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DeLaval Dynamisk Analyse DDA 
Hurtig, komplet og skånsom malkning

DDA hjælper med at optimere dit malkeanlæg. Analysen er et 
værktøj til at opnå den bedst mulige malkning, der også kan 
medføre bedre yversundhed.

DDA måler vakuumniveau under malkning. Vakuumniveauet under 
patterne er en vigtig faktor, der påvirker koens pattetilstand. Det 
har også stor indflydelse på mælkeflow og malkningshastighed. 

Det korrekte pattespidsvakuum sikrer sunde patter sammen med 
en komplet og hurtig malkning. 

Målet med DeLaval dynamisk analyse er hurtig, komplet og 
skånsom malkning. Og du får viden om, hvordan din malkning 
forløber. 

DDA maksimerer mælkeydelsen på to måder: 
 
1     Den undersøger malkeprocedurer og malkerutiner med en 

udførlig rapport. Den vil for eksempel fortælle dig, om dine køer 
bliver stimuleret nok før de påføres malkesættet.   

2     Den måler præcist vakuumniveauer under patten ved at måle 
vakuum under malkning. Det er kendt som dynamisk test. 

Som et resultat er mælkeflow øget, overmalkning undgås, malke-
tiden er reduceret og pattetilstand forbedret. Op til 
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Data indsamlet på testgårde og fra videnskabelige studier.  
Resultater kan variere og er ikke garanterede.

DeLaval OptiDuo™  

robotfoderskubber 

gør dobbelt så meget for at forbedre din 
produktion. Først blander den foderet 
og gør det mere indbydende for køerne. 
Derefter flytter den det for at  
undgå, at det bliver sammentrykket;  
hvilket betyder højere foderoptag  
og mere mælk.

Sparer
arbejds-

omkostninger
hvert år
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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. 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.
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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 
2-lags papir, 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 Genanvendligt

Meget resistent

Genanvendligt

Meget resistent Klar-til-brug
Fjerner skidt & er 

mildt på huden

 Vægdispenser til Softcel™
Dispenseren håndterer enkelt og hygiejnisk 
Softcel og andre papirruller. 

10% 
på 

yversæber
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Det perfekte arbejdslys i din mælkeproduktion

 • Behagelig lysfarve og spreder lyset 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

 • Energieffektiv med høj lysudbytte (cirka 150 lm/W)

DeLaval LED armatur LL300

Rigtig mange mælkeproducenter stifter desværre regelmæssigt 
bekendtskab med mælkefeber. Hos nykælvere er der ofte 
underskud i blodet af både calcium og fosfor, da koen i tiden før 
kælvning trækker store mængder calcium og fosfor til mælke-
kirtlerne for at producere råmælk. 

Rumen drench 
Denne 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

Rumen drench er velegnet til både konventionelle og økologiske 
landbrug

Kalvepleje er en meget vigtig del af alle bedrifters aktiviteter. Går 
det godt, kan du øge produktiviteten og med den også rentabilite-
ten. Går det mindre godt, fører det til produktionstab og unødven-
dige kalveomkostninger. 

Bio milk stabilizer
Bio milk stabilizer er et konserveringsmiddel, som konserverer 
mælk til dine kalve. 

•  Indeholder mælkesyrebakterier
•  Indeholder kun økologisk godkendte ingredienser
•  Konserverer mælk i op til 48 timer
•  Forebygger mod diarré
•  Kan også anvendes af økologer

Korrekt pleje til køer 
og kalve

DeLaval overvågningskamera FMC-IP1

Med vores IP-kamera kan du holde øje med det vigtigste fra 
enhver smartphone eller computer: førstegangskælvere og 
nyfødte, foderautomater og malkemaskiner. FMC-IP1 er special-
konstrueret til at tåle snavs og fugt i stalde, men også udendørs-
vejret. Kameraet giver professionel overvågning i fuld HD-kvalitet. 
Det er nemt at installere, du kan begynde med et eller to kameraer 
og tilslutte flere, hvis du får brug for det. Selv med natbelysning får 
du et godt sort/hvidt billede.

Gode og klare billeder både om dagen og om natten

Vær der 
– uanset hvor du er

Kun 2.900,-
3 års garanti
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Komfortable børster til dine køer og kalve

DeLaval stationære børste SB 
DeLaval 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 
dobbelt-børste har effektive børster, der 
giver dine køer en fleksibel og robust
børstning.

