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VMS™ V310 udvider produktionsfordelene til 
den næste generation af køer. Ved hjælp af 
progesteronbaseret prøvetagning og analyse kan 
drægtighed og påvisning af brunst nu udføres 
automatisk under malkningsprocessen. Disse 
opgaver kan nu komme på listen over, hvad 
DeLaval VMS Serien er i stand til automatisk at 
udføre. 

VMS™ V310
Christians malkesystem

DeLaval VMS™ Serien

"Før benyttede 
vi ultralyd, nu 

informerer RePro 
os, at de er 
drægtige."

Med to modeller giver DeLaval VMS™ Serien 
dig muligheder for at skabe det frivillige 
malkesystem, der bedst matcher dine behov og 
din besætning. Både VMS V300 og VMS V310 
har egenskaber der sikrer, at dine køer bliver 
malket til deres fulde potentiale.

VMS™ V300
Veras malkesystem

"Den største 
effekt på køerne 
har været på 
produktions-
niveauet."

DeLaval 
VMS™ V300

Frivilligt  
malkesystem

Frivilligt  
malkesystem

DeLaval 
VMS™ V310

Reproduktion 
styring
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Du kan få DeLaval vandvarmer i 
5 forskellige størrelser:
• 200 liter
• 300 liter
• 400 liter
• 500 liter
• 1.000 liter

Et malkesystem, der ikke er gjort ordentligt rent, kan indeholde 
bakterierester. Du skal bruge virkelig varmt vand nok for at 
sikre, at anlægget er helt rent, da vandet stadig skal være varmt 
nok, når det når enden af rørledningen. 

Visse husholdningsenheder kan opvarme vandet til 75 °C. Men 
hvor varmt er det vand, efter det er strømmet igennem pumper, 
tanke og metervis af rørledninger? Er det stadig varmt nok til at 
holde dit udstyr ordentligt rent? Er det varmt nok til at sikre et lavt 
kimtal i din mælk?

Hvis du vil være helt sikker på, at rørledningerne er helt rene, skal 
vandet være 95 °C, når det forlader varmelegemet. Det er den 
eneste måde at sikre, at vandet stadig er varmt nok til at være 
virkningsfuldt - selv for enden af ledningen. 

DeLaval vandvarmer har flere fordele
• Robust og professionelt konstrueret
• Varmer vandet op til 95 oC - professionel brug
• Rustfrit varmelegeme
• Anodefri tank, som giver minimal vedligeholdelse
• God isolering, der betyder lavere energiforbrug

Har du varmt vand nok 
til at sikre din mælkekvalitet?

GET MILK READY 
FOR BEDRE RESULTATER

Det handler om at fokusere på din 
mælk - ikke kun rengøringsmidler.

Vi udvikler og producerer ikke rengøringsmidler bare for at sælge 
kemikalier.  

I 135 år har vi været forrest i mælkeproduktion, designet, 
fremstillet, installeret og serviceret malkesystemer i hele verden.

Det er også derfor vi designer og producerer produkter som 
pattegummi, olie og rengøringsmidler, som vi ved vil fungere helt 
uden problemer med dine systemer, der leverer de resultater, 
du forventer af os, og som vi forventer fra dine systemer. Vi 
producerer rengøringsmidler, der har fokus på at levere den 
højeste mælkekvalitet. 

Vi sørger ikke kun for, at dit anlæg bare er rent, du ved, at det er 
klar til at malke.  

• Lavt antal bakterier

• Ingen rester

VI KAN HJÆLPE DIG 
MED AT PRODUCERE 

MÆLK AF HØJESTE 
KVALITET

• Reducerer risiko for biofilm

• Reducerer risiko for mælkesten

• Bakterier vokser ikke på rene overflader

VI KAN HJÆLPE MED AT FÅ DIT 
MALKEUDSTYR RENERE

• Reduceret slid på udstyr

• DeLaval rengøringsmidler 
er fremstillet og testet til at 
fungere med DeLaval udstyr

VORES RENGØRINGS-
MIDLER ØGER DIT 
UDSTYRS LEVETID

15%
rabat
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3 fokusområder til yverhygiejne

Hudpleje

Angrib
Brug korrekt bakteriedræbende 
middel med den rette virkning 
og få en længere effekt.

