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Sage ettelükkamine teeb sööda lehmadele 

kättesaadavamaks, kuid ei taga selle söömist.

OptiDuo™ töötab teisiti:

see kohendab sööda lehmadele nina ette samal 

ajal, kui seda segab. Kuna sööt on jälle värskem ja 

isuäratavam, sööb lehm innukamalt ja annab seega 

rohkem piima.
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AITAB 
PELGALT SÖÖDA 
LÜKKA MISEST







DeLaval OptiDuo™ kaksikspiraaliga tigu kohendab sööda õrnalt 

ümber ega pressi seda kokku, täites kõik tühimikud. Koresööda 

kiud jäävad terveks, mistõttu muutub sööt lehmadele palju 

isuäratavamaks. 

OptiDuol™ on võrreldes esimese põlvkonna söödalükkajatega mitu 

eelist:

 Lehmad käivad söödalava juures sagedamini ja 

söövad rohkem.

 Lehmadel on söödalaua juures vähem konkurentsi ja stressi.

 Nõrgemaid lehmi ei suruta tühjadele söödakohtadele. 

 Lehmade liikumine on ühtlasem.

 Suurem piimatoodang.

OptiDuo™ lisavarustuses oleva annustiga saab söödale lisada 

kontsentraati, mis meelitab lehmi veelgi sagedamini söödalava 

juurde ja muudab nende viimase söögikorra sama isuäratavaks kui 

iga eelmise.

SUUREM 
PIIMATOODANG
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Kui teie lehmi lüpstakse ööpäev läbi, siis 

soovite, et nad pääseksid sööda juurde igal ajal. 

Regulaarne söömine suurendab energiavarusid, 

stimuleerib vabalüpsisüsteemi sagedasemat 

külastamist ja aitab nõnda suurendada 

piimatoodangut. 

OptiDuot™ saab seadistada ööpäevaringseks 

töötamiseks, tagades lehmadele alati isuäratava 

ninaesise.

OptiDuo™ kaksikteo all olev kummiriba kopeerib 

põrandat ja puhastab selle söödast. Te ei pea käima mitu 

korda päevas või öösel laudas söödalava puhastamas.

 Puhtam söödalava.

 Saate kasutada rohkem aega töödeks, mis on teie 

laudas samuti olulised.

VÄIKSEM 
AJAKULU
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VÄHEM 
SÖÖDAJÄÄKE
OptiDuo™ kohendab sööta ja segab selle 

uuesti läbi. Varem eemale lükatud sööt 

segatakse kokku värskemaga, mistõttu 

muutub see jälle isuäratavaks. Niiviisi tekib 

vähem söödajäätmeid ja neid pole vaja 

koristada. Praagitud sööta ei tõugata lihtsalt 

tagasi lehma ette, kes selle varem välja 

praakis, vaid nihutatakse veidi edasi. Sööt 

on ühtlasem, mis tähendab nõrgematele 

lehmadele vähem konkurentsi ja vähem 

survet söödalava juures. Katkestades 

eelkirjeldatud “ettesurumise–praakimise–

tagasilükkamise” ahela, suurendab 

OptiDuo™ sööda tarbimist ja vähendab 

söödajäätmeid.
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Näidatud pinnakattega DeLaval Plast™
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SUUREM 
PAINDLIKKUS
OptiDuo™ aktiivne kaksikspiraaltigu, mis kohendab ja segab 

sööta, saab hästi hakkama nii eri söödakoguste kui ka 

söödatüüpidega, sealhulgas värske rohu, kuiva heina ning 

põhuga. Sestap on see paindlik eri ratsioonide ja söötade 

kasutamiseks eri loomadele.

OptiDuo™ süsteem suudab kohaneda eri söödatüüpide ja -kogustega, 

see valib vastavalt tingimustele sobiva trajektoori ja liikumiskiiruse.

Lisaks saab OptiDuot kasutada erisugustes olukordades, sealhulgas 

kuni 5% kaldega pindadel, eri laiusega käiguteedel ning mitme laudaga 

farmides.
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Erinevalt esimese põlvkonna söödalükkajatest annab 

DeLavali OptiDuo™ teie käsutusse tänapäevase 

robotitehnoloogia.

Nutikas juhtimissüsteem hoiab seadme alati täpselt 

vajalikul trajektooril.

OptiDuo™ käivitub automaatselt ja liigub ise tagasi 

ka akude laadimisseadme juurde. Eri andurid tagavad 

ohutuse – OptiDuo™ seiskub automaatselt, kui selle 

teekonnale satub mõni inimene, ese või loom. 

OptiDuo™ liigub edasi alles pärast takistuse eemaldamist.

TÖÖKINDLUS 
JA OHUTUS
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LIHTNE 
HOOLDADA
OptiDuo on ehitatud hooldamise lihtsust silmas 

pidades. Seadet on lihtne hoida töökorras, sest 

väljavahetamist võivad vajada vaid mõned üksikud 

kuluosad ning detaile pole tarvis määrida.

Lisaks kehtib OptiDuole sarnaselt lüpsiseadmetele 

DeLavali InService™ hooldusteenus. Regulaarne 

ennetav hooldus tagab, et OptiDuo töötab alati 

ettenähtud viisil, nii et lehmad saavad hästi läbisegatud 

sööda kätte õigel ajal.
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Kui lehmad on hästi toidetud, töötab kogu farm 

edukalt. Lehmad on tervemad, rahulikumad, 

viljakamad ja suurema piimatoodanguga, mis 

tähendab, et ka teie olete rahul.

Oleme seetõttu veendunud, et parim otsus, mis te 

sel aastal teha saate, on hakata kasutama DeLaval 

OptiDuo™ söödarobotit.
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