
DeLaval mobila mixrar 
Kraftfulla, effektiva, 
robusta och pålitliga



Vertikal mobil mixer VMDA – 
för dig med körbara foderbord

Utfodring av nötkreatur
För dig som har mjölkproduktion eller köttproduktion med 
körbara foderbord är en DeLaval mobil mixer en perfekt 
lösning.  Fördelen med en vertikal mixer är att det enkelt går 
att mixa hela rundbalar i den. Fodret blir välmixat, luftigt och 
smakligt för djuren. Detta bidrar till mindre spill och bättre 
foderintag vilket ger både hög mjölkproduktion för mjölkkor 
och bra tillväxt för köttdjur.

Robust chassi

1 Förstärkt chassis,  2 Lastningscell, 3 Tjock bottenplatta,  4 Förstärkt fjädring
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Kontrollsystem

Spåriga vägar, gropar, ojämna ytor - en mobil mixer kan utsättas för omild 
behandling. Det är därför vi gör våra mixrar tuffa. Oavsett om det gäller det 
material vi använder, eller utformningen av enskilda delar, så tillverkas en 
DeLaval mixer för att hålla länge.

Snabb, grundlig mixning
De starka, vassa knivarna kan ställas in efter behov. Det 
säkerställer högkvalitativt foder och en snabb, jämn mixning.
Som tillval finns extra starka övre knivar som underlättar 
mixningen av lätta balar.

Jämn foderavlastning
Snabb och effektiv avlastning åt båda sidorna med en robust 
tvärtransportör ger en jämn foderfördelning. Transportören 
levereras med kedja eller gummiband. För breda foderbord 
kan transportören byggas på med olika långa elevatorer. 

Mindre foderspill
Starka hydrauliska cylindrar på avlastningsdörren minskar 
spill under mixningen. Skyddsringen runt ovankanten 
förhindrar att lättare foder åker ur mixern.

En förstärkt, stabil botten
Behållarens botten är förstärkt för att ge ett stabilt 
mixningsutrymme och lång livslängd.

OptiSteel som tillval
Vid frekvent användning, dvs mer än fem gånger per dygn 
rekommenderas tillvalet OptiSteel som innebär ytterligare 
nederdelen av sidorna med 6 mm tjock OptiSteelplåt. Även 
skruven kan levereras med OptiSteel för ökad livslängd.

Nyckelfunktioner:

Våg

DeLaval mixrar förstärkta med 
Optisteel
Du kan nu få DeLavals effektiva 
mixrar med förstärkning av 
nederdelen av sidorna med 6 
mm tjock OptiSteelplåt den 
första metern. Detta förlänger 
livslängden på mixern avsevärt. 
Skruven till Optimatmixern kan 
också fås med OptiSteel för 
ökad livslängd.



* Kan variera beroende på förutsättningar på gården
** Uppskattad data

VMDA16 VMDA19 VMDA22

Volym (m3) 16 19 22

Nettovikt (kg) 7335 7675 7910

Max. lastningskapacitet* 6080 7220 8360

Längd (m) 7.085 7.176 7.176

Bredd (m) 2.20 2.20 2.20

Höjd (m) 2.798 3.068 3.425

Strömförsörjning  
PTO kW/HP

80/100** ca 120** ca. 120**

Antal skruvar 2 2 2

Antal knivar 8 10 10

Växellåda 2 hastigheter 2 hastigheter 2 hastigheter

Urlastning Sidolucka, tvärtransportör

Distribution Höger, vänster eller bak

Däck (4x) 400/60 - 15.5

Sidväggens tjocklek (mm) 6 6 6

Bottens tjocklek (mm) 20 20 20

Spiralernas tjocklek (mm) 15 15 15

Ilastning Lastare

Vågsystem SI100/SI700

Programvara för 
foderstyrningen

Ja, som tillval

Specifik beskrivning
De flesta typer av foder kan användas: rundbalar, 

långa fibrer, ensilage, etc. 

Mixer med tvärtransportör
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Du kan välja ett fristående system där du kan väga allt foder 
vartefter du lägger till det i mixern eller när det distribueras. 
Vikterna är lätta att läsa tack vare den stora tydliga displayen.

•  DeLaval våg SI100 väger foderingredienserna och den 
mixade foderstaten.

•  Med DeLaval våg SI700 kan du programera olika recept och 
dagliga utfodringsscheman. 

•  DeLaval SI800 lagrar olika recept och scheman och kan 
kopplas till driftsledningsystemet för Optimat. Det gör 
det möjligt att programmera vikterna och att följa upp 
utfodringsresultatet.

Om du kopplar upp dig mot DeLaval Optimat™ systemet 
får du tillgång till en mer avancerad foderstyrning. Du kan 
då programmera vågarna och göra uppföljningar på dina 
utfodringsaktiviteter.

Fördelar, utöver de som stand-alone systemet ger, är t ex 
tillgång till utfodringshistorik och styrning av utfodringsgivor.

Du får också tillgång till funktioner som lagerstyrning 
och ekonomiska kalkyler som kostands-intäktsanalyser 
för fodersammansättningar, foderkostnader i relation till 
förändringar i mjölkvolym och produktionsintäkter.

Få ut mer ur ditt system
Vägning och programmering av fodergivorna kan hanteras antingen via ett fristående 
system eller via DeLaval Optimat™ programmet

Fokus på säkerhet
Mixrar har roterande knivar. Därför fokuserar 
vi på säkerhet och förbättrar kontinumerligt 
användarsäkerheten på DeLaval mixrar. 

EuroTest certifikatet visar att 
alla säkerhetsregler har följts 
vad gäller utformningen och 
tillverkningen av våra mixrar.


