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Bedre kontroll øker avkastningen
DeLaval fôrprosessor FP204X gir deg fordelene 
med et datastyrt fôrsystem. 

Du kan programmere fôrrasjonene til å følge 
laktasjonskurven til hver enkelt ku, eller en 
gruppe av kyr. Fôret mates ut i en hastighet som 
er tilpasset kua sin etehastighet, og systemet 
legger merke til om en ku ikke spiser opp rasjonen 
sin. Med FP204X kan du tilpasse fôringa etter 
melkemengde gjennom hele laktasjonsfasen og 
dermed redusere kraftfôrkostandene. 

Programmering skjer normalt direkte i prosessoren 
via enkle brukerinstruksjoner i displayet. Som 

tilbehør finnes også et enkelt PC-program som 
forenkler og gjør programmeringen mer oversiktlig.

FP204X systemet maksimerer melkeproduksjonen 
samtidig som fôrkostnadene holdes nede takket 
være god oversikt og kontroll med hva som skjer.

Pålitelig og enkel utfôring
DeLaval fôrprosessor FP204X er en enkel måte 
å øke lønnsomheten i melkeproduksjonen på. 
Startinvesteringen er lav og systemet er enkelt å 
bruke, med alle fordelene som finnes i et moderne 
fôrsystem.

Fôrprosessor  
FP204X
Automatisk kraftfôrtildeling

Spar tid og arbeid med automatisk fôrtildeling. Forbedre effektiviteten med   
eksakt utmating av individuelle rasjoner. Spar penger på riktig fôring.
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Enkelt å montere

Monteringen av systemet er meget enkel å utføre. 
En 24 V AC-transformator må installeres av en 
autorisert elektriker. Først monteres fôrstasjonen 
ute i fjøset. Deretter trekkes kabelen fra 
fôrstasjonen og inn til kontoret der den tilknyttes 
prosessoren. Koble til strømmen – og du er i gang.
Display med forståelige meldinger

DeLaval FP204X er meget enkel å bruke. Et stort, 
opplyst display viser informasjonen tydelig. Det 
er ikke behov for å huske og taste inn vanskelige 
kommandoer. Velg hvor du vil gå i hovedmenyen 
og prosessoren fører deg til riktig menypunkt.

Fôringssystem:

etemønsteret

Trykk….
0 Utfôringsmodus
1 Rutine for kontroll og endring av tilgjengelige   

fôrmengder
2 Rutine for kontroll og endring av fôrrasjoner
3 Data som er felles for grupper av dyr kan avleses   

og legges inn her
4 Kalibrering og manuell kjøring av fôrporsjonerere
5 Alarm for feilfunksjoner vises her. Kan nullstilles
6 Sumregister som viser totalforbruk av hvert fôrslag 

for hvert dyr eller for hele besetningen

8 Liste over eventuelle kyr som ikke har spist det de   
skulle

9 Meny for kontroll og endring av systemparametre

Kapasitet prosessor: 

begrenset av antall fôrstasjoner)

Tekniske data

Laktasjonsdager

Fôrmengde

0

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer. 
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