
Giv din mælke-
produktion en
ReCharge 

Aktuelt fra DeLaval

Uanset hvilke produkter og 
systemer du anvender på din 
gård, så kan DeLaval hjælpe 
dig med at “ReCharge” din 
mælkeproduktion med 
effektivitet, produktivitet, 
kokomfort og arbejdsmiljø 
på en bæredygtig måde.
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Christians malkesystem 
udfører drægtighedskontrol 
og opdager brunst automatisk

Christian har forbedret sin besætnings 
drægtighedsprocent med 9% og 
insemineringsprocent med 28%  
det seneste år.

Snak med din lokale salgskonsulent om  
hvordan du kan gøre VMS™ V310  
til dit malkesystem.

DeLaval 
VMS™ V310

28%
forbedret 

inseminerings- 
procent

+9%

drægtigheds- 
procent
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Jan Germ de Jong, de Otterwille Farm 
(Holland)

DeLaval Evanza 
malkesæt

Det er den nemme påsætning, 
der er mest bemærkelsesvær-
digt ved malkesættet. Den 
hurtige malkning er også værd 
at bemærke. 
Det er hurtigt at påsætte og 
bliver rigtig godt på yveret, 
derfor er der meget mindre slip 
og slubren. 
Det fine ved det her malkesæt 
er selvfølgelig skift af kassetten, 
der kan gøres meget hurtigt, 
hvilket giver arbejdsbesparelser, 
det fungerer super!

DeLaval EvanzaTM malkesæt
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Kølige køer 
producerer mere mælk
Regnestykket er enkelt: jo større køers foderindtag er, desto mere 
mælk producerer de. Men allerede når temperaturen stiger til 
18-20° C, begynder køerne at få varmestress, og de mister 
appetitten. Nedsat foderindtagelse betyder lavere mælkeydelse og 
minimerer også drægtighedsfrekensen. 
Et effektivt ventilationssystem er med til at begrænse varmestress, 
forbedre ydelse og rense luften i stalden. Men effektiv ventilation 
kræver meget mere end bare ventilatorer - det kræver også korrekt 
placering og styring.  

Rens luften
Naturens svar på varme og fugtighed er en kølig brise. Men i et 
staldmiljø har naturen brug for en hjælpende hånd. 

Alle stalde er forskellige. Derfor tilbyder DeLaval specialbyggede 
staldventilatorer i samme design med forskellig kapacitet, så de 
passer til staldenes forskellige indretninger. Du kan få ventilatorer 
til opsamlingspladser, over sengebåse og eventuelt over foderbord. 

DeLaval staldventilator 
DDF1200S/P
Staldventilatorens unikke 
rammekonstruktion hjælper med at 
skubbe luftstrømmen endnu mere, så 
der opnås en større køleeffekt med 
mindre energi end med traditionelle 
ventilatorer. Den fås i 2 versioner.

Horisontal ventilation
Staldventilatorer fra DeLaval arbejder i princippet med horison-
tal ventilation. 
Vi starter en luftstrøm med vores ventilatorer, der køler køerne 
direkte og sætter også den stillestående luft i bevægelse. Det 
fjerner dermed dårlig luft fra stalden og lader frisk luft komme 
ind fra siderne. Systemet supporter den naturlige ventilation i 
stalden samtidig med, at det holder træk ved gulvet på et 
minimum, som køer er følsomme over for.

Køer køles 
i den varme 

periode Minimerer 
risikoen for 

varmestress

Mindsker 
produktions-

tab Bedre 
klima 

i stalden

Sommeren 2018 står stadig i skarp erindring for Martijn Damsteegt, 
Bylderup-Bov. 
- Den meget varme sommer var rigtig hård for mine køer, de led af 
varmestress og faldt hurtigt meget i ydelse. Og det tog lang tid, før 
køerne igen var tilbage på normal niveau, fortæller Martijn.

Derfor besluttede han sig for, at investere i mekanisk ventilation i 
foråret 2019. Han kontaktede en amerikansk dyrlæge, der har stor 
erfaring med ventilation, og som var i Danmark. Det gav Martijn lyst 
til få det monteret i sin stald i Bredevad. Valget faldt på DeLaval 
staldventilator DDF1200. 
- Sammen med Turbutik Bent Thomsen, fandt vi en løsning, der 
passede til vores stald, og til den rigtige pris. Det har vi ikke fortrudt. 
Køerne har kvitteret for det, og DeLaval har løbende fulgt op og 
sørget for, at ventilationssystemet med automatisk styring kører, 
som det skal, siger Martijn.

- Hen over sommeren i 2019 og 2020 oplevede vi, at der ikke var 
samme fald i drøvtygningen. Vi havde kun et fald på 30 minutter, 
hvorimod på vores anden stald, Hedsgaard i Tinglev, havde vi et 
fald på halvanden time. Vores inseminør informerede os om, at 
han ikke kunne se fald i brunst hen over sommeren, hvilket han 

ikke oplevede på andre gårde. Dyrlægen oplyste, at der var flere 
coli yverbetændelser i andre besætninger, men vi havde ingen i 
sommeren 2019, siger Martijn og fortsætter: - Det mest positive har 
været meget mindre fald i mælkeydelsen både sommeren 2019 og 
2020. Og fald i fedtprocent har været langt lavere de sidste 2 
sommerperioder.  