Hjælper med at patternes 
sundhedstilstand bliver bedst 
beskyttet mod fremtidige 
infektioner.

Forsvar Beskytter patten mod 
miljømæssige bakterier.

Vær et skridt foran mastitis

For at kontrollere mastitis er det nødvendigt med en konstant forebyggende indsats, der beskytter koens yver. Det betyder, at vi skal 
forstå problemstillingerne vedrørende mastitis og udvikle et forebyggelsesprogram, der passer til netop din besætning, placering og 
malkeforhold. DeLaval har et bredt sortiment af malkesystemer og yverhygiejne-produkter, der er fremstillet til at hjælpe dig med at 
opnå det. 
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HUDPLEJE

FORTEX™ 
Særdeles hudplejende jodbaseret 
pattedyp 
• Særdeles god hudpleje, ideel til hårde  
  miljøforhold som fx tørt vejr  
• Højt indhold af frit jod der giver  
  fremragende pattedesinfektion 
• Meget tyktflydende og synlig pattedyp

HURTIG DESINFEKTION*
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HUDPLEJE

TRI-FENDER™ 
Fremragende jodbaseret 
beskyttelse
• Fremragende pattedesinfektion
• Giver den bedste hudpleje 
• Fremstillet til at bruge i automatiske  
 spraysystemer

Nyhed Nyhed

Gør din ko klar til malkning

    Arbejd 
hygiejnisk

• Vask/desinficer dine   
 hænder før hver  
 malkning
• Brug handsker og egnet  
 tøj

 Følg trinene for yverforberedelse i 
DeLavals gyldne regler for malkning:

1. Overvåg 
yversundheden
En af de mest almindelige 
former for mastitis er 
subklinisk. Det er svært 
at opdage, da der er ikke 
nogle synlige forandringer på 
yveret. Men et øget niveau af 
somatiske celler viser, at der 
er opstået mastitis. 

Sec

0.9

23 1

1
2
3
4
5
6

2. Følg den rigtige 
mælkerækkefølge:
• Start med at malke friske 
  og sunde køer og friske  
 førstegangskælvere
• Malk derefter friske   
 nymalkere
• Malk køer med   
 yversundhedsproblemer 
 til sidst

Sec

0.9

23 1

1
2
3
4
5
6

3. Formalk altid for at 
opdage mulig inficeret 
mælk (mastitis, 
urenheder, blod, …)
DeLaval har forskellige 
formalkningskopper, der 
opfylder dine behov.

Sec
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23 1

1
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6

4. Vask og/eller desinficér 
patter før malkning
Vælg en behagelig rutine 
der bedst passer din 
besætnings behov. Find ud 
af hvilke produkter DeLaval 
har, der er tilpasset dine 
malkeforberedelsesrutiner.

Sec

0.9

23 1

1
2
3
4
5
6
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Der er penge i korrekt yverhygiejne!

Optimal malke- og yverforberedelse har en dokumenteret positiv effekt på antallet af 
yverbetændelser og forbedrer mælkenedlægningen. Når du malker rene og tørre patter:

• er du med til forhindre, at bakterier spreder sig
• undgår du, at koen sparker pattekopsættet af
• sikrer du, at patternes sundhedstilstand er god

DeLaval tilbyder 3 effektive yversæber som skummiddel. 

DeLaval udder cleaner UC101
DeLaval udder cleaner UC101 er en 
flydende yversæbe, som du kan benytte 
før malkning. Sæben kan bruges i patte-
vaskekoppen på VMS og er samtidig 
meget effektiv til automatisk rengøring af 
kameraet på VMS’en. Derudover er den 
yderst velegent som skum eller spray til 
konventionel malkning. 

