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Riktig innredning
dyrene yter mer når de får ete 
bekvemt

Fôrfronter fra DeLaval

Tilstrekkelig plass er nøkkelen til 
framgang  
Frie flater og fri tilgang til fôr er 
nøkkelen til framgang. Stor nok 
plass til hver ku ved fôrbrettet er 
et grunnleggende krav. Hvis du 
kompromisser her vil du få problemer 
med overfôring. Kyrne vil ete 
sjeldent, men store porsjoner på en 
gang. Dette reduserer det samlede 
fôrinntaket og spesielt nye kyr og 
kviger påvirkes negativt. 

Ta nøyaktige mål før du bestemmer 
deg 
Kyr bruker ca. fire timer pr. dag ved 
fôrbrettet. For å fremme et godt 
fôrinntak er fôrets kvalitet viktig, og at 
de har en bekvem eteplass. Riktige 
mål er viktig, spesielt fôrbrettets 
høyde, bredden på utfôringsarealet 
og nakkebredden.

Små detaljer gjør stor forskjell
I områder med varmt klima bør man 
ha bredere fôrarealer for å redusere 
varmestress. Små detaljer kan gjøre 
stor forskjell. DeLaval tar hensyn 
til dette – vi tilbyr besetningen din 
en lutende fôrfront, og med det 
reduseres trykket på kyrnes nakke og 
dermed har de det mer komfortabelt 
ved fôrbrettet. 
Det er viktig at du finner en komplett 
løsning for ditt fjøs. DeLaval tilbyr 
også gummimatter for å sikre at du 
har et tørt, sklisikkert gulv i fôrarealet. 
DeLaval fôrfront står for sikkerhet og 
komfort – fôrfronten er meget stille og 
kyrne blir ikke forstyrret.

Vi kan også tilby alternativer for å 
beskytte fôrbrettet slik at det holdes 
rent og hygienisk  –  for å avrunde 
den komplette komfortløsningen for 
utfôringsområdet.
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Fôrinntaket øker når kyrne har en behagelig posisjon ved fôrbrett eller 
drikkekar. Riktig avstand mellom kua og fôret, samt at fôrfronten er 
montert litt lutende over fôrbrettet gir bedre komfort og dermed økt 
fôrinntak. En høytytende ku trenger ferskt fôr cirka 12 ganger pr. dag. 
Derfor anbefaler DeLaval tilstrekkelig plass for kyrne for at de skal kunne 
ete bekvemt, og at det er fôr tilgjengelig hele døgnet.
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Fôrfronter fra DeLaval

DeLaval fôrfront HL10
DeLaval fôrfront HL10 har låse-
mekanismen som base. På denne 
fleksible fôrfronten skrus hver åp-
ning fast på horisontale over- og 
underliggere. Det medfører at hver 
åpning er justérbar og dermed kan 
tilpasses kyrnes størrelse og ønsket 
bredde på utfôringsplassen. Den 
er utformet med plass for brede  
nakker, og om du trenger mer 
bredde på utfôringsplassen, setter 
du bare inn flere rør.

DeLaval fôrfront HL10 er tilgjengelig 
i flere størrelser tilpasset størrelsen 
på dyret. 

Låsemekanismen er robust med 
doble bærelager, og plastdetaljene 
gir et stille og behaglig fjøsmiljø  for 
både dyr og mennesker. 
Håndtaket gjør det enkelt å frigjøre 
hele grupper samtidig. 

Som tilbehør finns en transponder-
beskyttelse for å unngå at halsband 
hekter seg fast i innredningen.

HLS 10
HLS 10 har de samme gode egen-
skapene som HL10. I tillegg er 
det laget en sikkerhetsfunksjon 
der fangspila kan åpnes begge 
veier, slik at dyret kan trekke til seg 
hodet både oppe og nede. HLS10 
er konstruert for å unngå at dyra 
skader seg hvis de av en eller annen 
årsak mister fotfestet og faller mens 
de eter. I en slik situasjon kan det 
være vanskelig for dyret å reise seg. 
Med HLS10 kan dyret trekke til seg 
hodet gjennom den nedre åpningen 
og reise seg igjen på naturlig måte. 
Med tradisjonelle fôrfronter er risi-
koen for å bli hengende fast, med 
fatale følger, mye større. HLS10 er 
derfor spesielt godt egnet for  
montering i kalve- og sykebinger.

