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"Før benyttede 
vi ultralyd, nu 

informerer RePro 
os, at de er 
drægtige ."

VMS™ V310 udvider produktions-
fordelene til den generation af køer. 
Ved hjælp af progesteronbaseret 
prøvetagning og analyse kan 
drægtighed og påvisning af  
brunst nu udføres automatisk 
under malkeprocessen. Disse 
opgaver kan nu komme på  
listen over, hvad VMS serien 
automatisk kan udføre.

VMS™ V310
Christians malkesystem

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 siker, at dine køer bliver 
malket til deres fulde potentiale. 

VMS™ V300
Veras malkesystem

"Den største 
effekt på køerne 
har været på 
produktions-
niveauet."
Data samlet på test- og pilotgårde.

DeLaval 
VMS V310

Frivilligt 
malkesystem

Reproduktion 
styring

DeLaval 
VMS V300

Frivilligt 
malkesystem

DeLaval VMS™ Serien DeLaval Kvægrådgivning fokuserer målrettet på 
dine produktionsresultater

Vores rådgivning styrker din bedrift produktionsmæssigt og 
økonomisk blandt andet ved at
- Skabe overblik 
- Udvikle forandringsevne
- Øge motivationen
- Sikre systematisk opfølgning

Som udgangspunkt for rådgivningen beregner og gennemgår vi 
dit aktuelle restbeløb, så vi løbende kan registrere forbedringer.

DeLaval Kvægrådgivning er for alle mælkeproducenter, uanset 
om du malker med robotter, karrusel eller i malkestald. 

DeLavals kvægrådgivningspakke består af 4 årlige 
bedriftsbesøg og fri telefonsupport:

Vi hjælper blandt andet med at:

•   Optimere management, kotrafik og logistik

• Optimere foderrationer til malkende køer, goldkøer og kvie- 
opdræt

• Beregne foderkontroller

• Opgøre og budgettere grovfoderproduktionen

• Udarbejde produktionsbudget

• Løbende opfølgning på aftalte målsætninger  

DeLaval Kvægrådgivning tager fat på alle de af-
gørende nøgleområder, som tilsammen skaber 
optimalt resultat på bundlinjen.  

Fodringsfysiologi

Kontinuitet

Motivation

Struktureret
rådgivningsform

DelPro

Dækningsbidrag

Sundhed

Kvægrådgiver Martin H. Overgaard
Tlf. 2338 6504
martin.overgaard@delaval.com

Kvægrådgiver Jacob Thorstensen
Tlf. 2780 9136
jacob.thorstensen@delaval.com 

Kontakt en af vores kvægrådgivere og få en uforpligentende snak om hvad vi kan tilbyde dig



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 forebyggelses-

program, 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. Det er 

derfor, der ikke er nogen bedre partner end DeLaval til 

at hjælpe dig på vej.  

Vil du undgå mastitis, høje celletal og få blødere patter i din besæt-
ning? Så har du brug for en plan. For at holde mastitis på et lavt 
niveau i din besætning er det nødvendigt med kendskab, gode 
rutiner og en plan for konstant arbejde med at forbedre yversund-
heden. Det vigtigt at forstå de mange forskellige årsager til mastitis, 
og det er nødvendigt med forebyggende arbejde, rutiner og 

produkter, der præcist passer til din gård og dine køer. DeLaval 
tilbyder forskellige malkesystemer, yverhygiejneprodukter, patteg-
ummi og forebyggende service som tilsammen hjælper dig med 
at opnå gode resultater. Så tag imod hjælp fra os på din rejse mod 
bedre yversundhed.

Er mastitis tilstede i din besætning? 
Oplever du problemer med pattelidelser? 
Eller stræber du efter at gøre det endnu 
bedre?! Så lad os udarbejde dit KORT!

• Omkostninger til mastitis kan hurtigt   
 løbe op i 575 kr. pr. ko, primært i forhold til  
 mælkeproduktionstab. (Ir. K. Huijps, 2007)

• Når først et dyr har været inficeret, er   
 risikoen højere for at få en ny infektion i de 
 følgende laktationer, derfor er det 
  afgørende at forebygge.

• Den bedste måde at forebygge mod   
 mastitis, forårsaget af bakterier, er patter, 
 der har gode betingelser for blød og   
 smidig pattehud!

Vær klar over 
hvor du vil hen
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For at personliggøre din plan skal vi have svar på flere spørgsmål:

• Hvad de somatiske celletal i din besætning?

• Hvor mange tilfælde af kliniske og subkliniske mastistis er der på din gård?

• Er de mastitisforårsagede bakterier hovedsagligt tilstede af smitsom eller miljømæssig årsag?

• Er dine køers patter i god tilstand?

• Hvilken type strøelser benytter du?

• Går dine køer på græs - og hvis de gør hvornår og hvor længe?

