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DeLaval OptiDuo™ robot foderskubber blander og opfrisker foderet på samme tid. Derefter flytter den det for at undgå, 
at det bliver sammentrykket; det holder køerne stimulerede og øger foderoptaget. Det betyder også reduceret foderspild 
og sikrer, at lavere rangerende køer får bedre tilgang til frisk foder uden stress og konkurrence. Køer besøger foder-
bordet oftere, resultatet er, at de er mere produktive og sundere.

OptiDuo er velegnet til både konventionelle og automatiske malkesystemer. 

Lige nu har vi en kampagne på OptiDuo, og du kan få den til kun 115.000 kr. inkl. montering, ekskl. moms. 
Du kan læse mere om OptiDuo på vores hjemmeside: www.delaval.com/optiduotm

DeLaval OptiDuo™
Fra 2,6 til 3 malkninger

115.000,-
inkl. 

montering

Er det dit køleanlæg up-to-date
og klar til den varme sommer?
På mange gårde er køling en stor post på energiregningen. 
Hvis køleanlægget ikke er ordentligt vedligeholdt, tager det 
længere tid at køle mælken. 

Når temperaturen stiger, stiller det krav til din køling. 
Temperaturstigninger betyder, at køleeffekten falder og 
energiforbruget stiger, da der kan komme belægninger i 
varmevekslere. 

Belægninger i vekslere og kølelameller på bare få milimeter 
kan betyde, at energiforbruget stiger med op til 30%. 

Hvad kontrollerer serviceteknikeren?
I alle maskiner er der dele, der bliver udsat for slitage. I 
kondensatoren er der fx køleribber, der med tiden bliver 
snavsede. 

Hvad betyder det for omkostninger og rentabilitet?
Når det sker, vil ventilatoren, der køler kondensatoren, blive 
tvunget til at arbejde længere og hårdere for at skabe den 
samme køleeffekt. Det resulterer i en højere energiregning. 

Rengøring af kondensatoren er naturligvis kun et eksempel 
på, hvordan forebyggende vedligeholdelse kan have 
indflydelse på din gårds rentabilitet.

Kontakt din servicetekniker inden sommer og få testet dit 
køleanlæg, så det er klar til sommeren. Du sikrer det mod 
nedbrud og driftsstop. 

“Vi har fået flere besøg i robotterne; også om 
natten. Helt konkret er antallet af malkninger 
steget fra 2,6 pr. ko pr. døgn til lidt over 3. Der 
er især flere besøg om natten og midt på 
eftermiddagen,” siger Bjarne Jensen, Løsning. 
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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. 

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 senge-
båse og eventuelt over foderbord. 

Staldventilatorer fra DeLaval arbejder i 
princippet med horisontal 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.

Horisontal 
ventilation

Få mest muligt ud af dine ventilation- 
systemer ved at køre dine ventilatorer 
med den nødvendige hastighed. 
Desuden forlænger du levetiden på 
dine ventilatorer med en skånsom start 
og ved at anvende dem året rundt. Du 
sparer samtidig masser af energi og får 
dermed lavere omkostninger. 

Overtag styringen 
af din stald

 √ Nedbringer luftfugtigheden ved 
at cirkulere luften 

 √ Det giver færre fluer

 √ Det fjerne lugt og gasser

 √ Medvirker til at forbedre stald- 
miljøet

 √ Skåner inventar i stalden

Hvorfor bruge 
ventilatorer 
udover sommeren

TKR-1

Temperatur-
sensor

Inverter Ventilatorer

Valgfri:
afbryder

DeLaval inverter MFS
Oversigt med TKR-1 controller

• TKR-1 kontrollerer start/stop signal
• TKR-1 kontrollerer hastighed

 - Området, hvor den regulerer, kan justeres; fx start ved 20 °C og fuld hastighed ved 26 °C
 - Minimumshastighed kan bestemmes

• Baseret på temperatur
• TKR-1 kan anvendes som manuel kontrol

 - Ingen automatisk start
 - Tænd den manuelt og indstil hastigheden ved at dreje på afbryderen

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.

10% 
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.

DeLaval Prima Plus
Prima er baseret på brintoverilte. Brug det som enten pattedyp eller 
-spray. Det blødgør og dræber effektivt bakterier efter europæiske 
normer og test. Prima har en tydelig orange farve. Det sidder længe 
og beskytter patterne mellem malkninger. Det giver bløde patter. 
Anbefaltet til brug i DeLaval VMS™. 

