
DeLaval lam-/kjefôrer
lønnsom oppfôring - gir friske dyr

DeLaval lam og kjefôrer
Nyfødte lam kan enkelt fôres opp på melkepulver og vann   
med en lam-/kjefôrer. Fordelene med en slik automat er       
enklere arbeidsrutiner, bedre tilvekst og redusert behov for  
kostbar arbeidskraft. Du kan fôre som du selv vil.

Nøyaktig blandingsforhold
Lam-/kjefôreren sørger alltid for riktig blandingsforhold     
mellom pulver og melk om du sørger for riktig kalibrering av  
maskinen.

Rask servering
Et kraftfult varmeelement på 3,2 kW sørger for rask   
tilberedning og at melka holder riktig temperatur.   
Dette sikrer god oppløselighet også for ulike fettkilder i     
pulverblandingen.

Melka blandes ut i små porsjoner 
(0.3 til 0.5 liter). Mikserbeholderen sørger for effektiv          
homogen og klumpefri blanding.

Melk med riktig temperatur
Så snart temperaturen faller under en innstilt minimums- 
grense, vil tilberedningen stoppes et øyeblikk til melka holder 
riktig temperatur. Dersom vanntilgangen skulle svikte vil    
automaten automatisk slås av.

Enkle vaskerutiner
Gode vaskerutiner er en forutsetning for godt resultat.      
Mikserbeholderen kan vippes fram med et enkelt håndgrep  
for enkel rengjøring. Eget utstyr hjelper til med å holde   
smokkslangene rene, slik at det ikke bygger seg opp   
melkerester som kan gi tiltetning.

Enkel styring med et oversiktlig display
Styreenheten inneholder  alle de funksjoner en lam-/kjefôrer 
skal ha. 
Alle komponenter er grundig testet i tøft fjøsmiljø.

Drikkestasjon
Smokken kan festes på tre ulike måter for beste tilpasning til 
dyrets høyde og for enklere tilvenning. Den hjelper også til å 
hindre at melk/spytt søles inne i bingen, griser til og   
infiserer underlaget.

Dersom velferden til dyra dine avhenger av 
fôringssystemet, er det best å holde risikoen på et  
minimum.
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Ekstrautstyr

Fluebeskyttelse
Fluebeskyttelse og vedlikeholdsvarmer rundt mikserbe-
holderen. DeLaval lam-/kjefôrer kan utstyres med et deksel 
over mikserbeholderen som hindrer fluene fra å komme 
ned i mikserbeholderen.

Vedlikeholdsvarmer rundt mikserbeholder
Dette varmeelementet sørger for å opprettholde riktig tem-
peratur på melka, selv om det har gått lang tid siden til-
beredning. Dette er en meget nyttig funksjon i perioder 
med lavt belegg i automaten, f.eks i start eller avslutning 
av sesongen. Dette er en nødvendighet ved fôring av kje 
som ikke vil drikke melk som har en lavere temperatur.

Data

Modell

Utløp fra mikser

Tekniske data
Kapasitet vannvarmer
Spenning/fase
Frekvens
Kapasitet pulverholder
Vekt

Fôringskapasitet
Antall Lam/Kje

4786047916 - maks. 8 smokker

8

3,2 kW
230 V/1-fas
50Hz
30 kg
32 kg

120


