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Reguliariai pristumiant ir grąžinant pašarą ant 
šėrimo stalo, karvės gali jį lengviau pasiekti,  
bet tai nebūtinai reiškia, kad jį ir suės.

Pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ dirba 
dukart daugiau, kad jūsų veiklos produktyvumas 
didėtų.

Pirmiausia jis permaišo pašarą, o po to pristumia 
arčau karvių, nesuspausdamas jo. Tai atitinkamai 
lemia, kad karvės suėda daugiau pašaro ir duoda 
daugiau pieno.
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Prieš pastumdamas pašarą ant šėrimo stalo, „DeLaval“ pašarų 
pristūmimo robotas „OptiDuo™“ pirmiausia jį permaišo.  
Dėl unikaliai veikiančo besisukančo sraigto, sudaryto iš dviejų 
spiralių, pašaras yra švelniai perstumiamas į kitą vietą ant 
šėrimo stalo taip, kad neliktų tuščų spragų ir kad pašaras liktų 
sveikas, nepažeistas – taip patiekiamas pašaras karvėms labiau 
žadina apetitą.

Tai reiškia, kad „OptiDuo™“ pasižymi dideliais privalumais, palyginti 
su pirmosios kartos paprastais pašarų pristūmimo robotais.

 Karvės dažniau ateina prie šėrimo stalo ir taip su suėdamais 
pašarais gauna daugiau energijos.

 Žemesnio rango karvės nenustumiamos į tuščas vietas. 

 Geresnis karvių judėjimas.

 Lieka mažiau konkurencijos ir įtampos prie šėrimo stalo. 

 Gaunama daugiau pieno.

Yra galimybė prie pašarų pristūmimo roboto „OptiDuo™“ prijungti 
koncentratų dozatorių. Tai padės dar lengviau privilioti karves prie 
šėrimo stalo ir net paskutinis kąsnis bus joms toks pat gardus kaip 
pirmasis.

DAUGIAU 
PIENO 
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Jei melžimas jūsų ūkyje vyksta visą parą, tai 
tikriausiai norėsite užtikrinti, kad karvės ir ėsti 
turėtų galimybę visą parą. Reguliariai šeriant, 
karvės su pašarais gauna daugiau energijos, tai 
skatina jas dažniau ateiti į VMS melžimo robotą ir 
galiausiai padeda gaminti ir duoti daugiau pieno.

Pašarų pristūmėją „OptiDuo™“ galima užprogramuoti 
taip, kad veiktų visą parą ir užtikrintų, kad karvės bet 
kada užsinorėjusios rastų ant šėrimo stalo gardaus 
pašaro. O dėl nepriekaištingai atliekamo šėrimo stalo 
grandymo, šėrimo stalas visada bus gerokai švaresnis.

Tai reiškia, kad jums nebereikia keliskart per dieną (ar 
tuo labiau naktį) eiti į karvidę ir rankiniu būdu pristūminėti 
pašaro, kad jo būtų ant šėrimo stalo.

 Švaresnis šėrimo stalas.

 Visą savo laiką galėsite skirti kitiems, tikrai 
svarbiems ūkio darbams atlikti.
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MAŽIAU 
ATLIEKŲ
Kadangi pašarų pristūmimo robotas 
„OptiDuo™“ dirba dukart daugiau, 
pristumdamas pašarą, pirmiausia jį 
permaišo, todėl karvės mažiau išsirankioja 
sudedamąsias dalis, nes tos pašaro dalys, 
kurias prieš tai jos atsisakė ėsti, nėra 
tiesiog vėl pastumiamos karvėms prieš pat 
nosį. Tai lemia, kad prie šėrimo stalo lieka 
mažiau konkurencijos ir įtampos, nuo kurios 
paprastai nukenča žemesnio rango karvės, 
susidaro mažiau pašarų atliekų ir mažiau 
laiko išeikvojama šalinant likučus nuo 
šėrimo stalo. Taip, panaikindamas šį uždarą 
„pristūmimo – išrankiojimo – atsisakymo“ 
ratą, pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ 
padidina suėdamo pašaro kiekį, vadinasi, 
mažiau laiko reikia skirti pašarų likučams 
nurinkti nuo šėrimo stalo.
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Pavaizduota su „DeLaval“ danga „Plast™“
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Pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ turi pažangią varomąją 
sistemą „Adaptive Drive“, o tai reiškia, kad kitaip nei tradiciniai 
pašarų pristūmimo įrenginiai, „OptiDuo™“ gali automatiškai 
tvarkyti ne tik įvairų pašarų kiekį, bet ir skirtingų rūšių pašarus, 
įskaitant ir bet kokios rūšies visų raciono pašarų mišinius (TMR), 
šiaudus, šieną ar ką tik nupjautą žolę. Žinant, kad „OptiDuo™“ 
našiai permaišys ir pristums net sunkiausiai tvarkomų rūšių 
pašarus, tai suteikia jums galimybę šerti karves pašarais pagal 
metų laiką arba šerti pakaitomis skirtingų rūšių pašarais.