• Hvilke patteforberedelse-rutiner anvender du? Sørg for at justere dine før- og eftermalkningsrutiner.

Vær et skridt foran mastitis

Følg de 12 gylde regler for malkning og få bedre 
resultater 
 
FØR MALKNING-------------------------------------

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden

2. Følg den rigtige malkerækkefølge

3. Formalk altid

4. Vask og/eller desinficér patter før malkning

UNDER MALKNING----------------------------------

5. Kontrollér vakuum på malkesystemet

6. Påsæt malkesæt i rette tid

7. Undgå at overmalke

8. Tag malkesæt rigtigt af

EFTER MALKNING-----------------------------------

9. Desinficér straks patterne

10. Vask/desinficér malkeudstyr

11. Sørg for at køle mælken ordentligt

12. Overvåg regelmæssigt malkeresultater

Din vej til
succes
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Lad os gøre 
fremskridt!
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Vælg det rigtige pattedyp
for at opnå resultater
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Pattedyp er kendt for at være en af de mest effektive 
forholdsregler, du kan anvende mod mastitis. Med et 
sortiment af eksklusive teknologier har DeLaval et bredt 
udvalg af yverhygiejneprodukter, der hjælper dig med nå 
dine mål hurtigere og mere omkostningseffektivt. 

Hvad du måske ikke ved er, at DeLaval har et dedikeret 
forsknings- og udviklingsteam, der kun arbejder med pattedyp.  
Vi producerer pattedyp på vores 
egen fabrik, som er bygget til  
kun at producere patte- 
dyp af højeste kvalitet. 

Køer er har risiko for at få nye infektioner gennem 
hele deres liv, hvilket betyder, at dette er en rejse, 
der aldrig ender. 

Mastitis er næsten umulig at udrydde, men det er muligt 
at holde den godt under kontrol ved at være 
opmærksom. Din servicetekniker/Turbutik kan hjælpe 
dig med regelmæssige eftersyn og udskifte pattedyp, 
rengøringsmidler, pattegummi og dele til malkesystemet; 
såvel som regelmæssig eftersyn af rengøring og 
vakuum, test og justering. Derudover kan en InService 
aftale være et meget godt forsvar!

Bliv på
sporet
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- Før, vi anvendte Tri-Fender™, havde vi en eller to køer  
med mastitis hver måned. Indtil nu har vi kun haft et tilfælde i år! 
Derudover er pattehuden blevet væsentligt forbedret siden vi 
startede med at spraye med Tri-Fender i vores to VMS’er!

– Marcel Grashof, Overijssel, Holland

Nå dit mål
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Klovpleje
Sunde klove og ben er altafgørende for mælke-
produktionen, koens levetid og økonomien. 

EasyStride™
• Effektivt klovdesinfektionsmiddel
• Minimerer spredning af bakterier og 

svampe
• Nemt at anvende og dosere
• Indeholder ikke stoffer som antibiotika, 

tungmetaller eller kvarternær ammonium 
forbindelser med negativ påvirkninger 
for resistens, miljø og arbejdsmiljø

• Dokumenteret effekt mod Digital 
Dermatitis 

DeLaval klovsæbe HC40
• Et blidt klovplejemiddel
• Anvend det umiddelbart før det  

desinficerede klovbad
• Medvirker til at fjerne gødning fra 

kloven
• Medvirker til at rengøre mellem klovene
• Anvend regelmæssigt for at forhindre 

at der ophober sig gødning på kloven. 
Der vil være mindre risiko for, at der 
sætter sig bakterier

Totrins klovpleje
Rengør og desinficer i 2 klovbade 1,5 til 2 meter efter det andet:
• Rengør klovene før desinfektion 
• Desinficer regelmæssigt. Ved store problemer 3-5 gange om ugen.  

For at vedligeholde 1-3 gange ugentligt.
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DeLaval automatisk klovbad AFB1000
Hvis du vil bevare en god klovsundhed i din besætning uden 
at bruge for meget tid på det, giver AFB1000 dig alt, hvad du 
behøver. 
AFB1000 fylder automatisk vand i, doserer klovplejemiddel, 
tømmer, skyller og efterfylder. Det fjerner risikoen for, at dårligt 
vedligeholdte klovbade spreder sygdom fra ko til ko. 
Det er et slidstærkt klovbad i rustfrit stål. I bunden af klovbadet er 
der en gummimåtte, der forhindrer, at dyrene glider.
190 liter, 233x74x17 cm

