Skubber ikke kun foderet

BLANDER DET

DeLaval OptiDuo

™

SKUBBER
IKKE KUN
FODERET
Når du regelmæssigt flytter foderet tilbage på
foderbordet, bliver det tilgængeligt for køerne, men
det betyder ikke, at de vil æde det.
OptiDuo™ gør dobbelt så meget for at forbedre din
produktion. Først blander den foderet og gør det
mere indbydende for køerne. Derefter flytter den det
for at undgå, at det bliver sammentrykket; hvilket
betyder højere foderoptag og mere mælk.
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MINDRE TID

Hvis dine køer malkes døgnet rundt, vil du være sikker på, at de
har adgang til foder døgnet rundt. Regelmæssig fodring øger
energioptaget, der stimulerer til flere besøg i VMS’en og giver i sidste
ende en højere mælkeproduktion.
OptiDuo™ kan programmeres til at køre på alle tider af døgnet, så dine
køer altid har adgang til appetitligt foder. Og takket være dens effektive
skrabefunktion, holder dit foderbord sig meget renere. Det betyder, at
du ikke behøver at gå i stalden for manuelt at skubbe foder tilbage på
foderbordet.

MERE MÆLK
DeLaval OptiDuo™ blander foderet, før den flytter det tilbage på
foderbordet. Den spiralformede dobbeltsnegl roterer gennem foderet
på en enestående måde. Det sikrer, at foderet skånsomt flyttes frem
og fordeles jævnt på foderbordet, uden at fibrene bliver ødelagt, og
at det presses sammen til en masse. Det gør foderet meget mere
appetitligt for koen.
Det betyder, at OptiDuo™ giver store fordele i forhold til første generations
foderskubbere.
Køer besøger foderbordet oftere og øger energioptaget
Lavere rangerede køer får bedre tilgang til frisk foder
Bedre kotrafik
Der er mindre konkurrence og stress ved foderbordet
Mere mælk
Du kan også tilføje en kraftfoderdispenser til din OptiDuo™, hvilket gør
det nemmere at lokke køerne tilbage til foderbordet ved at gøre det sidste
foder lige så lækkert og indbydende som det første.

Med OptiDuo™ får du
Et renere foderbord
Tid til andre arbejdsopgaver der kan gøre en forskel for dig og din
gård
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MINDRE SPILD
Da OptiDuo ™ arbejder dobbelt så meget bliver foderet blandet og opfrisket
samtidig med, at det flyttes frem på foderbordet. Det betyder, at køerne ikke
kan sortere foderet. Det giver ud over mindre konkurrence og pres på lavere
rangerende køer ved foderbordet også øget foderoptag, reduceret foderspild og
tidsforbrug til at fjerne foderrester.

MERE
FLEKSIBILITET
Det avancerede system “Adaptive Drive” betyder, at OptiDuo™, i
modsætning til tidligere generationers foderskubbere, automatisk kan klare
både forskellige mængder foder og forskellige fodertyper. Det gælder alle
typer TMR, strå, hø eller frisk græs. Det giver dig fleksibilitet til at ændre
foderet efter sæsonen eller anvende forskellige typer foder. Og du kan
være sikker på, at din OptiDuo™ effektivt blander og flytter selv de mest
vanskelige typer foder.
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Det betyder, at det er det første system, som kan tilpasse sig til forskellige
fodertyper og forskellige mængder foder ved at vælge sin rute og hastighed til
det som er på foderbordet - OptiDuo™ fuldfører sit job.
OptiDuo™ er så fleksibel, at den kan anvendes i en lang række situationer,
inklusiv stalde med 5% hældning, forskellige bredder på gange og på gårde
med flere stalde.
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MERE
SERVICEVENLIG

OptiDuo™ er designet til at være let at servicere og
vedligeholde. Der er få dele, der skal skiftes, og den
har ikke behov for smøring. Det gør det nemt at holde
din OptiDuo™ i driftsmæssig stand.
Derudover kan din DeLaval OptiDuo™ fås med DeLaval
InService™ kontrakt. Regelmæssig, forebyggende
vedligehold sikrer, at OptiDuo™ altid præsterer, som den
skal, og at dine køer dermed altid har adgang til friskt og
velblandet foder.

MERE
PÅLIDELIG
I modsætning til første generation foderskubber - leverer den nye
DeLaval OptiDuo™ ægte robotteknologi til dit foderbord. Det smarte
navigation-system sikrer, at den altid er, hvor den skal være; klar til at
flytte foderet for dine køer.
OptiDuo™ starter automatisk og kører automatisk tilbage til ladestationen.
De avancerede sensorer sørger for, at OptiDuo™ automatisk stopper, hvis
den møder en forhindring som en person, et dyr eller andet, og den starter
automatisk igen, når forhindringen ikke længere er i vejen for en sikker drift.

Hvis dine køer æder godt, fungerer din gård godt.
Dine køer bliver sundere, roligere, mere fertile og
produktive, hvilket betyder, at du også er gladere
og får en lettere hverdag.
Det bedste, du kan gøre i år for at forbedre
din virksomhed, er at lade DeLaval OptiDuo™
fodersystem arbejde for dig.
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