HLS10 er montert på 2” horisontal-
rør, og egner seg derfor godt også 
til innredning for kjøttfé. Fangspila 
har sikkerhetsbøyle som hindrer ku 
og kalv fra å sette fast hodet i nedre 
åpning når den øvre åpningen er 
åpen.

HL10HD og HLS10 kan kombineres 
med FF60 kombifront. 
(se bilde side 6)

max 320

28 50-54 60-75

90

Feed fence HL10 
cows up to 145cm

Fôrfront HL10 kyr opp til 145 cm

Robust låsmekanisme

Fôrfront HLS10Fôrfront HL10



DeLaval fôrfront HL40
DeLaval fôrfront HL40 er utformet for optimal dyre-
velferd og funksjon. HL40 er en sveiset, selvlåsende 
fôrfront med innebygget låsemekanisme.
HL40 er bygget i seksjoner opp til 3 meter og er 
tilgjengelig i ulike fôrbredder 50, 60, 65, 70 og 75 cm, 
og passer fra ungdyr til melkekyr.

Fôrfront HL40 består av et øvre firkantet rør 70x70x3 
cm og et underrør som er 2 ” i diameter som sammen 
gir en sterk ramme. Mellom rammene benyttes 1” 
utfyllingsrør. Frontseksjonene kan monteres fast eller 
åpningsbare.

Seksjonene leveres ferdig montert for å sikre deg en 
rask og enkel montering på gården. Låseenheten for 
åpning og lukking klarer opp til 30 plasser. I fri posisjon 
berører ikke fangspila låsemekanismen, dette gir en 
stille fangfront med minimal slitasje.
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DeLaval sikkerhetsfôrfront HLS40
DeLaval sikkehetsfôrfront HLS40 er formontert og 
sveiset, samt utstyrt med en innebygget, selvlåsende 
funksjon. Sikkerhetsfunksjonen, med åpning for hodet i 
både over- og underkant, beskytter kyrne mot å skade 
seg i og med at de kan komme løs gjennom nedre del 
av fronten hvis det skulle behøves.

En opplåsningsfunksjon gjør det mulig å slippe 
løs ett og ett dyr, eller alle samtidig ved hjelp av 
gruppeutløsningsfunksjonen. Dette gjør arbeidet 
enklere og forebygger skader på kyrne.

Moderne melkeproduksjon innebærer at kyrne 
håndteres oftere enn tidligere. En enkel og sikker 
måte å identifisere og skille ut individuelle dyr på er 
å benytte hodeopplåsninger. DeLaval HLS40 tilbyr 
hodeopplåsninger som fungerer smidig, dette gjør 
det enklere å fange inn dyrene. Den nedre åpningen 
for hodet gir økt dyrevelferd og sikkerhet. HLS40 
er også skånsom mot kyrnes øremerker og har 
transponderbeskyttelse for å unngå problemer med 
halsreimer. 

Fôrfronter fra DeLaval

100 - 300

86

50 - 75

Feed fence HL40

Fôrfront HL40 

Fôrfront HLS40Fôrfront HL40
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DeLaval fôrfront DS
DeLaval fôrfront DS er utformet slik at åpningene gjør 
det vanskeligere for dyrene å dra ut fôr, og reduserer 
dermed fôrspill. DeLaval DS er en skrudd front med 
et sikkert og lett justérbart design som passer alle 
dyrestørrelser.  

Denne holdbare fôrfronten har diagonale rør som skrus 
fast på over- og underligger. Eteplassene er justérbare 
fra 300 mm og oppover. Den diagonale løsningen gjør 
at fôrfronten kan brukes til mange ulike dyr.

•	Fôrfront DS monteres på 2½” stolper, 70 x 70 x 4 mm  
 stolper, eller eksisterende trestolper.
•	Høyden på fôrfronten er 900 mm (970 mm for DS HD)  
 og den kan monteres enten vertikalt eller litt lutende  
 over fôrbrettet. 

DS-HD-modellen kan også leveres ferdig sveiset i faste 
lengder.

