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PISTEESSÄ
Emme tingi laadusta ja suorituskyvystä. 

DeLaval Clover™ -nännikumien 
ansiosta sinunkaan ei tarvitse.

Huippumateriaaleista valmistettu patentoitu DeLaval 
Clover™ -nännikumi on tinkimättömän laadukas 
nännikumi, josta on seuraavat hyödyt::

Parempi utareterveys

Korkea maitotuotos

Nopea lypsy

Luotettavuus

Asiakkaamme odottavat meiltä ratkaisuja, joiden ansiosta 
heidän eläimensä ovat terveempiä ja tuottavat enemmän ja 
parempilaatuista maitoa.

Siksi emme suunnittele ja valmista vain pesuaineita, 
nännikumeja, lypsyjärjestelmiä, ruokintaratkaisuja tai 
jäähdytys- ja säilytysratkaisuja.

Suunnittelemme, valmistamme, asennamme ja 
huollamme kokonaisia järjestelmiä ja varmistamme 
näiden järjestelmien jokaisen komponentin laadun ja 
luotettavuuden.

Siksi tarjoamme sinulle mullistavan Clover™ -nännikumin, 
markkinoiden parhaan nännikumimallin DeLaval-
lypsyjärjestelmiä varten.

Pyrimme myös tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen 
lypsyratkaisun.

KOSKA SINÄ 
OLET KESKI-





Työskentelyn tehokkuus
Ainutlaatuisten pyöristettyjen kulmiensa ja koverien sivujensa 
ansiosta Clover™ tarjoaa huippuluokan lypsytehon, vähemmän 
epätäydellisiä lypsyjä ja jopa 20 sekunnin ajansäästön lehmää 
kohti.

Eläinten hyvinvointi 
Sukkaosan ja koverien sivuseinien ainutlaatuinen 
yhdistelmä varmistaa vetimen hallitun ja optimaalisen 
hieronnan ja takaa vetimen pään hellävaraisen 
käsittelyn.

MAITOTILAASI 
katsaus
360



Elintarviketurvallisuus
Clover™ -nännikumeissa on käytetty parhaita saatavilla 
olevia kumiseoksia.Jäljitelmät vanhenevat usein 
nopeammin kuin alkuperäiset nännikumit – vanhenemisen 
myötä syntyy murtumia, jotka voivat lisätä somaattisten 
solujen määrää ja huonontaa maidon laatua

Tilan tuottavuus 
Koska eläimet ovat terveempiä ja tuottavat enemmän 
maitoa lypsynopeuden samalla kasvaessa, voit lisätä 
lehmiesi määrää, vähentää työskentelytunteja tai keskittyä 
tuotokseen.

MAITOTILAASI 
360°



Sinun ei tarvitse valita korkean suorituskyvyn ja hellävaraisen lypsyn 
välillä: Clover™ tarjoaa ne molemmat.

Monet DeLaval Clover™-nännikumin hyödyistä johtuvat sukkaosan 
ainutlaatuisesta apilaa muistuttavasta muodosta, josta nännikumi 
on myös saanut nimensä. Ohuiden ja koverien sivuseinien ja 
pehmeästi pyöristettyjen kulmien ansiosta nännikumin ote on 
puristamaton ja vetimen käsittely hellävaraista. Tämän ansiosta 
lypsy on nopeaa ja miellyttävää ja siihen liittyy monia hyötyjä.

* Kielin yliopiston tutkimus. Tulokset voivat vaihdella eikä niitä voida taata.
** verrattaessa DeLaval Clover™ -nännikumia aiempiin malleihin, tiedot peräisin pilottitiloiltamme, eivät sopimusperusteisia.
*** Vetimen päässä vähemmän karheutta käytettäessä DeLaval Clover™ -nännikumia verrokkimalliin verrattuna; Dr. Haeussermann A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgia, 2014.

MIKSI SE ON  
PAREMPI?