1

10% 
rabat
10% 
rabat

15% 
rabat 

på klov-
plejemidler

6 7

ltrll 20°C ml

x2

ltrll 20°C ml

x2

ltrll 20°C ml

x2

1. Desinficer alle 
koens klove

2. Benyt korrekt 
størrelse på 
klovbadet

3. Sørg for at placere 
klovbadet et rigtigt sted

4. Start med et rent 
klovbad

5. Brug godkendte 
klovplejemidler

6. Dosér korrekt 7. Rengør klove før 
desinficering

8. Udskift 
opløsningen 
regelmæssigt

9. Desinficér klove 
regelmæssigt

10. Spray klove hvis 
der ikke er klovbad 

Brug altid 
engangshandsker  
– sørg altid for 
at det er rene 
engangshandsker

10 gyldne regler til at klovdesinficere



Klippere
Rene og velplejede dyr har større velvære og 
komfort. DeLaval klippere gør sit job år efter år

DeLaval batteriklipper R2 
Batteriklipperen R2 er en stæk 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

Du ved, at dine køer bevæger sig mere, når de kan gå trygt 
og behageligt. Et sikkert fodfæste er med til at fremme 
deres naturlige adfærd. 

Fordele for dine køer - og for dig
DeLaval gummigulv forbedrer køernes komfort og giver bedre:
• Resultater - mælkeydelse og rentabilitet. Et sikkert fodfæste 

gør forholdene bedre, så køerne hyppigere går hen til foder og 
vand, så de æder mere og får bedre foderudnyttelse. 

• Brunstregistrering - med et sikkert fodfæste på en skridsikker 
overflade er køerne mere mobile, hvilket gør det nemmere at 
opdage brunst.

• Dyrevelfærd - reducerer halten. Et sikkert fodfæste fremmer 
naturlig gang og god udvikling af klove.

• Kokomfort - bedre hygiejne og mindre stress. Giver lettere 
rengøring og bedre dræn, der medfører mere tørre gulve og 
sundere klove. Et sikrere fodfæste reducerer risikoen for skader 
og at køerne glider. 

Komfortable gulve til dine køer

DeLaval gummigulv R18P
DeLaval gummigulv R18P er løsningen til faste gangarealer. Det 
findes i mange forskellige størrelser og passer derfor i mange for-
skellige typer gange, venteområder og stalde. 
Gummigulvet giver et solidt fodfæste og dermed stabilitet og sikker-
hed, forbedrer komforten og minimerer risikoen for haltning. 
Betongulvets levetid forlænges også på grund af gummibeskyttelsen. 
Puslespilsystemet er meget nemt at håndtere. Du kan hurtigt og let 
forny hårde gangoverflader eller venteområder og forbedre ko-
komfort og produktivitet. 

DeLaval gummigulv til spaltegulv SFC-S 
DeLaval spalte-gummigulv giver et blødt, solidt og sikkert fodfæste. 
Den skridfaste overflade får køerne til at gå roligt, sikrer god klov-
udvikling og færre problemer med haltning. Køerne vil bevæge sig 
mere, hvilket sikrer, at det er lettere at registrere brunst, øge foder-
indtagelse og højere mælkeydelse. 
Gummigulvet er fleksibelt og let at montere. De selvafstivende 
gummimåtter i 2 meters længde dækker hver 2 spalter og et mel-
lemrum. Den ribbede bund øger komforten og gør gulvet blødere. 

DeLaval gummigulv R18P DeLaval gummigulv til spaltegulve SFC-S

DeLaval elektrisk klipper C250 
Robust klipper hvor du kan klippe hurtigt og let. Motoren har 
indbygget overbelastningssikring. Den er ekstremt stille med kun 
65 dB. Et ergonomisk design, en lav vægt og en komfortabel 10% 
klippevinkel gør klipperen meget nem at anvende.
• Lav vægt; 1240 g
• 5 meter lang ledning
• 2 hastigheder; 2600 og 2900 knivslag/minut

10% 
rabat

8 9



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

GET MILK READY  
FOR BEDRE RESULTATER

Fremtidens  
malkesæt er her

Det mest effektive malkesæt 
vi nogensinde har udviklet; 
medfører kortere malketid, 
bedre yversundhed og 
mindre arbejde for dig.

*  Data fra et studie på Kiel universitet. Resultater kan variere og er ikke garanterede. 

** Data fra vores pilotgårde, kan ikke garanteres på alle gårde.

Mindre end

1min  
for at bytte 4 
pattegummi-

kassetter

x4
levetid for korte 
mælkeslanger**

Op til 
7%
kortere  

malkningstid**

Op til 

+ 9,3%  
højere 

mælkeflow**

Op til 

83%  
mindre slip**

x2
levetid for 

pattegummi-
kassetter**

Op til 

92%  
forbedret patte- 

condition
scoring*

Op til 
58%

kortere tid for 
service**

DeLaval Evanza 530 
Mellemvægt  
Hylstre i rustfrit stål

DeLaval Evanza 550 
Letvægt 
Hylstre i stærk plast10 11



 DeLaval er et varemærke tilhørende DeLaval Group. Producenten forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. 
Alle priser/tilbud er ekskl. moms og gældende til 20.11.2020

 
delaval.com  //       facebook.com/delavalDK


