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DeLaval stanchion system

DeLaval BLue

Precis som MilkMaster bygger DeLaval BLUE på 
Duovac – en annan innovation från DeLaval – som 
skyddar spenarna från övermjölkning. Och precis 
som MilkMaster har DeLaval BLUE naturligtvis 
automatisk avtagning. 

Det handlar om att hitta rätt balans
För att uppnå effektiv mjölkning som minimerar 
skador på spenarna är det många faktorer som 
måste samverka på rätt sätt: Vakuumnivån måste 
balanseras mot mjölkflödet; pulsationsnivån måste 
anpassas till mjölkflöde både i början och i slutet 
av mjölkningen och vakuumet måste minskas 
innan organet tas av för att få så liten påverkan 
på spenspetsarna som möjligt. Många mjölkpro-
ducenter världen över kan vittna om att DeLaval 
har hittat den rätta balansen för att säkerställa en 
långsiktig produktion.

Innovation baserat på 
tradition

Duovac – ett lyckligt slut,  
och en lycklig början

Duovac – flödeskontrollerat vakuum i original – 
sänker vacuumnivåerna i början och i slutet av 
mjölkningen för att skydda spenspetsarna. Genom 
att begränsa möjligheten att spenarna utsätts för 
övervakuum håller sig spenspetsarna friska och 
sluts ordentligt efter mjölkningen. Det är nyckeln till 
få mastiter, hög mjölkavkastning och lång livslängd 
för dina kor. Eftersom korna ofta lägger sig ner 
efter mjölkningen är det viktigt att spenöppningen 
återsluts ordentligt för att minska risken att bak-
terier tar sig in i spenkanalen.

Total urmjölkning, totalt övermjölkningsskydd
I början av mjölkningen är vakuumnivån låg och 
pulseringen omvänd vilket stimulerar snabbare 
mjölksläpp och urmjölkning. I slutet av mjöljningen 
sänker Duovac vakuumnivån vid spenspetsen 
innan avtagning.
Detta betyder dels mindre tryck som skulle 
kunna irritera spenarna och dels en minskning 
av den luftvolym som annars skulle flöda in 
i mjölkningsorganet vid avtagning och som 
skulle kunna tvinga in smittobärande partiklar i 
spenspetsarna.

Redan 1917 introducerade vi den första storsäljande 
mjölkningsmaskinen, sedan dess har DeLaval haft några år på 
sig att finjustera den mekaniska mjölkningskonsten och vi har 

lanserat ett antal produkter som till exempel Hydropulse, Harmony 
och VMS som alla blivit standard i mjölkningsbranchen.

Nu bygger vi vidare på den uppskattade mjölkningsenheten 
MilkMaster och har tagit fram DeLaval mjölkningsenhet BLue 
som går ännu ett steg närmare att kopiera kalvens sugrörelser. 

Resultatet? Mjukare funktion och snabbare mjölksläpp. 

Mjölkflöde

Mjölkningsvakuum

Lågt vakuumLågt vakuum
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DeLaval stanchion system

•  Lätt, kompakt och bärbar – lätt att 
flytta runt i stallet 

• DeLavalkvalitet – högt andrahands- 
   värde

•  Stora varningslampor – kan lätt ses 
från andra sidan stallet

•  Multikoppling – gör det lätt att koppla 
på vakuum, mjölk och ström

•  Indikatorer för mjölkningsprocessen – 
mjölkaren kan ha koll

•  Knappstats – lätt att förstå, lätt att 
använda

• Duovac – snabbare mjölksläpp, 
   bättre urmjölkning, plus anti- 
   övermjölkningsskydd som standard

•  Mjölkmängdsskärm* – du kan hålla ett 
öga på varje kos mjölkmängd

•  Automatisk avtagning – kortar 
arbetstiden och påskyndar 
mjölkningen

• Elektronisk pulsering – stabil pulsering 
  säkerställer snabb mjölkning

•  Kraftfull avtagningsmotor – organet får 
stöttning under avtagningen

•  DelPro-förberedd – trådlös koppling till 
driftsledningsprogram

•  Serviceräls – ett tillval som 
gör det enkelt att flytta många 
mjölkningsenheter i stallet

Extra stor lampa som varnar 
mjölkaren om avtagning

Lampa som visar 
huvudmjölkningsfasen

Lampa som visar 
eftermjölkningsfasen

Stor, tydlig skärm som visar 
mjölkmängd 

Manuell kontrollknapp

Manuell avtagningsknapp

Knapp för nedsläpp av organ för mjölkningsstart

Duovac – knapp för forcerat vakuum

Knapp som aktiverar normalt mjölkningsvakuum

Knapp som aktiverar manuell avtagning

Bärhantag

Mjölkningenhetens nummer som gör att mjölkaren kan 
identifiera individuella mjölkningsenheter.

Lampa som visar förmjölkningsfasen

* Inte ICAR godkänd
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uppbundet Plus+

DeLaval mjölkningssystem är kända för sin 
höga effektivitet, verkningsgrad och ko-komfort. 

Med introduktionen Uppbundet Plus+ tar vi 
mjölkning i båsladugård till nästa nivå. 

Läs mer om uppbudet Plus+
www.delaval.se
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