Hamra Soap
Hamra Soap er en skånsom og koncentreret 
sæbeopløsning. Anvend den enten som 
spray eller skum før aftørring. Brug også 
Hamra Soap til at lægge malkeklude i blød 
før brug i forholdet 1:100, eks. 1 dl sæbe + 
10 l varmt vand. 
Malkerens hænder holder sig rene, og 
risikoen for at overføre smittefarlige 
bakterier fra ko til ko reduceres.

DeLaval yvervask 
DeLaval yverevask er et jodbaseret middel, 
der effektivt reducerer bakterieantallet 
på patten. Det er en yderst koncentreret 
væske med en afbalanceret mængde af 
blødgørere. 
Du kan også anvende det til at rengøre 
malkerens hænder.

Det handler om mælkekvalitet - 
rengør omhyggeligt før malkning

Forskning viser, at effektiv patteforberedelse lige før malkning kan være med til at nedbringe 
forekomsten af mastitis. God forbehandling giver en hurtigere malkning, og for-massage 
hjælper med at sikre fuldstændig udmalkning ved at stimulere oxytocin-frigivelsen. 

Biocell™

Biocell™ er en fugtig engangsyverklud med 
en unik kombination af effektiv rengøring 
og blødgøring af pattehuden. Den er nem 
at anvende. Den er 100% nedbrydelig og 
klorfri. 
Det forvædede, hurtigttørrende og meget 
hudplejende papir giver optimal komkomfort 
og effektivitet i din daglige malkerutine.

Softcel™

Softcel™ er et blødt og slidstærkt papir 
til at rengøre patter og yver før malkning. 
Anvend det også i køkken og værksted. 
Det er fremstillet af genbrugspapir. 

Eco paper EP1000
Eco paper EP1000 er miljøvenligt to-
lagspapir, der er fremstillet af 100% 
genanvendte Tetra Pak mælkekartoner. 
Cellulosefibre giver et blødt, absorberende 
og holdbart papir.  

Meget absorberende

Blødt

Meget resistentMeget absorberende

Blødt

Meget resistent
Meget absorberende

Blødt

Meget resistent Økologisk Meget resistentØkologisk Meget resistent Klar-til-brug
Fjerner skidt & er 

mildt på huden Klar-til-brug
Fjerner skidt & er 

mildt på huden

Gentle on
teat skin

Højt 
koncentreret 

Tredobbelt 
rengøring

Gentle on
teat skin

Højt 
koncentreret 

Tredobbelt 
rengøring

Rengør effektivt 
yveret

Mild på 
pattehuden

Velegnet til 
at spraye

Rengør effektivt 
yveret

Mild på 
pattehuden

Velegnet til 
at spraye

Rengør effektivt 
yveret

Mild på 
pattehuden

Velegnet til 
at spraye

Rengør effektivt 
yveret

Mild på 
pattehuden

Velegnet til 
at spraye

Rengør effektivt 
yveret

Mild på 
pattehuden

Velegnet til 
at spraye

Køb 
2 pakker Softcel 
eller Eco paper 

og få dispenser til 
halv pris
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Det perfekte lys til dine arbejdsområder
Når du arbejder i en mælkeproduktion, ved du hvor vigtigt det er at have det rigtige lys til hvert område på din gård. I DeLaval har 
vi udviklet en række energibesparende LED lys, der giver det rigtige lys med korrekt lysintensitet, der forbedrer hvert område i din 
mælkeproduktion. Det er fra særlig staldbelysning, der opmuntrer koens produktivitet og velfærd til lavenergi og behageligt lys til 
malkestalde og arbejdsrum. 

Nyhed

DeLaval CL6000 DeLaval CL9000DeLaval LL3000

Med DeLaval LED-belysningssortiment har du nu en løsning til at forbedre malkearbejde og arbejdsområder i din 
mælkeproduktion

 • Behagelig lysfarve og endda 
spredt uden at det flimrer. Giver 
fremragende arbejdslys til malke- 
og arbejdsområder, der gør det 
nemt at se blod, skader eller 
ureglmæssigheder

 • Er ikke kun vandafvisende som 
de fleste LED lys - men er faktisk 
vandtæt, så de kan bruges i områder, 
hvor der malkes, og hvor vand er en 
realitet hver dag. 

