
Ultramodernt system med svängbar arm,   
DeLaval MidiLine™ ML3100



Vakuumsystem  
med DeLaval NFO

En svängbar lösning för moderna gårdar

Det effektiva systemet DeLaval MidiLine™ ML3100 
erbjuder en hög automationsnivå och avancerad driftsledning 
med DelPro™ Farm Manager. Med ett stort utbud av  
styrningshjälpmedel kan du öka produktiviteten och resultatet 
i din besättning och samtidigt säkerställa kokomforten. 
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Mer styrning –  
fler kor 
Många mjölkproducenter ökar 
storleken på sin besättning. Andra vill 
korta ner mjölkningstiden. Vilket behov 
du än har, kan DeLaval MidiLine™ 
ML3100 – med sitt breda urval av 
styrningsfunktioner – hjälpa dig att få 
mer gjort snabbare.

Med DeLaval ML3100, bestämmer du 
vilken automationsnivå som passar dig. 
Vartefter din besättning växer kan du 
öka nivån steg för steg: från automatisk  
organavtagning, till full integration med 
DeLaval DelPro™ Farm Manager.

Lätt att använda

Den svängbara armen är utformad för 
att ge en riktigt hög genomströmning 
av kor i mjölkningsstallet och för att 
göra livet lättare både för dig och för 
dina anställda. Genom att kombinera 
den svängbara armen med vårt 
populära, lättviktsorgan Harmony™, 
kan du få en riktigt bekväm och 
ergonomisk  arbetsplats. Varje arm har 
sin egen ljusindikator som gör att du 
kan se mjölkningsstatus eller larm var 
du än står i mjölkningsgropen.

Lätt att underhålla

Den svängbara armens utformning 
säkerställer att underhåll kan utföras 
snabbt och enkelt. Slitdelar ersätts 
enkelt och rutinunderhåll kan 
genomföras på några minuter. DeLaval 
ML3100 är också lätt att hålla ren tack 
vare dess släta ytor. Tack vare högt 
montage i mjölkgropen är elektroniken 
mindre utsatt för fukt och gödsel.

Investera i lugn och ro

Ett integrerat system från en leverantör 
är en av fördelarna med att investera 
i ett mjökningssystem från DeLaval. 
Oavsett om det handlar om mjölkning 
eller utfodring, sortering eller avel så 
kommer de olika delarna i systemet 
tala med varandra och arbeta med 
varandra. Både hårdvara och mjukvara. 
Från dag ett.

Med DeLaval, får du också den support 
du behöver. DeLaval har välutbildade 
servicetekniker över hela landet och 
du kommer att veta vilka som är dina 
närmaste.

Ultramodern design. Hög effektivitet.
Den snygga, ultramoderna utformningen av  DeLaval MidiLine™ ML3100 
speglar dess avancerade driftsledningsmöjligheter. Med andra ord, 
inte bara snygg att titta på, utan tack vare alla dess tidsbesparande 
funktioner, är den också ett nöje att arbeta med. 

Med mjölkningssystemet 
DeLaval MidiLine™, kan du 
bygga på med automation när 
det passar dig 

•  DeLaval ID system 
automatiserar koidentifikation, 
samlar data och registrerar 
händelser

•  Mjölkmätare visar exakt 
mjölkavkastning för varje ko 
för styrning på individnivå

•  Sorteringsgrindar identifierar 
och sorterar kor automatiskt 
baserat på förbestämda 
driftsledningsbeslut 

•  Automatisk hullbedömning 
med DeLaval body condition 
scoring BCS identifierar 
obalans i utfodringen

•  Automatisk utfodring 
minskar arbetsbelastning och 
optimerar foderåtgången

•  Aktivitetsmätning möjliggör 
automatisk brunstidentifiering 
24/7  

•  DeLaval DelPro™ Farm 
Manager ger översikten som 
behövs för väl underbyggda 
dagliga beslut 

Addera värde  
med automation 


