
Få DeLaval klov-
pleje til at arbejde 
for dig i dag

For at tage det næste skridt på din  
klovpleje-rejse kan du enten snakke 
med din DeLaval repræsentant 
eller finde mere information ved at  
besøge os på www.delaval.com

DeLaval klovpleje 
fungerer godt med :

DeLaval klovbad

DeLaval rådgivning

DeLaval komadrasser

DeLaval robotskraber

Vi har løsninger, der 
hjælper dig med at 
få mere og bedre 
mælkekvalitet fra 
sundere dyr. 

Der er mange enkle løsninger, 
der kan forbedre dine køers 
levetid. Vi har kompetencer 
inden for klovpleje og kan 
hjælpe og rådgive med 
løsninger til særlige forhold i 
mælkeproduktioner.   

We hooves.

We hooves.

DeLaval klovpleje  
og længere levetid for koen

Hvad det 
kræver

Rene og tørre  
gangarealer

Klovbad &  
klovspray

Komfortable, hygiej- 
niske sengebåse

DeLaval klovplejemiddel

DeLaval A/S 
Merkurvej 5, 6000 Kolding  
7941 3188 
delaval.com // facebook.com/delavalDK



Komfortable, hygiejniske sengebåse

Vores løsninger   
til sunde klove 

DeLaval  
gummigulv
DeLaval R18P giver en blød og solid overflade til gang-
arealer for at supportere og bevare en god klovsundhed. 
Den 18 mm tykke puslespilsmåtte passer til de fleste 
overflader og anvendes ofte som gulv i gangarealer, 
malkerobotter, malkestalde og malkekarruseller. 

DeLaval gummigulv 
til spaltegulv
DeLaval spalte-gummigulv SFC giver et blødt, solidt og 
sikkert fodfæste. Den skridfaste overflade får køerne til at 
gå roligt, sikrer god klovudvikling og færre problemer med 
haltning. Gummigulvet er fleksibelt og let at montere. Den 
ribbede bund øger komforten og gør gulvet blødere. 

DeLaval  
DryMaxx™

Naturligt strømaterialer som sand eller halm kan bruges i 
sengebåse for at give en meget naturlig og komfortabel 
liggeoverflade. DryMaxx™ har den ekstra fordel, at 
sengebåsene forbliver tørre og hygiejniske, hvilket øger 
hviletid og fører til rene og tørre klove. 

Rene og tørre gangarealer

DeLaval  
robotskraber
Gør kokomfort og især klovsundhed bedre med DeLaval 
robotskraber RS450S til spaltegulve. Robotskraberen er 
stor og robust og fjerner let og hyppigt gødning fra 
spalterne. Køerne tager mindre gødning med ind i senge- 
båsene - resultatet er bedre hygiejne og bedre klovsundhed. 

Klovplejes  
betydning

Mange mælkeproducenter undervurderer 
den virkning og de omkostninger, som 
halthed har på deres besætning og koens 
levetid. Det er muligt at opdage halthed 
ved hjælp af bevægelsesscore. 
Det næste skridt er at identificere 
den specifikke tilstand, de lider af.

Komfortable, hygiejniske sengebåse

Et tilfælde af halthed kan 
koste mellem 580 til 1.900 kr. 

• Reduceret mælkeydelse

• Reduceret fertilitet

• Behandling

• Mere arbejdskraft

• Større risiko for at udsætte køer
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Opdag halthed

Tidlig påvisning 
reducerer de samlede 
omkostninger betydeligt. 
Bevægelsesscore er en 
effektiv måde at påvise 
problemet på. Halthed 
kan skyldes en række 
forskellige faktorer, der  
påvirker klovene. 
Faktorerne kan i store 
træk kategoriseres som 
enten smitsomme eller 
ikke-smitsomme. Uanset 
om det skyldes bakterier 
eller skader, er det vigtigt 
at forebygge og forstå 
årsagen til halthed. 

Bevægelsesscore Klinisk beskrivelse Bedømmelseskriterier

Normal
Koen står og går med plan ryg.  
Gang er normal.

Mild halt
Koen står med en plan ryg, men ryggen er buet ved 
gang. Normal gang. 

Moderat halt
En buet ryg er tydelig, både når koen står og går. 
Gang er påvirket og kan bedst beskrives som en 
gang med korte og halte skridt.

Halt
En buet ryg er altid tydelig, og gang er et forsigtigt 
skridt ad gangen. Koen lægger mere vægt på et 
eller flere ben/klove.

Alvorlig halt
Koen viser manglende evne eller ekstrem modvilje til 
at bære vægten på en eller flere ben/klove. 

Source: D.J. Sprecher, D.E. Hostetler and J.B. Kaneene
A lameness scoring system that uses posture and gait to predict dairy cattle reproductive performance
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DeLaval automatisk 
klovbad AFB1000 
Gør dit liv enklere med et klovbad, der gør det hele for dig. 
DeLaval AFB1000 fylder automatisk vand i, doserer klov- 
plejemiddel, tømmer, skyller og efterfylder efter en forud-
indstillet tidsplan. Det minimerer manuelt arbejde og sikrer, 
at manglende klovbade ikke bliver en del af problemet. 

DeLaval  
klovsæbe HC40
DeLaval klovsæbe HC40 er med til at løsne skidtet i koens 
klove sammen med klovvask og klovbad. Når du bruger 
klovsæben, sikrer du, at koen får renere klove, og de er 
også rene i længere tid. Anvend det regelmæssigt for at 
forhindre at der ophober sig jord på kloven, og der vil være 
mindre risiko for, at der sætter sig bakterier. 

Klovbad & klovspray

DeLaval  
komadrasser
DeLaval komadras M45R har en 3,5 mm gummi topdug, 
der giver optimal greb og langvarig komfort. Topdugen 
bruges i kombination med en 40 eller 50 mm skum, der 
betyder en 100% tæt madras, som giver fremragende greb 
og holdbarhed. DeLaval komadrasser forbedrer kokomfort 
og især klovsundhed.

DeLaval 
EasyStride™

Du kan styre din besætnings sundhed med vores testede 
klovplejemiddel EasyStride i tilfælde af smitsomme syg-
domme. Hvis du anvender det to gange om ugen, kan det  
mindske infektionstrykket på klove og forhindre nye infek-
tioner. Farveskiftet fortællter dig, hvornår du skal udskifte. 