 • Virkelig god holdbarhed til 
udfordrende forhold i malke- og 
arbejdsområder. Tåler mekanisk 
påvirkning

 • Leverer lys i tre forskellige niveauer: 
Arbejdslys, Besætningslys og Natlys.
Arbejdslys giver et lyst, fuldspektret 
lys, der giver landmanden mulighed 
for at arbejde sikkert og nemt. 
Besætningslys giver kun det lys, som 
køerne behøver og sparer dig for 
unødige omkostninger.  
Natlys giver lavt lysniveau, men 
som stadig tillader natrutinerne at 
fortsætte uden at forstyrre køerne. 

 • Studier har vist, at mælkeproduktion- 
en øges, når køer udsættes for 
16 timers lys hver dag. Med 
DeLaval LED lys kan du reducere 
strømforbruget med op til 75%.

 • DeLaval BatWing 
lysfordelingsteknologi 
 
 
 
 
DeLaval LED-lamper kombinerer 
LED’er og ekstra optiske linser for 
at opnå “flagermusvinge” lys-
spredning, som skaber en ensartet 
lysspredning på et større areal.

Med DeLaval BatWing

Med standardbelysning

Risikér ikke yversundhedsproblemer

I gennemsnit tager det tre år inden et DeLaval pattegummi kommer på markedet. Så lang tid 
tager det at udvikle et pattegummi, som giver optimale malkningsresultater og samtidig leverer 
mælk af højeste kvalitet dag efter dag. 

Pattegummi er det, der har tættest kontakt til dine køer. Derfor vil vi gerne minde dig om de store fordele 
ved at anvende originalt pattegummi og regelmæssigt at udskifte dem. Gamle pattegummi kan koste dig 
penge. Husk - det betaler sig at være original. Billige efterligninger koster ofte mere i tabt indkomst, end 
det du sparer fra en lavere købspris.

Udvalg af pattegummi
DeLaval har et bredt udvalg af pattegummi, der passer til hver type malkesæt, og som opfylder dine 
specifikke produktionskrav. Dit valg af pattegummi afhænger af forskellige kriterier. Når du kender din 
central, dit hylster og pattekopvasker eller dysetype, ved du hvilket pattegummi, du skal vælge. Du skal 
også se på din besætnings gennemsnitlige yver- og pattestørrelse. 

Det sikrer en god mælkeydelse, når malkesættet er 
placeret godt under malkningen. DeLaval slanger hjælper 
med at fastholde malkesættet i optimal position under 
yveret. Slangerne er modstandsdygtige over for fedt, 
vand og rengøringsmidler

DeLaval originale silikoneslanger
Vores silikoneslanger udmærker sig på mange måder. 
DeLaval silikone er blandt de mest solide og holdbare 
slanger, der findes.   
• Meget slidstærke
• Høj fleksibilitet for at placere malkesæt optimalt
• BfR og FDA levnedsmiddelgodkendt (mælk) 

DeLaval silikoneslanger er også smidige og bløde, 
lette at håndtere og nemme at gøre rene.  

Prøv dem og oplev forskellen med DeLaval.

Køb originalt - det betaler sig

For bedste malkeresultater:

• Tilpas slangelængden til din 
installation 

•  Skær slangerne rene og lige

• Udskift mælkeslanger i 
gummi og pvc mindst en 
gang pr. år

• Udskift mælkeslanger i 
silikone mindst hver andet år

• Skift luft/pulseringsslanger 
hver anden gang; når 
mælkeslangerne skiftes

• Brug DeLaval slangeholder 
for at samle slanger præcist 
for at få optimal placering af 
malkesæt

DeLaval LL3000 DeLaval CL6000/CL9000
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 DeLaval er et varemærke tilhørende DeLaval Group. Producenten forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. 
Alle priser/tilbud er ekskl. moms og gældende til 15.05.2020

 
delaval.com  //       facebook.com/delavalDK

MØD OS PÅ KVÆGKONGRES2020
24.-25. februar i

MCH Herning Kongrescenter


