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Å skyve fôret inn til fôrbrettet gjør det enklere for
dyra å nå maten, men det vil ikke si at de spiser det.
OptiDuoTM gjør enda mer, slik at du får optimalisert
din fôring
Først blander den fôret, noe som gjør at det blir
mer appetittvekkende for kua, og det gjør at fôret
unngår å trykke seg sammen. Dette fører til høyere
grovfôropptak og mer melk

/////////
MER
MELK
DeLaval OptiDuo blander fôret før den skyver det inn til
fôrbrettet. Den unike utførelsen av vår roterende skrue gjør at
fôret blir skånsomt flyttet nærmere dyra. Med blandefunksjonen
vil OptiDuo™ legge igjen en fin streng slik at det ikke blir
tomrom på fôrbrettet. Fôret blir forfrisket og virker apetittlig for
dyra.
Dette gjør at OptiDuo™ gir betydelige fordeler i forhold til den
første generasjonen av fôrskyvere.
		Kyra besøker fôrbrettet oftere og fôropptaket øker
Kyr av lavere rang blir ikke henvist til tomme plasser
Bedre kutrafikk
Mindre konkurranse og stress ved fôrbrettet
Mer melk
Med muligheten til å kunne velge OptiDuo™ med kraftfôr gjør
at OptiDuo™ også kan strø dette når den er ute og gjør sin
jobb. Dette vil si at du får enda en aperitiffvekker på fôrbrettet
og øker verdien av din OptiDuo™.
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SPAR
TID
Hvis du har et melkesystem som tillater dyra
å melke 24/7 er det en stor fordel å ha fôr
på fôrbrettet 24/7. Regelmessig fôring øker
energiopptaket til dyra, stimulerer flere besøk til
din VMS og dette medfører som oftest mer melk
OptiDuo™ kan programmeres til å ha faste oppstarter
gjennom hele døgnet, noe som gjør at du får forfrisket
fôret 24/7, og dermed har ferskt fôr på fôrbrettet hele
tiden. OptiDuo™ har en gummilist under skruen som
holder fôrbrettet rent og pent.
Dette betyr at du slipper å ha ekstra turer på fôrbrettet
for å skubbe eller manuelt flytte fôr.
Renere fôrbrett
Du kan bruke den sparte tiden din til andre
oppgaver på gården

MINDRE
FÔRSPILL
OptiDuo™ jobber dobbelt så hardt, da den
skyver og forfrisker fôret. Man ser ofte at
dyra graver i fôrhaugen når man dytter fôret
inn mot fôrbrettet, da vil de raskt grave
haugen utover igjen for å finne det fôret som
ligger nederst i haugen. OptiDuo™ blander
fôret slik at det ferske urørte fôret kommer
bedre frem, dyr som graver i fôr bruker
unødvendig med energi på fôret. Dette vil du
nå unngå. OptiDuo™ hjelper dyra å forfriske
fôret og sparer deg og kua for ekstra
energiforbruk. Ved å forfriske fôret, vil du se
at dyra spiser mer og finner alt fôret spiselig.
Det blir mindre fôrrester som sparer deg for
rengjøring av fôrbrett.
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Vist med DeLaval Plast™ overflatebehandling

MER
FLEKSIBELT
Det unike adaptive kjøresystemet til OptiDuo™ gjør at vi kan
skyve og forfriske alle typer fôr og fôrmikser. Den håndterer langt
gress, halm, strå og fersk fôr, dette gir deg muligheten til å fôre
det du måtte ønske. Lager du egen miks til sinku, ungdyr, okser
og melkeku vil vår OptiDuo™ takle dette.
OptiDuo™ kan justere hastighet og avstand etter hvor mye fôr
som ligger på fôrbrettet. Den takler overgangen fra mye til lite fôr,
alt fra lange strå til finmikset TMR. Alt dette gjør den selv og det
gir deg mulighet til å optimalisere din fôring.
OptiDuo kan brukes til mange løsninger: Den takler 5% stigning,
forskjellige bredder på fôrbrett og kan kjøre til nærliggende fjøs.
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MEGET
PÅLITELIG
I motsetning til de første fôrskyverne på markedet,
vil OptiDuo™ gi deg god teknologi til ditt fôrbrett. Det
smarte navigasjonssystemet, sikrer deg at fôrskyveren
alltid er der den skal være og er klar til oppgaven med
å gjøre fôret forfriskende og tilgjengelig.
OptiDuo™ starter automatisk, gjør jobben og kjører
tilbake til lading. OptiDuo™ sitt sikkerhetssystem
er 100% pålitelig og møter den et hinder, som et
menneske, dyr eller utstyr i sin rute, vil den stoppe og
ikke kjøre videre før hinderet er fjernet.
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SERVICEN
ER ENKEL
OptiDuo™ er designet med tanke på å gjøre service
enkelt. Med få slitedeler og ingen smørepunkter, er
det enkelt å holde din OptiDuo™ i drift.
Og ikke nok med det, akkurat som med ditt
melkeutstyr, så kan DeLaval tilby InService.
Regelmesig forebyggende service sikrer at din
OptiDuo™ alltid kan utføre den jobben den skal
gjøre, noe som sikrer at kyrne alltid har tilgang til
godt mikset fôr.

Hvis dine dyr spiser godt, fungerer fjøset ditt
optimalt. Dine dyr vil bli friskere, roligere, vise mer
synlig brunst og blir mer produktive, noe som igjen
vil gjøre deg fornøyd.
Derfor tror vi at det beste du kan gjøre for å
optimalisere din gård i år, er å investere i en
DeLaval OptiDuo™ - et fôrsystem som jobber for
deg.
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