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DeLaval     

tandemstall
– individuell behandling 

 av hver ku

TEKNISKE DATA

Stallstørrelse
ensidig dobbeltsidig 
(venstre eller høyre)
1x2 2x2 2x2+1
1x3 2x3 2x3+1
1x4 2x4 2x4+1
1x5 2x5 2x5+1
1x6 2x6 2x6+1

Stallplass: 2500 mm
Gropbredde ved gulv: 2300 mm
Gropbredde ved topp: 2000 mm
Gropdybde: 850
Lengde: (antall plasser x
 2500 mm)  
 + 2120 mm

STANDARD UTFØRELSE

• Robust varmgalvanisert stål
• Boltet gropkant
• Robust hovedport
•  Vakuumsylindere for portstyring
• Sklisikre trapper med rekkverk
•  Kutrafikk med forskjellige muligheter 

for automatisering

TILLEGGSVALG

• Utbygd gropkant
• Utdriver
• Foring i melkestall
• ALPRO® besetningsstyring
• Rustrfritt stål kabinett for ALPRO®
• DeLaval regulerbart gulv

Snitt

Plan

3D bilde



DeLaval     

tandemstall
– individuell behandling 

 av hver ku

Din løsning – hver dag

Med tandem melkestall kan du gi kyrne dine den indi-
viduelle håndteringen de fortjener under melkingen. 
Når kua er inne i melkestallen kan du se henne i hele 
sin lengde, og du har full tilgang til hele dyret. Dette 
gjør det enkelt for deg å oppdage jurhelseproblemer 
eller andre unormale ting ved hvert enkelt dyr på et 
tidlig stadie.

Med ALPRO® automatisk styring av tandemstallen vil 
kua slippes ut med det samme den er ferdig melket, 
og systemet vil automatisk slippe inn en ny ku .DeLaval 
tandemstall gjør det mulig å slippe inn én og én ku 
til melkestallen uten å jage hverandre eller røkteren. 
Kyrne blir roligere når de kan se melkeren under hele 
melkingen, og dominerende kyr får ikke muligheten til 
å forstyrre eller stresse opp i flokken i forbindelse med 
melkingen.

Helautomatisk kutrafikk med individuell håndtering



Oppnå fleksibilitet ved hjelp av ALPRO®
ALPRO®  gir deg et kutrafikk- og besetnings- sty-
ringssystem som kan tilpasses og optimaliseres din melke-
stall, dine melkerutiner og dine kyr. Systemets elektronikk 
kompenserer for uregelmessig kutrafikk. Etter hvert som 
du og dine kyr blir vant med systemet kan du også justere 
systemet slik at du får enda bedre melkingseffektivitet. Dette 
kan du gjøre uten at det fører til mer stress for dine kyr. 
Enkle elektroniske fotoceller detektere kua gjennom melke-
stallen etter sekvensene under og gir informasjonen videre 
til ALPRO® prosessoren som styrer det hele.

• Når en ku forlater melkeplassen, ALPRO® stenger porten 
etter henne og åpner engangsporten slik at det er klart 
for en ny ku.

• Hovedporten åpnes og en ny ku kommer in i stallen. 
Hovedporten stenges raskt etter kua for å hindre at flere 
kuer kommer inn samtidig.

• Kua kan nå bruke den tiden hun trenger på å komme 
frem til den ledige melkeplassen. Når fotocellen på 
melkeplassen detekterer kua stengs porten forsiktig bak 
henne. Melkeorganet kan nå raskt og enkelt settes på og 
melkingen kan starte.

• ALPRO® finner den neste kua som er ferdig melket og 
tar av melkeorganet. Når alt er klart slippes kua ut og 
syklusen fortsetter. 

Fjerner stress og belastning fra melkingsarbeidet

DeLaval tandem melkestall har en unik plastbe-
lagt gropkant som minimerer behovet for avansert 
støpearbeid for å få en god arbeidestilling i melkegro-
pen. Gropkanten er utformet for at røkteren står godt 
og har god tilgang til juret under melkingen. Behovet 
for å måtte vri kroppen mye for å komme til under 
juret for påsett og inspeksjon er minimalt.

Beholder velferden for dine dyr

DeLaval tandem melkestall muliggjør at høytytende 
og tregt melkede kyr kan få den oppmerksomheten 
de fortjener uten at dette forsinker hele melkingen. 
Kyr kan holdes friske ved at de kan bli melket i sitt 
eget tempo uten å bli stresset av de andre dyrene 
eller røkteren. Dette vil optimalisere produksjonen på 
hvert enkelt dyr.

Sikkerhet for melkeren

Utformingen av melkegropen på DeLaval tandemstall 
tillater melkeren å enkelt forflytte seg mellom kyrne, 
uten å bli utsatt for spark eller andre skader påført av 
kua.

Kua er synlig i hele sin lengde

Rask automatisk melking

Helautomatisk kutrafikk med individuell håndtering



God tilgang til juret

Velg nivået av automasjon etter dine behov

Når kua passerer gjennom hovedporten stenges denne 
automatisk ved hjelp av ei fotocelle for å hindre at det 
kommer flere kyr inn samtidig. Etter at melkingen er 
gjennomført slippes kua ut ved å betjene bryterpanelet, 
og det er klart for å slippe inn en ny ku.

Jeg har bedre kontakt med kyrne når de kan gå frivillig, 
og jeg har god øyekontakt med hvert dyr under melkin-
gen. Jeg har også god oversikt over deres bevegelser 
på vei til melkeplassen. Fordelen med DeLaval tandem-
stall er at hver ku får individuell oppmerksomhet. For 
eksempel; kan jeg  la en tregmelket ku ta den tida den 
trenger uten at hun 
forstyrrer resten av
flokken.

Peo Arwidson, 

Sandebo, Borsberga, 

Sverige

Rask, automatisk melking 

Alt går svært stille og rolig for seg  sammenlignet med 
en fiskebein melkestall. En DeLaval tandemstall betyr 
overraskende rask melking fordi melkeren alltid har 
en ny ku som venter. Det er heller ingen behov for å 
utrangere kyr som det tar tid å melke - dette vil noen 
ganger være de med høyest avdrått og de som gir best 
avkastning - siden de ikke holder igjen hele besetnin-
gen.

Semi-automatisk

Dette er et enklere stallstyringssystem der det ikke er 
aktuelt med ALPROâ systemet. Dette systemet består 
av en start knapp for åpning av hovedport og brytere 
for å styre hver enkelt melkeplass. Når det er tid for en 
ny ku å komme inn åpnes hovedport og inngangsgrind i 
stallen fra bryterpanelet på hver enkelt melkeplass. 


