
DeLaval melkemåler MM6
Dagens ytelse for dagens beslutningerDagens ytelse for dagens beslutninger

DeLaval melkemåler MM6 er det 
perfekte verktøy for å hjelpe deg 
til å forbedre melkeytelsen og 
lønnsomheten.
Melkemåleren hjelper deg slik at 
du kan følge med på hvert enkelt 
dyrs individuelle ytelse og dermed 
optimalisere produksjonen og 
holde kontroll på fôrkostnadene.

Fôring
Ved å beregne fôrrasjoner basert 
på virkelig ytelse er du sikker på at 
du gir det beste fôret til de dyrene 
som fortjener det. 

Dyrehelse
Melkeytelsen vil ofte gi et godt bilde 
av kuas helsetilstand. Et plutselig 
fall i melkemengde kan være den 
første indikasjon på at kua har 
helseproblemer.

Nøyaktige beslutninger
Melkemåler MM6 er godkjent 
av ICAR og sikrer deg korrekte 
opplysninger slik at du kan gjøre 
dine beslutninger på riktig grunnlag.

En nøyaktig melkemåler for 
riktige beslutninger
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Enkelt design og enkel betjening

Den enkle utformingen av Melkemåler MM6 
gjør det enkelt for deg å gjøre prøvemelking og 
ta ut fettprøver for senere analyse. Melkemåler 
MM6 er konstruert for å bli vasket sammen 
med det øvrige melkeutstyret. 

For å utføre de tre funksjonene på 
melkemåleren kan ventilen vendes i tre 
forskjellige stillinger.

DeLaval melkemåler MM6 er godkjent av 
ICAR og er godkjent for prøvemelking

Melkemåler MM6 er enkelt å bære og fl ytte. 
Opphengskroken gjør det enkelt å henge 
fra seg melkemåleren hvor som helst på 
melkeanlegget. En fast monteringsbrakett 
er også tilgjengelig for å henge fra seg 
melkemåleren på samme sted hver gang.

Vaske/Tømme Blande/Prøvetaking Melking

Den unike blandeventilen er enkel å 
betjene og gir svært sikre fettprøver.

Fast monteringsbrakett

Prøvemelking er gjort enkelt med 
DeLaval melkemåler MM6.

DeLaval melkemåler 
MM6 med opphengskrok
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