Egenskaber
•  Robust, galvaniseret stålkonstruktion
•  2 slidstærke og effektive børster
•  Fleksibel og holdbar
•  Stærk og kraftig fjederkonstruktion
•  Hjælper koen med at fjerne hudpara-

sitter på en skånsom måde
•  Forbedrer dyrets blodcirkulation
•  Du kan installere den i din stald eller 

udendørs
•  Passer til forskellig dyr: kalve, køer og 

geder

DeLaval svingende kobørste SCB
DeLaval har den eneste frit svingende 
kobørste på det danske marked, som 
kan børste koen på begge sider og hen 
over ryggen med en enkelt børste.
DeLaval svingende kobørste SCB hjæl-
per dig med at fremme kokomfort, øge 
mælkeproduktion og reducere mastitis. 
Og hver dag bliver cirka 4 millioner glade 
køer børstet med den.

Egenskaber
• Forbedrer koens  

sundhed og velfærd
• Holder køerne rolige og rene
• Børster køerne overalt og forbedrer 

blodcirkulation
• Fremmer kotrafik
• Øger mælkeydelsen
• Færre antal mastitis tilfælde
• Let at vedligeholde og lave omkost- 

ninger til vedligeholdelse
• Lavt energiforbrug

DeLaval svingende minibørste MSB
Dine kalve vil elske børsten. Det er nemt 
at justere børstens højde efter kalvens 
højde med den smarte konsol. Den 
passer til kalve mellem 3 og 12 måneder. 
Børsten starter, når kalven rører ved den 
og stopper automatisk, når kalven går 
væk. 
MSB er en hurtig og økonomisk måde 
at give dine kalve en god start på et 
produktivt liv.

Egenskaber
• Forbedrer kalvens sundhed
• Medvirker til hurtigere vækst
•  Fremmer større produktivitet og ned-

sætter risikoen for hudlidelse
• Holder kalvene rolige og rene
• Designet til sikkerhed og komfort
• Nem at holde ren
•  Egnet til kalve mellem 3 og 12 måneder
•  Justerbar i højden så den passer til 

kalve, når de vokser

Maksimal komfort og åndbart
polyester fleece

Isolerende skum, 4mm tykt

210 denier vandafvisende 
nylon polyester

DeLaval kalvedækken holder den nyfødte kalv varm i de kolde 
vintermåneder og hjælper syge eller små kalve, der er født for 
tidligt med at holde varmen. Du kan med fordel også bruge det 
til normale og sunde kalve for at øge deres tilvækst.

De lange stropper gør det nemt at justere kalvedækkenet, som 
er velegnet til kalve fra 30-60 kg. 
Kalvedækkenet fås i 2 størrelser:
• Small (25-35 kg)
• Large (30-60 kg)

Hold dine kalve varme

Størrelse i mm

Størrelse A B C

Small 570 460 190

Large 720 520 240

A

C

B

Køb 5 
betal 
for 4

Kampagne-
rabat på alle 

børster
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DeLaval  
Evanza™

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 plast

Hygiejnisk malketøj 
DeLaval ved, at landmænd skal leve op til strenge hygiejnekrav 
for at producere kvalitetsmælk. Vi har fremstillet hygiejnisk og 
komfortabelt malketøj specifikt til at bruge ved malkning. 

Malkekedeldragt 
Malkekedeldragten er særlig god til at holde dig varm og tør i fugtige og 
våde miljøer. Ærmer og ben er beskyttet med vandafvisende materialer, 
og de 3 manchetter forhinder, at der kommer vand ind i ærmet. Gode 
lommer og et elastisk rygparti gør malkekedeldragten til den bedste.
Farve: Blå 
Fås i størrelse XS-XXXL 

1. DeLaval sokker
78% økologisk bomuld/20% polyamid /2% elastan. 
Farve: Sort
Str. 35-50

2. DeLaval Premium uldsokker
50% polyakryl/25% uld/8% alpakauld/13% polyamid/4% elastan. 
Farve: grå 
Str. 35-50

1. 2. 

Symbol Beskrivelse XS S M L XL XXL XXXL

X Mål rundt om bryst 112 118 124 130 136 142 148

Y Mål rundt om hofte 108 114 120 126 132 138 144

Z Ærmelængde 84 86,5 89 91,5 92 96,5 99

Q Kropslængde (til hofte) 73,5 75 76,5 78 79,5 81 82,5

V Indvendig sømlængde 77 78 79 80 81 82 83

Malkekedeldragt
X

Q

V

Y

Z

Køb 
5 par 
betal 
for 4

Spar 
100,- kr.
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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 05.02.2021
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