Beskyt altid dine køers patter. Et af de vigtigste tiltag for at sænke 
celletallet er at dyppe koens patter efter hver malkning. Forbedret 
yversundhed er en måde til at øge produktionen med samme 
antal køer. 

Vidste du, at pattedyp er en af de 5 
vigtigste faktorer til et lavt celletal?
Brug pattedyp eller pattespray regelmæssigt for at forbedre 
yversundheden. Dyp eller spray direkte efter malkning og 
sørg for at køerne står op cirka 30 minutter. 
Pattedyp/-spray skal opbevares frostfrit. Husk at rengøre 
dypflasken dagligt for at få det bedste resultat. 

Nyhed

Yverhygiejne efter malkning 
Beskyt altid dine køers patter efter malkning

Fortex™
Det jodbaseret middel giver et 
fint beskyttende lag over patter-
ne samtidig med, at det blødgør 
huden. Det er meget synligt og 
tyktflydende pattedyp. Det dæk-
ker patterne helt og beskytter 
fremragende mod mastitis-
bakterier. Dine køers patter vil 
altid være bløde og smidige, når 
det er tid til malkning - uanset 
vejrforholdene 

Hamra Red™
Hamra Red™ er et effektivt 
klorhexidinbaseret pattedyp/-
spray. Det har et højt niveau af 
blødgøringsmidler (glycerin, 
lanolin), der giver ekstra hudpleje. 
Det er et brugervenligt produkt, 
det er lugtfri og har en ikke-
misfarvende formel.

NON IODINE

Tri-Fender
Tri-Fender er et jodbaseret 
pattedyp, der er specieludviklet 
til at bruge i VMS™. Det har den 
bedste sprayevne. Det indeholder 
gennemprøvede patenterede 
teknologier I-tech og ACT, der 
er hudplejende, blødgørende og 
desinficerende. 
TriActive er det oplagte valg i 
VMS™.

Kampagne-
pris

Fortex™, Tri-Fender, 
Hamra Red™
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DeLaval Suncream - beskytter mod 
forbrænding
Suncream har alle Creams fordele 
tilsat solfaktor 12. Den er meget veleg-
net til køer, der er på græs. 
Fås i 500 ml

DeLaval yvercreme
Yver og patter har brug for  
ekstra pleje. 
Der er en yvercreme til alle 
formål. 

DeLaval Cream – revitaliserende
En lindrende creme der skånsomt 
reparerer tørre, revnede patter.
Fås i 500 ml og 2,5 liter

DeLaval Mintcream 
Mintcream er god til ømme muskler og 
yver, da det har en varmende effekt. 
Den Indeholder 35% japansk peber-
mynteolie.
Fås i 500 ml og 2,5 liter

Fluebekæmpelse
Bekæmp fluer alle steder

Aptaor™ fluepapir
DeLaval fluepapir har en meget 
stærk og miljøvenlig lim. 
3D mønstret giver sammen med 
den unikke farvekombinationen en 
meget effektiv limfælde. Farverne optager lyset bedre og øger 
fangsttiden, selv når det er mørkt. Det giver fluefælder, der er op 
til 60% mere effektive end traditionelle limfælder.
1. Aptaor fluegardin C210 (700 x 30 cm)  
2. Aptaor flueark S180 (8 ark à 60 x 30 cm)  
3. Aptaor flueark S35 (6 ark à 30 x 12 cm)  
4. Aptaor gardin S60 (lille rulle 600 x 10 cm) 

Aptaor™ vinduesfluefanger
Transparent plastfilm med lim til at 
sætte på vinduet hvor fluerne er. 

1

2

3

4
Aptaor™ PYR spray
Aptaor™ PYR spray er effektiv til at udrydde fluer 
og andre flyvende insekter fra boligen, stalden eller 
andre steder i din mælkeproduktion. 
Pyrethrin, det aktive stof i Aptaor™ PYR spray, er 
blevet brugt i årtier og er en sikker måde til at be-
kæmpe insekter. Det nedbrydes hurtigt i miljøet.

Fluer kan være skyld i lavere mælkeproduktion. 
Færre fluer giver roligere køer, som æder og drikker 
mere og producerer dermed mere mælk. Vores 
fluebekæmpningsmidler reducerer antallet af fluer 
både i og uden for stalden på en sikker måde. 

Aptaor™  fluebånd
Fluebåndet trækkes ud over hele staldens længde. Fluerne 
sætter sig fast i limen på fluebåndet. Det er let at rulle nyt bånd 
ud, samtidig med at det brugte bånd ruller ind på egen spole.

