DeLaval
MU480
™
med DelPro
Det første steget til
moderne besetningsstyring

DeLaval båsfjøssystem

OPTIMAT

FEEDING
WAGON

HERD NAVIGATOR

PARLOUR MILKING

MU480

VMS, VOLUNTARY
MILKING SYSTEM
AUTOMATIC
MILKING ROTARY

Rask, nøyaktig, integrert
MU480 er en ekstrem stabil og effektiv bærbar
melkeenhet. Men den har også en meget nøyaktig,
ICAR-godkjent melkemåler. Og i tillegg til dette,
er det trådløs tilkobling til DeLaval DelPro Farm
manager programmet for besetningsstyring.
MU480 er en frittstående melkeenhet
som gir rask og skånsom melking.
Legg til DelPro system for besetningsstyring, og du får et verktøy som
vil hjelpe deg å ta de riktige beslutningene vedrørende din besetning. Og så
ved å legge til en fôrvogn, kan fôringen
tilpasses laktasjonssyklusen samtidig
som du sparer timer med arbeid hver
dag.
Denne integreringen er unik for båsfjøs. Det kan øke avkastningen pr. laktasjon inntil 600 kg. Med en besetning
på 60 kyr, kan du spare så mye som 2
timers arbeide hver dag.
Med andre ord, er ikke bare MU480*
en utmerket melkeenhet, men det
første steget til moderne besetningsstyring i fjøset.

ICAR-godkjent nøyaktighet - dine
digitale øyne og ører
Nøyaktig registrering av melkemengde
og avvik, er en av de beste måtene å
får oversikt over trivselen til hver enkelt
ku i besetningen. Avvik i melkemengde
er et også en tydelig indikasjon på
brunst.
DeLaval MU480 er unike i sin klasse
siden den er godkjent av ICAR. En
ekstra fordel er at du slipper å bruke
ekstra melkemålere til melkeprøvetaking.
Ved å koble melkeenhetene til DeLaval
systemet for besetningsstyring, får du
resultatene helt automatisk. Dette betyr at du slipper å skrive ned resultatet
med blyant og papir eller overføre tallene til en datamaskinen manuelt.

Rask melking med datakontrollert
vakuum
MU480 har innebygd intelligens for å
opprettholde et stabilt vakuumnivå,
og leverer et vakuumnivå tilsvarende
lavtliggende anlegg selv om det er
montert høytliggende.

Forbedret produktivitet med trådløs
kommunikasjon
Ved å kommunisere trådløst med
DeLaval system for besetningsstyring,
vil MU480 gi kontinuerlig informasjon
om kyrnes produktivitet for å gi deg
hjelp i beslutningsprosessen. Dette
har to fordeler; For det første kan det
hjelpe deg med å overvåke brunst og
helsen til kyrne dine. For det andre,
ved å sende denne informasjonen til en
automatisk DeLaval kraftfôrvogn, kan
du øke toppytelsen, mens du reduserer
arbeidskostnader.
Kommunikasjonen fungerer på to
måter: systemet for besetningsstyringkan, med Smart ID, sende varsler til
melkeren via lysdioder på panelet om
kuproblemer som l f.eks. lav ytelse.

Gådens PC
og DelPro system for
besetningsstyring

Fordi vakuumnivået overvåkes
kontinuerlig og justeres, gir dette det
beste fra begge verdener: raskere
melketid og forbedret spenekondisjon.
Vakuumreguleringen i MU480 fungerer
godt med melkestrøm på opp til 4 l/
min.
MU480
ICAR-godkjent
melkemåling

Automatisk
fôring

DeLaval system for båsfjøs

Trådløs
tilkobling til
DelPro system for
besetningsstyring

Før melkeorganet tas av vil et LED-lys
varsle melkeren om at mekeenheten er
klar for neste ku, dette sparer sekunder
fra arbeidsrutinen.
Displayet viser faktisk melkemengde,
melkestrøm og melkingstid.

Varsellampe varsler melkeren
om at melkeproduksjonen
er lavere enn forventet og
handling er nødvendig. (Kun ved
systemkobling.)
Melkeindikatoren holder melkeren
informert om fremdriften for hver enkelt
melking; formelking, melking eller
ettermelkingsfasen.
Varsler melkeren om kua er blitt
behandlet med antibiotika. (Kun
ved systemkobling).

Hvis for eksempel systemet identifiserer
en ku som er sinet, lyser varsellampen
og melkeenheten frigis for bruk. (Kun
ved systemkobling).

• Bærbar – kan bæres med en
hånd eller monteres på en DeLaval
skinnebane
• Brukes stand-alone eller tilkoblet
trådløst til DeLaval system for
besetningsstyring
• Fysiologisk melking – reduserer
vakuumet ved start og slutt på
melkingen for å beskytte jur og
spener fra for høyt vakuum ved lave
melkestrømmer
• Tar vare på dyrehelsen ved nøyaktig
overvåkning av avvik i melkemengde.
(Kun ved systemkobling)
• Hjelper til med å identifisere brunst.
(Kun ved systemtilkobling)
• Gir tidlig identifisering av mulige
helseproblemer. (Kun ved
systemkobling)

• Meget godt visuelt display: fire LEDindikatorer gir tydelig informasjon til
melkeren
• Melkestrømsstyrt automatisk avtak
av melkeorganet (ACR) for raskere
melking
• Sirkulasjonsvask skjer ved 55 kPa og
gir et garantert rent resultat
• Tidsbesparelse – når systemet er
tilkoblet Smart ID, får melkeren hjelp
til å identifisere kyrne. (Kun ved
systemtilkobling)
• Fungerer med en rekke melkeorgan,
spenegummi og melkeslanger
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DeLaval MU480 med DelPro™
Det første steget til moderne besetningsstyring

Båsfjøs Plus+
DeLaval båsfjøssystemer er kjent for god
melkestrøm, effektiv betjening og god
kukomfort.
Med introduksjonen av Båsfjøs Plus+ tar vi
melkeproduksjonen et steg videre.
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