Ei 
renkaita 
vedinten 
päissä* *

Ei 
ilma-

päästöjä**

Jopa 
5% 

enemmän
maitoa**



* Kielin yliopiston tutkimus. Tulokset voivat vaihdella eikä niitä voida taata.
** verrattaessa DeLaval Clover™ -nännikumia aiempiin malleihin, tiedot peräisin pilottitiloiltamme, eivät sopimusperusteisia.
*** Vetimen päässä vähemmän karheutta käytettäessä DeLaval Clover™ -nännikumia verrokkimalliin verrattuna; Dr. Haeussermann A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgia, 2014.

Parempi 
vedinterveys* *

Jopa 
10%

nopeampi**

Jopa

-12% 

tulehduksia*

Hellä-
varainen

Vähemmän 
karheutta 

vedinten päissä ***



Karuselli

Ainutlaatuinen 
mikrorakenne
Rajoittaa kumin turpoamista

Pehmeä siirtymä
Nännikumin sukkaosan ja 
lyhyen maitoletkun välillä

Turvallinen ja 
hygieeninen liitäntä 
keskuskappaleeseen
Vakaa alipaine vetimen alla.

Clover™ pysyy 
paikallaan lypsyn 
aikana eikä 
ilmavuotoja esiinny.

Clover™ -nännikumit on vaihdettava 
2 500 lypsyn tai 180 päivän jälkeen 
riippuen siitä, kumpi saavutetaan 
ensin.

Pehmeä 
huuliosa
Sopii täydellisesti 
kaikenkokoisiin 
vetimiin

Parantaa 
suorituskykyä
Hellävarainen lypsy ja 
suuri maitotuotos

Korkea suorituskyky
Clover™-nännikumi on suunniteltu tarjoamaan 
huippuluokan suorituskykyä. Tutkimuksissa on 
todettu, että DeLaval Clover™ -nännikumi  
lypsää nopeammin, saavuttaa suuremmat 
maitotuotokset ja lypsää täydellisemmin kuin 
kolmikulmaiset nännikumit.

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

Cloverin  
MUOTO

AVAIN 
OMINAISUUDET

Tämä ainutlaatuinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että 
nännikumi koskettaa lehmän vedintä aina täydellisesti 
koko ympärysmitaltaan, mikä varmistaa sen, että toisin 
kuin kolmikulmaiset nännikumit, Clover™ pysyy oikeassa 
lypsyasennossa ilman ilmavuotoja lypsyn aikana. Tällöin 
alipaineet pysyvät oikealla tasolla koko prosessin ajan 
ja varmistavat erinomaisen hieronnan, maksimaalisen 
mukavuuden, vähemmän irtoamisia, vähemmän 
vedintulehduksia sekä paremman ja nopeamman 
maidonvirtauksen.

DeLaval Clover™ -nännikumin patentoidun muotoilun ansiosta alipainetaso on 
korkeampi vetimen päässä ja matalampi suuosan kohdalla, jolloin ote vetimestä on 
pitävä mutta hellävarainen koko lypsyn ajan.

asemalypsy



DeLaval InService™ 

All-Inclusive 
Toimitamme Clover™ -vaihtonännikumisi 
ja kulutustarvikkeet osana täyden palvelun 
sopimustamme. Tämä tarkoittaa sitä, että saat 
nännikumit hallitun ja optimoidun sopimuksen 
puitteissa, joka sisältää Clover<*1*>™</
cs98> -nännikumien lisäksi myös kaikki 
määräaikaishuollot, kunnossapitotoimet, pesun 
ja dynaamisen suorituskyvyn analyysin sekä 
kaikki pesuaineet ja muut kulutustarvikkeet.

Mikä parasta, kaikesta tästä huolehtivat 
DeLavalin koulutetut teknikot sovituin 
optimaalisin huoltovälein ja sovittuun hintaan, 
jolloin tuottavuutesi on taattu, mutta myös 
budjetointisi on varmalla pohjalla.

KAIKKI YHTEEN  
SOVITTUUN HINTAAN
Satoja huoltotehtäviä ja kulutustarvikkeiden 
vaihtoja tehdään automaattisesti, jotta voit 
keskittyä olennaiseen.