Aptaor™ fluepose
DeLaval fluepose er en fluefanger til 
udendørsbrug. Bland posens indhold 
med 0,5 liter lunkent vand og hæng 
den uden for stalden. Flueposen er 
100% organisk og giftfri. DeLaval flue-
pose virker i 4-6 uger. Lokkemidlet er 
proteinbaseret og udsender en stærk 
luft, der lokker fluer. 

 

Sig farvel til 
flueproblemer

DeLaval sMOOth care
Vaselinebaseret pattefedt der er 
blødgørende, hudvenlig og drøj. 
Fedtet danner en beskyttende hinde. 
sMOOth care indeholder ikke vand, 
opløsningsmidler eller alkohol - kun 
farmaceutisk vaseline. Det er rigtig 
godt til græsningsperioden, hvor yver 
og patter udsættes for store 
påvirkninger fra vejr og vind. 
Fås som 1 liter.
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Proffesionelt kvalitetstøj til praktisk landbrug

Funktionalitet, kvalitet og design er nøgleordene for DeLavals robuste arbejdstøj. 
Lommerne har den rigtige størrelse og er praktisk anbragt på kvalitetsstof, der både er 
slidstærkt og behageligt at have på i et pænt design. Vores arbejdstøj er fremstillet til 
landmænd på baggrund af mange års erfaring med mælkeproduktion. 

DeLaval classic kedeldragt 
Kedeldragten er vand- og 
smudsafvisende og har 3M 
reflekser foran og bag på. 
CORDURA® forstærkede 
knælommer. Ryggen er 
elastisk, som giver den bedste 
bevægelighed. Flere praktiske 
lommer.

DeLaval overall 
Vand- og smudsafvisende 
overall med 3M reflekser 
foran og bag på. CORDURA® 
forstærkede knælommer. 
Forbøjede knæ der giver bedre 
pasform og maksimal bevæge-
lighed. Elastisk i siden og 
regulerbare seler for bedre 
komfort. 

Softshell vest 
DeLavals nye softshell vest har 
samme gode egenskaber som 
DeLaval softshell jakke - men 
uden ærmer.

High-functional T-shirt
T-shirt som holder dig kold, når 
det er varmt, og varm når du 
er kold. T-shirten transporterer 
fugten væk og holder dig tør. 

10% rabatpå DeLaval arbejdstøj

Sikkerhedsstøvle 
En komfortabel, levægtsstøvle 
som er specielfremstillet til 
landbrug. Den er resistent 
over for gødning og olie og har 
tåbeskyttelse i stål og energi-
absorberende sål, som gør den 
behagelig at have på i længere 
tid. 

Sommer-
kampagne

10 11

Alle elsker denne børste

DeLaval svingende kobørste SCB er designet til at forbedre 
kosundhed, komfort og dyrevelfærd. SCB starter straks, koen rører 
den og roterer med dyrevenlig hastighed. Børsten svinger frit i alle 
retninger, så koen bliver børstet effektivt på begge sider og hen over 
hele ryggen. 

Børsterne har den rette længde og hårdhed for at stimulere blod-
cirkulationen. Samtidig forbedrer den koens sundhed og ydelse. 
Dine køer kommer til at elske den. 

• Svingende kobørste børster køer overalt

• Vigtig for kokomfort

• Forbedrer koens sundhed og velfærd

• Forbedrer besætningens reproduktion og ydelse

• Nem at vedligeholde og rengøre

• Lavt energiforbrug for høj kokomfort

• Forbedrer mælkeproduktionen



 DeLaval er et varemærke tilhørende DeLaval Group. Producenten forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. 
Alle priser/tilbud er ekskl. moms og gældende til 28.08.2020

 
delaval.com  //       facebook.com/delavalDK

Tilmeld dig 
DeLaval nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev kan du forvente at:

• modtage nyheder 
• få tips & trick om DeLavals produkter og service
• få gode og særlige tilbud
• blive inviteret til arrangementer og kurser

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du at modtage kommunikation via e-mail fra DeLaval  – 
med spændende nyt om vores produkter, nyheder, invitationer til arrangementer, specialtilbud og tips 
& tricks. Ved tilmelding accepterer du samtidig vores persondatapolitik. Du kan til enhver tid afmelde 
dig kommunikation fra DeLaval.

Tilmeld dig på www.delaval.com/nyhedsbrev


