DeLaval MM27BC:n rakenne 
on vankka. Siinä käytetään 
infrapunatekniikkaa, jolloin siinä ei ole 
lainkaan liikkuvia osia. Sen ansiosta 
mittaustulos on luotettava ja vakaa. 
Valaistussa näytössä näkyvä tarkka 
maitomäärä, virtausnopeus tai aika 
on helppo lukea myös kauempaa. 
DeLaval MM27BC-maitomittarin 
rakenne on suunniteltu kestämään ja 
toimimaan luotettavasti.

Ratkaisu Sinulle - joka päiväksi

Oikeaa tietoa 
karjastasi
DeLaval maitomittari MM27BC 



Maidonmittauksen ansiosta 
parempi ohjaus
 
Maidontuotannonseuranta DeLavalin 
tuotostarkkailuun hyväksytyillä 
maitomittareilla antaa oikeaa 
tietoa. Tieto auttaa tekemään 
oikeita päätöksiä kannattavuuden 
optimoimiseksi. Tässä muutamia 
esimerkkejä:

Tieto maitomäärästä heti 
 
Kun MM27BC on kytketty ALPRO™-
tuotannonohjaukseen, saat nopeasti 
yleiskuvan jokaisen lehmän 
tuotoksesta. Voit nopeasti todeta 
ja korjata ongelmat, jotka liittyvät 
esimerkiksi huonoon esikäsittelyyn ja 
matalaan tuotokseen. 

Säädä ruokinta kohdalleen
 
Maitomäärä on tärkeä tekijä 
laskettaessa rehuannoksia. DeLaval 
MM27BC-maitomittarin tarkka tieto 
helpottaa yksilöllisten rehuannosten 
laskemisessa. Sen avulla voidaan 
alentaa rehukustannuksia ja 
hyödyntää tuotoskapasiteetti 
täydellisesti kaikenikäisillä lehmillä, 
kaikissa tuotosvaiheissa.

Tarkka tieto jalostusta varten
 
DeLaval MM27BC-maitomittarin 
tarkan toiminnan ansiosta voidaan 
jalostukseen valittavat eläimet 
valita oikein. Samalla yleinen karjan 
seuranta paranee. Sen ansiosta 
tuotos nousee ja tuotot kasvavat.

Päivittäinen terveyskontrolli
 
Tarkan tuotosseurannan ansiosta 
lehmien päivittäisiä maitomääriä 
on helppo seurata. Jos tuotos 
poikkeaa normaalista, voit nopeasti 
ja tehokkaasti puuttua mahdollisiin 
terveysongelmiin. 

 

Mittaa myös verisyyttä, sähkön- 
johtavuutta ja ilmanpäästöjä
 
Maidossa oleva verisyys osoittaa 
tavallisesti lehmän utareessa olevaa 
vauriota tai vakavaa utaretulehdusta. 
DeLaval MM27BC-maitomittari 
havaitsee maidon verisyyden.  
Sen lisäksi se rekisteröi epänormaalin 
ilmavuodon, joka saattaa tarkoittaa 
irtipotkua. Se varoittaa myös 
epätäydellisestä lypsystä: se voi 
tarkoittaa likaista ilmanpäästöä tai 
hörimisestä johtuvaa liian suurta 
ilmanpäästöä. Lypsimen ohjainvarsi 
saattaa myös olla huonosti säädetty, 
ilmaa pääsee lypsimeen ja  
lypsin putoaa. 
 
DeLaval MM27BC-maitomittari 
on varustettu anturilla, joka mittaa 
maidon sähkönjohtavuutta. 

Maidonmittaus ja automaattinen 
irrotus toimivat yhdessä
 
DeLaval MM27BC-maitomittari toimii 
yhdessä automaattisten DeLaval-
irrottimien kanssa. Se toimii samalla 
maitomittarina antaen irrottimelle 
tarvittavan irrotussignaalin. 
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Infrapunasensorit - luotettava ja tarkka tulos.