I 2020 monterede Martijn Damsteegt også ventilatorer på 
Hedsgaard. Og de er i gang med at bygge ny velfærdsstald, og her 
er der også bestilt ventilation fra DeLaval.

- Selvfølgelig er det en stor investering, men den tjener sig helt 
sikkert ind, siger Matijn. Ud over omkostning til ventilatorer og 
styring, er der udgifter til elektriker på el-installation og selvfølgelig 
strømforbrug. Det er svært at regne tilbagebetalingstiden ud 100%, 
men de sidste 2 år er vi steget gennemsnitligt 1.000 kg mælk 
pr/ko, og jeg er helt sikker på, at ventilation bidrager med noget i 
stigningen, siger Martijn Damsteegt

- Vi er meget positive over vores ventilationsløsning fra DeLaval, det 
passer sig selv, starter automatisk op ved en given temperatur og 
regulerer selv hastigheden. Det gør bare, at vi ikke behøver at 
tænke på, om det skal startes eller hvornår. Vi oplevede faktisk, at 
på de enkelte varme dag, vi havde i påsken i år, startede ventila-
tionen op midt på dagen og kølede vores køer. Det havde vi nok 
ikke selv fået gjort, slutter Martijn og smiler.

Bedre indeklima i stalden, mindre fald i mælkeydelse og 
bedre foderoptagelse med staldventilatorer fra DeLaval

Køerne i Bredevad og på Hedsgaard nyder godt af de mange fordele 
fra DeLaval staldventilatorer
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Martijn Damsteegt og Turbutik 
Bent Thomsen på gården i 
Bredevad foran 
en af staldventilatorerne 



Sikre og effektive børster der giver dine kalve og køer 
en fleksibel og komfortabel børstning

Suttebarer
Kalvene kan nemt drikke mælk på en naturlig måde takket være sutten, der er designet 
som en rigtig kopatte. Suttebaren kan anvendes til mælk eller mælkeerstatning. 
Suttebar med 1 eller 3 sutter. 

Kalvesuttespand
Praktisk kalvesuttespand til mælk og 
mælkeerstatning. Spanden er nem at 
montere og tage med sig. 

Giv dine kalve den bedste start
Fodertilbehør

Kalveflaske
Den perfekte flaske til kalve. Den kan 
indeholde 2 liter.

Speedy feeder og speedy drencher
Speedy feeder er en sutteflaske, der fungerer 
som koens patter.
Speedy drencher er en kalvesonde med en 
stiv drenchsonde, som er nem at anvende til 
råmælk til syge eller svage kalve.

Kalvemælkevarmer CMHD1700
En elektrisk mælkevarmer der hurtigt og 
effektivt forbereder kalvemælk. Et tydeligt 
display viser mælkens temperatur. 

ReCharge
din 
dyrevelfærd

Spar 
20%

 på DeLaval 
MSB & SB

Kalve og køer har behov for at klø sig. Hvis der er en kobørste 
i nærheden, kan de klø og børste sig sikkert og effektivt. Hvis 
der ikke er en børste, vil de bruge andre og skarpe overflader i 
stalden til at klø sig på.

DeLaval svingende minibørste MSB
Giv dine kalve den bedste start!
MSB er en hurtig og økonomisk effektiv måde at give dine 
kalve en god start på et produktivt liv. Kalvene kan gå op til 
børsten, når det passer dem. Deres hud bliver renset og
blodomløbet stimuleret. Det forbedrer velvære, fremmer 
hurtigere vækst og dermed fremtidig produktivitet. 

Det er nemt at justere børstens højde efter kalvens højde. 

Den passer til kalve mellem 3 og 12 måneder. 

DeLaval stationære børste SB
DeLaval stationære børste SB er designet til at hjælpe dine dyr 
med at børste sig på en komfortabel, ergonomisk og sikker 
måde. Det unikke design med den fjederbaseret dobbeltbørste 
har effektive børster, der giver dine køer en fleksibel og robust 
børstning.

DeLaval SB er det perfekte supplement til DeLaval svingende 
kobørste SCB og DeLaval svingende minibørste MSB, da
du kan installere den uden elektricitet, eller hvor der ikke meget 
plads.
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Klippere
Rene og velplejede dyr har større velvære og 
komfort. DeLaval klippere gør sit job år efter år

Undgå smittespredelse 
fra fluer

Fluer spreder bakterier og virus til både dyr og mennesker. 

Du kan bekæmpe fluernes smittespredning i stalden med 
vores fluebekæmpelsessortiment, der indeholder alt fra 
spray til flueposer.

