
DeLaval OptiDuo™

Nie tylko podgarnia paszę
ale również ją  

ODŚWIEŻA 



NIE OGRANICZAJ 
SIĘ WYŁĄCZNIE 

DO PODGARNIANIA 
PASZY

Regularne podgarnianie paszy na stale paszowym sprawia, 
że pasza będzie dla krów lepiej dostępna, nie gwarantuje to jednak 
chętnego pobierania podgarniętej paszy.

OptiDuo™ wykonuje podwójną pracę, tak by polepszyć wyniki 
produkcyjne.

OptiDuo™ najpierw odświeża paszę tak, aby była bardziej apetyczne 
dla krów. 
W drugiej kolejności pasza jest przysuwana bliżej zwierząt. 
Dzięki unikalnemu ślimakowi mieszającemu pasza nie jest ubijana ani 
ugniatana. 
Przez to pozostaje bardziej smakowita, krowy pobierają więcej 
suchej masy i dają więcej mleka.





WIĘCEJ MLEKA
DeLaval OptiDuo™ odświeża paszę przed przesunięciem jej bliżej 
krów na stale paszowym. Unikalne działanie podwójnego ślimaka 
mieszającego zapewnia delikatne przesuwanie paszy, wypełnienie 
wszystkich wolnych przestrzeni na stole paszowym. Po przejeździe 
OptiDuo™ pasza na stole jest uformowana w równy i jednolity nasyp, 
smakowity i apetyczny dla krów.
To podwójne działanie stawia OptiDuo™ znacznie powyżej podgarnia-
czy starszego typu, które wyłącznie podgarniają ubijając przy tym 
paszę. Dzięki podwójnej funkcji:

Jako opcję dodatkową OptiDuo™ można wyposażyć w dozownik 
paszy treściwej. Przy każdym przejeździe na wierzch paszy posypy-
wana jest stróżka koncentratu działająca jako zachęta do pobrania 
paszy ze stołu.

krowy częściej przychodzą do stołu paszowego, pobierają przez to 
więcej substancji odżywczych
krowy (a przede wszystkim pierwiastki) będące niżej w hierarchii 
stada nie są skazane na miejsca przy stole paszowym z wyjedzoną 
i przesortowaną paszą
lepszy ruch krów (szczególnie ważne w oborach z robotami udojo-
wymi)
mniejsza konkurencja i mniej stresu przy stole paszowym
więcej mleka

 

 

 

 

 



WIĘCEJ CZASU
Regularne żywienie zwiększa pobranie suchej masy paszy oraz 
substancji odżywczych, stymuluje ruch krów oraz wpływa pozy-
tywnie na regularność wizyt w robocie udojowym. 
Wpływa to bezpośrednio na wydajność mleczną całego stada.

OptiDuo™ może być zaprogramowany aby punktualnie o okre-
ślonych przez Ciebie porach odświeżyć i podgarnąć paszę. 
Dzięki temu krowy mają stały dostęp do paszy. OptiDuo™ dba 
również o higienę paszy, pozostawiając za sobą czysty stół paszowy.

Dzięki OptiDuo™ oszczędzasz czas - nie musisz wielokrotnie 
w ciągu dnia ręcznie podgarniać paszy.

Zyskujesz:

czysty stół paszowy
aa

zaoszczędzony czas 
 

 



MNIEJ NIEDOJADÓW 
I STRAT PASZY

OptiDuo™ spełnia podwójną funkcję, pasza jest przemieszana 
i podgarnięta bliżej krów. 
Dzięki temu prostemu działaniu krowy za każdym razem mają podsunię-
tą odświeżoną i przemieszaną paszę. 
W przypadku zwykłego dopychania możemy zaobserwować efekt 
niechęci do podgarniętej paszy. 
Krowy czują, że zostało im podsunięte to co już przesortowały i odrzu-
ciły. OptiDuo™ dostarcza im przemieszaną paszę, o odświeżonym 
zapachu i wyglądzie. 
Dzięki temu krowy chętniej jedzą a na stole pozostaje mniej odpadów.



WIĘKSZA 
ELASTYCZNOŚĆ
Zaawansowana funkcja dostosowywania toru oraz pręd-
kości jazdy sprawia, że OptiDuo™ doskonale radzi sobie 
nie tylko ze zróżnicowaną ilością paszy na stole, ale 
również z różnymi rodzajami pasz (TMR o różnej suchej 
masie, słoma, siano czy świeża trawa). 
To daje Ci dużą elastyczność w doborze komponentów 
paszowych i gwarancję, że Twój OptiDuo™ poradzi sobie 
z przemieszaniem i podgarnięciem wszystkich rodzajów 
pasz.

Dodatkowo OptiDuo™ doskonale radzi sobie z różnicami 
poziomu (do 5% pochylenia), może przejeżdżać pomiędzy 
budynkami i obsługiwać kilka obiektów.



NIEZAWODNY
OptiDuo™ to nowoczesny sprzęt najnowszej 
generacji. W odróżnieniu do podgarniczy sta-
rego typu doskonale odnajduje się w przestrzeni. 
System inteligentnej nawigacji gwarantuje, 
że OptiDuo™ znajduje się zawsze 
w odpowiednim miejscu.

OptiDuo™ automatycznie rozpoczyna pracę 
a po skończonym przejeździe samodzielnie 
wraca do stacji ładowania. 
Zaawansowane czujniki gwarantują bezpieczeń-
stwo - OptiDuo™ natychmiast zatrzymuje się gdy 
napotka na przeszkodę, niezależnie czy będzie to 
człowiek, zwierzę czy przedmiot. 
Powrót do pracy następuje, gdy przeszkoda 
znika.



PRZYJAZNY 
W OBSŁUDZE 

ORAZ 
W SERWISOWANIU

OptiDuo™ zaprojektowano z myślą o prostocie obsługi. 
Ograniczono do minimum liczbę części, które muszą być 
cyklicznie smarowane czy wymieniane. 
Utrzymanie OptiDuo™ w gotowości do pracy jest 
niezwykle proste.





Prawidłowe żywienie jest podstawowym warunkiem 
dobrego funkcjonowania gospodarstwa. 
Dobrze żywione krowy będą zdrowsze, spokojniejsze, 
płodne i wysoko wydajne. Wierzymy, że najlepszą 
rzeczą jaką w tym roku możesz zrobić dla swojego 
gospodarstwa to zaangażowanie OptiDuo™ aby 
pracował dla Ciebie.
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