
DeLaval OptiDuo™

 A takarmányt nem csak 
visszatolja, 

ÁT IS KEVERI 



OptiDuo™ 
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Ha rendszeresen visszatolja, visszarendezi a 
takarmányt az etetőasztalra, akkor a tehenek 
számára könnyebben elérhető lesz, de nem biztos, 
hogy ezért meg is eszik.

Az OptiDuo™ kétszer annyit tesz a termelékenység 
javításáért.

Először is újrakeveri a takarmányt, hogy vonzóbb 
legyen a tehenek számára, majd újrarendezi, 
elkerülve ezzel az összenyomódást; így a tehenek 
többet fogyasztanak belőle, és több tejet adnak.
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A DeLaval OptiDuo™ a takarmányt újrakeveri mielőtt az 
etetőasztalra igazítja. Az egyedülálló működésű, kettős spirál 
alakú forgó csiga biztosítja a kihelyezett tömegtakarmány 
kíméletes átmozgatását, kitöltve az üres helyeket az 
etetőasztalon úgy, hogy a szálastakarmány rostjai ne sérüljenek 
– ily módon a takarmány még étvágygerjesztőbb a tehenek 
számára.

Az OptiDuo™ számottevő előnyöket kínál az egyszerű 
takarmányrendező gépek első generációjához képest.

 A tehenek gyakrabban mennek az etetőasztalhoz és nő az 
energiabevitel

 A rangsorban hátrébb lévő teheneket nem lökik a többiek az 
etetőasztal üres részeihez

 Jobb tehénforgalom 

 Kisebb versengés és stressz az etetőasztalnál 

 Több tej

Az OptiDuo™ kiegészíthető abrakkiosztóval, így a teheneket 
vissza lehet csalogatni az etetőasztalhoz, mert az utolsó falat is 
ugyanolyan étvágygerjesztő, mint az első.

TÖBB 
TEJ 
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Ha folyamatosan fejik a teheneket a nap 
folyamán, akkor célszerű, hogy a takarmányhoz 
is folyamatosan hozzáférjenek. A rendszeres 
etetéssel nő az energiabevitel, a tehenek 
gyakrabban mennek a VMS-hez és ez végső 
soron növeli a tejhozamot.

Az OptiDuo™ folyamatos működésre is programozható, 
így a tehenek mindenkor hozzáférnek az étvágygerjesztő 
takarmányhoz, a kiváló takarítási teljesítménynek 
köszönhetően pedig az etetőasztal sokkal tisztább 
marad. Így Önnek nem kell naponta (vagy éjjelente) 
többször felkeresnie az istállót, hogy kézierővel tolja a 
takarmányt az etetőasztalra.

 Tisztább etetőasztal

 Az így felszabaduló idő egyéb, hasznosabb 
feladatokra is fordítható

KEVESEBB 
IDŐ
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KEVESEBB 
HULLADÉK
Az OptiDuo™ kétszeresen is keményen 
dolgozik, hiszen a takarmányt átrendezés 
közben újra is keveri. Ennek eredményeképpen 
a tehenek kevesebbet válogatnak, mivel 
nem az előzőleg már elutasított takarmányt 
toljuk vissza a tehenek elé. Ez azt is 
jelenti, hogy kisebb lesz a lökdösődés 
és a rangsorban hátrébb álló tehenek is 
hozzáférnek az etetőasztalhoz, kevesebb a 
pazarlás és rövidebb ideig tart a megmaradt 
takarmányhulladék eltávolítása. Az OptiDuo™ 
megnöveli a fogyasztást a „takarmánytolás-
válogatás-elutasítás” ciklus kiküszöbölésével, 
melynek következtében kevesebb időt kell a 
megmaradt takarmányhulladék eltakarításával 
tölteni.
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A képen DeLaval Plast™ bevonattal
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NAGYOBB 
RUGALMASSÁG
Az OptiDuo™ fejlett adaptív meghajtó rendszerének 
köszönhetően a hagyományos takarmánytoló és –rendezőkkel 
szemben az OptiDuo™ nemcsak eltérő takarmánymennyiségeket, 
hanem számos takarmánytípust is képes automatikusan kezelni, 
beleértve bármilyen fajtájú teljes takarmánykeveréket (TMR), 
szalmát, szénát vagy frissen vágott zöldtakarmányt.  Az állatok 
így szezononként rugalmasan más-más takarmánnyal etethetők, 
ismerve azt, hogy az OptiDuo™ képes hatékonyan újrakeverni és 
átrendezni akár a legnehezebben kezelhető takarmánytípusokat 
is.

Ez az első olyan rendszer, amely képes a különböző jellegű 
takarmányokhoz és takarmánymennyiségekhez alkalmazkodni, 
megválasztani a működési módot és sebességet, biztosítva azt, hogy 
bármi legyen is az etetőasztalon – az OptiDuo™ képes lesz elvégezni a 
munkát.

Az OptiDuo™ számos helyzetben és körülmények között használható, 
beleértve az 5%-os lejtéssel és különböző folyosószélességekkel 
kialakított istállókat vagy a nagyobb, több istállóval rendelkező 
gazdaságokat.////////
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A régimódi takarmányrendezők első generációjával 
szemben az új DeLaval OptiDuo™ igazi 
robottechnológiát alkalmaz az etetőasztalon.  
Az intelligens navigációs rendszernek köszönhetően 
mindig ott van, ahol lennie kell, készen arra, hogy 
átforgassa a takarmányt a tehenek számára.

Az OptiDuo™ automatikusan működésbe lép és visszatér 
a töltőhöz. Fejlett szenzorok garantálják az OptiDuo™ 
automatikus leállását, ha ember, tárgy vagy állat kerül az 
útjába. Ilyenkor csak akkor indul el újra, amikor az akadály 
már megszűnt.

NAGYFOKÚ
BIZTONSÁG





////////
KÖNNYEBB
SZERVIZ
Az OptiDuo™ kialakításának köszönhetően 
egyszerűen karbantartható. Nem igényel zsírozást 
és csak néhány cserélhető alkatrésze van, így az 
OptiDuo™ rendkívül könnyen teljesen üzemkész 
állapotban tartható.

Ez még nem minden, ugyanis a fejőberendezésekhez 
hasonlóan az OptiDuo™ esetén is igénybe vehető a 
DeLaval InService™ szolgáltatás. Rendszeres megelőző 
karbantartással szavatolható, hogy az OptiDuo™ mindig 
az elvárt módon működjön és a tehenek jól átkevert 
takarmányhoz jussanak.



////////
KÖNNYEBB
SZERVIZ
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Ha a tehenek jól esznek, a gazdaság is jól működik. 
A tehenek egészségesebbek, nyugodtabbak, 
termékenyebbek és termelékenyebbek lesznek, 
vagyis végső soron Ön is elégedettebb lesz.

Emiatt hiszünk abban, hogy a DeLaval OptiDuo™ 
takarmányrendező rendszer munkába állítása az 
egyik legjobb dolog, amit gazdasága fejlesztése 
érdekében megtehet.
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