Vadinasi, tai yra pirmoji sistema, gebanti prisitaikyti pagal pašarų rūšį ir 
kiekį, pati pasirenkanti geriausią judėjimo liniją ir greitį; kad ir kas būtų 
patiekta ant šėrimo stalo, „OptiDuo™“ savo darbą garantuotai atliks 
nepriekaištingai.

Be to, pašarų pristūmimo robotą „OptiDuo™“ galima naudoti esant 
įvairioms sąlygoms: net ir karvidėse su 5  proc. nuolydžiu, karvidėse, 
kuriose vaikščojimo takai yra nevienodo pločo, ir ūkiuose, turinčuose 
ne po vieną karvidę.////////



Kitaip nei pirmosios kartos senoviški pašarų 
pristūmimo robotai, naujasis „DeLaval“ 
„OptiDuo™“ patiekia tikrą roboto technologiją 
tiesiai ant jūsų šėrimo stalo.Išmani navigacinė 
sistema užtikrina, kad jis visada būtų tiksliai ten, 
kur reikia, pasiruošęs pristumti pašarą,  
kad karvės galėtų patogiai jį pasiekti.

Pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ pasileidžia 
važiuoti automatiškai ir, kai reikia, pats grįžta į 
įkrovimo vietą. Jame sumontuoti pažangūs jutikliai 
užtikrina, kad privažiavęs prie žmogaus, gyvulio ar 
kitokios kliūties, „OptiDuo™“ sustotų automatiškai 
ir toliau automatiškai imtų judėti tik pašalinus kliūtį 
jam iš kelio.
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////////
PAPRASČIAU 
PRIŽIŪRIMAS
Kuriant pašarų pristūmimo robotą „OptiDuo™“ 
pasistengta, kad jo techninės priežiūros darbus 
būtų galima atlikti kuo paprasčau. Robotas turi vos 
kelias keičamas dalis ir jame nieko nereikia tepti, 
todėl užtikrinti, kad pašarų pristūmimo robotas 
„OptiDuo™“ nuolat būtų nepriekaištingai geros 
darbinės būklės, yra visiškai paprasta.

Maža to, pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ –  
kaip ir visa jūsų melžimo įranga – yra įtrauktas  
į „DeLaval“ paslaugų paketą „InService™“.  
Reguliariai atliekami profilaktinės priežiūros darbai 
užtikrina, kad pašarų pristūmimo robotas „OptiDuo™“ 
nuolat veiktų taip, kaip ir turi veikti, o karvės nuolat 
turėtų gerai sumaišyto pašaro.



Jeigu karvės gerai ėda, vadinasi, jūsų ūkis veikia 
gerai. Jūsų karvės bus sveikesnės, ramesnės, 
vaisingesnės ir produktyvesnės, o kartu ir jūs pats 
jausitės laimingesnis.

Būtent todėl mes esame įsitikinę, kad vienas 
geriausių dalykų, ką šiemet galite padaryti 
pagerindami savo ūkį, tai įdiegti „DeLaval“ šėrimo 
sistemą „OptiDuo™“, kad ši dirbtų jums.
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