Suorituskyvyn jatkuvaa 
optimointia

Oikea nännikumi 
jokaiseen 
tarkoitukseen
Nännikumeja on saatavina eri 
kokoluokissa lypsyn suorituskyvyn 
varmistamiseksi. InService™ All-
Inclusive -sopimuksesi puitteissa 
teknikkosi auttaa sinua DeLaval 
OLG- alkuperäisnännikumien 
valintaohjelman avulla valitsemaan 
oikean nännikumin karjasi utare- 
ja vedintyypin, lypsyrutiiniesi ja 
lypsyjärjestelmäsi mukaan.

Vaihda nännikumit 
oikeaan aikaan
Nännikumin käyttäminen 
liian pitkään heikentää 
lypsyn suorituskykyä. 
Alkuperäisnännikumien 
valintaohjelma laskee vaihtovälin 
päivissä ja InService™ All-Inclusive 
-sopimuksesi takaa sen, että ne 
toimitetaan automaattisesti juuri 
oikealla hetkellä suorituskyvyn 
varmistamiseksi.

Oikea pesuaine 
jokaiseen 
tarkoitukseen
Koska suunnittelemme ja 
valmistamme lypsyjärjestelmäsi 
kokonaisuudessaan, pystymme 
varmistamaan sen, että 
järjestelmän, asetusten, 
Clover™ -nännikumien, 
kulutustarvikkeiden ja 
pesuaineiden välinen 
vuorovaikutus tuottaa parhaat 
tulokset utareterveyden, 



...DeLavalin Clover™ 
nännikumeista

"Lypsämme 2 x 8 50° 
-kalanruotolypsyasemalla, 
jossa on automaattinen irrotus. 
Päätavoitteemme lypsyn aikana on 
varmistaa korkea laatu sekä itse 
lypsytyön että tuotetun maidon 
osalta. Käsittelemme kaikki 
vetimet Biofoam+-valmisteella, 
kuivaamme ne ja lypsyn jälkeen 
varmistamme utareen suojauksen 
vedinkastoaineella.

Kiinnitettyämme lypsimen 
tarkistamme, että vetimet 
lypsetään oikein. Emme 
näe nännikumien irtoamisia 
tai painaumia vetimissä. 
Lehmämme ovat terveitä, 
vetimissä ei näy mitään 
jälkiä. Emme näe merkkejä 
tyhjälypsystä, lypsy sujuu niin 
kuin sen pitääkin!"

MAITOTILAN NIMI: 
GAEC DU SÉNART

SIJAINTI: 
LA CHAPELLE SUR COISE (69)

KARJAKOKO: 
70

Tämä nännikumi täyttää 
laatuvaatimuksemme, 
lehmämme lypsetään 
täydellisesti!

Kokemuksemme... 



...DeLavalin Clover™ 
nännikumeista

"Olemme lypsäneet 
karusellilypsyasemallamme nyt 
4 vuoden ajan. Järjestelmän 
ansiosta lypsämme maksimimäärän 
lehmiä minimiajassa ja olemme 
erittäin tyytyväisiä siihen. Olemme 
lypsäneet alusta asti Harmony-
lypsimillä käyttäen Clover-
nännikumeja.

Clover™ -nännikumit eivät 
luista eivätkä aiheuta vetimen 
päihin renkaita eikä mihinkään 
utareneljännekseen jää maitoa, 
vaan ne kaikki lypsetään hyvin. 

Maitomme laatua koskevista 
tuloksista käy ilmi, että 
somaattisten solujen 
määrä on hyvin alhainen ja 
utaretulehdustapauksia esiintyy 
erittäin vähän."

Clover™-nännikumien 
ansiosta lypsyaikamme 
lyhenee. Parempaa 
tulosta emme voisi 
saada!

MAITOTILAN NIMI: 
GAEC PASCAL MALLET

SIJAINTI: 
VILLEDIEU (15)

KARJAKOKO: 
130

Kokemuksemme... 



www.delaval.com/fi 

Meijeritie 4, 00370 Helsinki