Fluerne kan gøre stor skade og irriterer både mennesker 
og dyr. Køer bliver forstyrret, når de hviler, æder og bliver 
malket. Det betyder, at de æder mindre, hvilket resulterer i 
mindsket produktion - både i mælk og tilvækst. Vores flue-
bekæmpelsesprodukter minimerer effektivt antallet af fluer i 
og uden for stalden. 
Forbered dig tidligt på sæsonen, så klarer du kampen mod 
fluerne.

Vi kan hjælpe dig med at finde det rigtige hegns-
system til dine behov, hvad enten det drejer sig om 
at holde dine dyr inde eller ude. Et elektrisk hegns-
system består af mange komponenter. For at 
systemet skal fungere korrekt, er det nødvendigt, at 
alle komponenter passer sammen, har en høj 
kvalitet og er korrekt monteret. 
Vi tilbyder det hele fra højteknologiske førsteklasses 
produkter til gode værdsatte løsninger. 

DeLaval har et komplet 
sortiment af hegns-
apparater og tilbehør, 
der dækker dine behov

15% 
rabat

DeLaval batteriklipper R2 
Batteriklipperen R2 er en stærk maskine, der er let at anvende, 
da der ikke er nogen ledning i vejen. Den er nem at få rundt på 
hele koen, og du kan bruge den både inde og ude. Den lave 
vægt, det ergonomiske design og lave lydniveau giver lange og 
rolige klipninger. Der følger 2 batterier med. 
• Lav vægt; 990 g
• Driftstid 120 minutter på en opladning
• Ladetid 60 minutter
• 2,6 Ah Lithium-Ion batterier 
• 2450 knivslag/minut

DeLaval elektrisk klipper C250
Med DeLaval C250 klipper du hurtigt og let. Motoren har ind-
bygget overbelastningssikring. Den er ekstremt stille med kun 
65 dB. 
Det ergonomisk design, lave vægt og en komfortabel 10° klippe-
vinkel gør klipperen meget nem at anvende.
• Kraftig 250 W magnetmotor - giver større effekt med lavere 

Watt
• 5 m lang ledning
• Lav vægt; 1.240 gram
• 2600 og 2900 knivslag/minut
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IKKE KUN RENT.  
GET MILK READY!

• 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

Dit DeLaval malkesystem 
fungerer bedst, når du 
rengør det med DeLaval 
rengøringsmidler. Det er ikke så 
mærkeligt - de er udviklet til at 
fungere sammen

ReCharge 
dine 
rengørings-
rutiner

GET MILK READY  
FOR BEDRE RESULTATER

Forebyg mælkefeber og 
negativ energibalance

Dine køer har brug for hjælp gennem kælvningsperioden. Du 
kan dermed forhindre en række problemer som fx ketose, 
fertilitetsforstyrrelser og samtidig forbedre laktation og mælke-
ydelse. Med en optimal fodringsstrategi sikrer du, at dine køer 
får de næringsstoffer, de har brug for. Vores sortiment til køer 
består af en bred vifte af fodertilsætningsstoffer. De hjælper 
dine køer med at opfylde deres behov for ekstra næring både 
før og efter kælvning.

Negativ energibalance hos køer efter kælvning
Når foderindtaget ikke dækker energibehovet, får koen nedsat 
ædelyst og mælkeydelse, celletallet stiger og har vanskeligere 
ved at blive drægtig. Forebyg negativ energibalance med en 
foderration med høj energikoncentration og giv energitilskud. 

Forebyg mælkefeber
Mælkefeber er den hyppigste stofskiftelidelse hos malkekøer. 
Rigtig mange mælkeproducenter stifter desværre regelmæssigt 
bekendtskab med mælkefeber. Typisk får 5-10% af de danske 
malkekøer klinisk mælkefeber og op til 50% får subklinisk.

Lidelsen øges med alder og ydelse og forekommer oftest inden 
for 48 timer efter kælvning.

Mælkefeber opstår på grund af mangel på calcium, da nykæl-
vere ofte har underskud i blodet af mineralet. Det kommer af, 
at koen i tiden før kælvning optager store mængder af calcium 
til mælkekirtlerne for at producere råmælk. Du kan forebygge 
mælkefeber ved at give et ekstra calcium-tilskud før og efter 
kælvning.

Rumen Drench
Rumen Drench gendanner væskebalancen og reducerer 
risikoen for mælkefeber, ketose og vægttab. Når du drencher 
dine køer efter kælvning, opnår du:
• Øget mælkeproduktion
• Bedre og øget foderoptagelse
• Færre stofskifte- og fordøjelsesproblemer
• Forebyggelse af mælkefeber og ketose
• Lavere dyrlægeregning

EnergyCal
Et energi- og calcium supplement til malkekøer. Forsyner koen 
med vand, energi og calcium kort efter kælvning.
• Bidrager til stabilt blodsukkerniveau
• Bidrager med at erstatte mistede elektrolytter og væske 

under kælvning
• Forebygger mod ketose, vægttab, mælkefeber og nedsat 

mælkeydelse
• Opretholder god ædelyst
• Tilfører koen 15-30 liter væske
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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 03.09.2021

 
delaval.com  //       facebook.com/delavalDK