Fôrfronter fra DeLaval

19-3623

max. 300

90

Feed fence DSFôrfront DS

130 - 305

65 / 70 / 75

74

50 - 62

Feed fence HL30

DeLaval fôrfront HL30

DeLaval fôrfront HL30
DeLaval fôrfront HL30 gjør det enkelt for dyret å komme 
inn i fronten. Denne løsningen passer meget bra for 
dyr med store hoder eller horn. Låsemekanismer gjør 
det enkelt å identifisere dyr effektivt for oppfølging eller 
behandling på en sikker måte. Den har galvaniserte 
rør, selvlåsende mekanisme på det nedre røret, en 
individuell eller gruppelåsemekanisme, PVC håndtak for 
mindre støy og en ”anti-snag” beskyttelse for å hindre 
at transpondere og øremerker hekter seg fast.

En lutende posisjon er standard for DeLaval HL30, for 
god dyrevelferd. En lutende posisjon er en komfortabel 
løsning for å gi kyrne litt mer frihet når de eter. Det gir 
mindre trykk på brystkassa når de strekker seg etter 
fôr. Dette gir også en bedre klauvhelse siden de ikke 
behøver å ta tak med klauvene for å strekke seg. En 
enkel, men bekvem løsning for god dyrevelferd.

Fôrfront DSFôrfront HL30
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Fôrfronter fra DeLaval

DeLaval FF60 Kombifont 

DeLaval FF60 kombifont 
DeLaval FF60 kombifront er en fleksibel løsning som 
åpningsbar grind, fôrfront eller kombinasjon av grind og 
fôrfront. FF60 kombifront er i utgangspunktet en ramme 
med to vertikale rør for bruk som grind, men den egner 
seg godt til å kombinere med ulike fôrfrontløsninger 
med HL10HD, HLS10 eller DS HD. FF60 kombifront 
er spesielt godt egnet til syke- og behandlingsbinger. 
FF60 Kombifront er robust med 2” vertikale rør, og 
egner seg derfor også godt til okser og kjøttfé.

DeLaval fôrfront FT50
DeLaval nakkebom FT50, består av ett eller to 
horisontale 2” rør montert på stolper. Et av rørene er alltid 
framflyttet over fôrbrettet får å gi kua en god eteposisjon 
uten at den behøver å trykke mot røret. DeLaval FT50 
har et dyrevennlig design. Nakkerøret er montert på 2½ 
” stolper, alternativt 70 x 70 x 4 mm stolper som gir en 
robust konstruksjon. Høyden på rørene er viktig og må 
derfor tilpasses dyrenes størrelse. 

•	Diagonalrør (2”) med robuste tilkoblingsdeler
•	Justérbar i høyden for ulike dyregrupper

Ulike beslag finnes for robust montering mot runde 2½” 
stolper, 70 x 70 stolper og trestolper.

60

125

150

Feed fence FT50
Fôrfront FT50

Fôrfront FF60Fôrfront FT60



7

DeLaval liggebås CC1800 (ku)
DeLaval liggebås CC1800 er en 
patentert liggebås utformet for best 
mulig dyrevelferd, og funksjon for å 
tilfredsstille høytytende kyrs krav til 
en god liggeplass. Den gode plassen 
i båsens fremre og nedre del gjør 
at kyrne har god plass for naturlige 
bevegelser når de legger seg ned 
eller reiser seg opp. DeLaval liggebås 
CC1800 er en unik liggebås som 
kombinerer fordelene med gulv- og 
fritthengende løsning. En madrass 
kan derfor enkelt legges inn. 

CC1800 ku finnes i to høyder for å 
passe ulike dyrestørrelser. (1120 og 
1240 mm). For norske forhold passer 
1120 mm best. Denne liggebåsen 
passer også godt for de største 
kvigene.

CC 1800 for ungdyr
DeLaval liggebås CC 1800 for ungdyr 
gir et optimalt dyrevennlig miljø og 
er konstruert for hele tiden å ivareta 
dyrenes naturlige adferd.  DeLaval 
liggebås CC 1800 for ungdyr gir 
dyrene god plass til å strekke seg ut 
når de ligger. Utformingen med bøyler 

gir dyra mulighet for sosial kontakt 
når de ønsker det, men også mulighet 
for å ”trekke seg tilbake” og bare 
hvile. Nakkebommen er festet med 
kryssfester og U-bøyler, og kan enkelt 
flyttes og tilpasses dyrestørrelsen

Med DeLaval liggebås CC1800 
styres kyrne slik at de legger seg 
rett i båsen, noe som fører til en ren 
bås og rene kyr. Når kyrne ligger, er 
det nok plass til å strekke seg ut i 
båsen. Mellomveggene er produsert i 
kraftige, helbøyde 2” stålrør for å stå 
i mot store påkjenninger. DeLavals 
patenterte liggebås CC1800 er en 
unik liggebås for optimalt dyremiljø.

DeLaval liggebås CC1800XL (store 
dyr)
DeLaval liggebås CC1800XL har 
samme patenterte løsning som 
CC1800, men er tilpasset store dyr. 
Den nedbøyde bakre  delen gjør det 
dessuten enkelt for kyrne å snu seg 
når de skal forlate båsen. CC1800XL 
er en god liggeplass som kyrne gjerne 
oppholder seg i.

DeLaval liggebås CFH2
DeLaval liggebås CFH2 er en 
fritthengende liggebås. Den er 
tilgjengelig i fire ulike størrelser for å 
passe såvel kalver som ungdyr og 
kyr. Alle størrelser er lette å montere 
for både enkel- og dobbelrader. 
CFH2 monteres på to 2” rør som 
monteres på 70 x 70 x 4 mm stolper 
mellom annenhver liggebåsskille.
DeLaval liggebås CFH2 kan også 
monteres direkte på 70 x 70-stolper. 
Det store, åpne arealet foran 
liggebåsen gir kyrne god mulighet til 
å reise og legge seg på en naturlig 
måte. Den åpne, fritthengende 
løsningen gjør det også enkelt 
å komplettere liggebåsene med 
madrasser for å øke komforten. 
Selv et dypstrøsystem kan brukes til 
disse liggebåsene.

Fôrfronter fra DeLaval

DeLaval liggebås CC1800XL DeLaval liggebås CFH2DeLaval liggebås CC1800 (ku)

Komfortable liggebåser hvor det er enkelt å reise og legge seg, gjør at 
kyrne går til fôrbrettet tilstrekkelig mange ganger pr. dag. 



DeLaval vertikalgrind (bilde over)
DeLaval vertikalgrind gir deg mulighet å opprette 
midlertidige grupper eller styre besetningen ved 
melketid. Bommen kan dreies 360 grader slik at du 
på best mulig måte kan styre kyrne i ulike situasjoner. 
Bommen er teleskopisk slik at den kan tilpasses ganger 
av ulike bredder.

DeLaval vertikalgrind:
DeLaval har også en to-rørs vertikalgrind som festes 
på 70x70 stolpe på begge sider av åpningen, og 
som åpnes ved at hele grinda heves. Denne grinden 
er spesielt godt egnet i oppsamlingsområdet til 
melkestaller m.v.

Bingeskiller og gitter (bilde over)
DeLaval har både skiller med plateutfylling og gitter i 
sortimentet. I løsdriftfjøs er det praktisk å velge gitter 
med port i bue som skille mellom dyrestørrelser. Ved å 
åpne porten i gitteret, kan enkeltdyr føres fra en gruppe 
til en annen uten at brukeren risikerer at dyregrupper 
blandes.
DeLaval leverer også bingeskiller med plywood plater i 
stålrammer.

DeLaval fleksibelt liggebåsband (ikke avbildet)
DeLavals fleksible liggebåsband er et mykt og 
dyrevennlig band som gjør det enkelt å styre kua inn 
i båsen. Det kan monteres både som nakkeband og 
som frontband. Bandet er enkelt å montere i alle typer 
liggebåser.
Med det fleksible liggebåsbandet er det enkelt for kua 
å gå inn i liggebåsen, rolig og bekvemt å reise seg. 
Nakkebåndet hindrer også at kua får harde støt mot 
nakkebommen. 

DeLaval gruppinndelingsgrind (bilde til venstre)
DeLaval gruppeinndelingsgrind er en god løsning for 
enkelt å kunne opprette grupper av dyr i  løsdriftsfjøs.
Gruppeinndelingsgrinden har to eller tre horisontale rør. 
Grinden er teleskopisk og kan derfor enkelt tilpasses 
ganger av ulike bredder.
DeLaval tilbyr også en 5-rørs teleskopgrind med 115 
cm høyde.

For mer informasjon:

DeLaval AS

Postboks 3250

N-1402 Ski

Tlf.: +47 64 85 85 00

E-post: norge.info@delaval.com

Innredning fra DeLaval
Dyrevelferd i fokus
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