
En helt ny teknologi –  
resultat du inte trodde var möjliga

DeLaval VMS™ V300 



DeLaval VMS™ V300 handlar om att 
göra mjölkgårdar mer personliga.  
Mer precisa. Mer lönsamma. 

Det är ett system som gör det möjligt för oss att behandla 
varje gård, varje lantbrukare, varje ko, till och med varje 
spene - individuellt - och anpassa processen för att möta 
varje enskilt behov, för att skapa en bättre plats att vara på 
för anställda, korna, dig och din familj.

Vi erbjuder en helhetslösning - med dig  
i centrum för allt vi gör.

En mjölkgård är en komplex verksamhet. Det kräver 
system som gör komplexa saker så enkelt som möjligt. 
System som integrerar olika processer och data med 
varandra med ett mål i sikte - mer mjölk av bättre kvalitet 
från friskare kor, samtidigt som de gör det möjligt för dig 
att ha en bekväm livsstil.

För att göra det är det viktigt att ha ett perspektiv som tar 
hänsyn till hela gården och med 135 års erfarenhet och än  
fler innovationer i bagaget är det vad vi gör och vi gör det 
bättre än någon annan. Vi kan och älskar mjölkgårdar.

VMS V300 använder automation för att göra dig mindre 
beroende av en osäker framtida arbetsmarknad, för 
att hålla dig i framkanten vad gäller djurvälfärd och 
livsmedelssäkerhetsfrågor samt för att säkerställa att 
mjölkproduktion är ett lönsamt alternativ nu och en 
tilltalande livsstil och ett positivt karriärval för nästa 
generation.

VMS V300  
handlar egentligen 
inte om teknologi  
- det handlar om 
mjölkproduktion  
och det handlar  
om dig.

MED DIG 
CENTRUM



Livsmedelssäkerhet  
Varje dag, varje mjölkning, varje ko; VMS V300 
säkerställer att du befinner dig i framkanten när det 
gäller livsmedelssäkerhet så att du kan leva upp till 
konsumenternas förväntningar nu och i framtiden. 

Arbetseffektivitet 

VMS V300 handlar om att skapa en bättre 
arbetsmiljö och livsstil för dig och för alla som 
arbetar på din gård.

Gårdens lönsamhet  
Generera mer mjölk, mer effektivt, säkrare och 
mer hållbart, och som även ger dig bättre siffror 
på sista raden.

Djurvälfärd  

Som ett helt frivilligt mjölkningssystem är VMS 
V300 ett system som behandlar dina djur som 
individer och som dessutom ger dig ett bättre 
resultat.

DIN GÅRD 

TA ETT

PERSPEKTIV 
ÖVER360°



DeLaval VMS™ V300 låter varje ko mjölkas efter 
hennes individuella behov och kapacitet. Det 
innebär att varje ko kan nå sin fulla potential.

VARFÖR ÄR DEN 
BÄTTRE? 10%

Högre kapacitet

Ingen  
tankmjölk  

går förlorad

Kortare  
arbetstid

Fördefinierade  
service- 

kostnader

VERKLIG 
fjärdedels- 
mjölkning

Mer än

3 500kg
mjölk per 

dygn möjligt

99%
Spenspray

träff-
säkerhet

99,8 %
Hittar spenarna

direkt

Upp till

 kortare tid för
att få på

spenkopparna

50 %

  Baserat på uppgifter som inhämtats från test- och 
pilotgårdar. Uppgifterna har jämförts med DeLaval 
VMS™ Classic. Resultaten kan variera och är inte 
garanterade.



DE VIKTIGASTE 
FUNKTIONERNA
DeLaval VMS™ V300 utnyttjar och tillämpar 
teknologier som inte funnits tillgängliga tidigare, för 
att göra saker som aldrig tidigare varit möjliga på en 
mjölkgård.

Du har nog aldrig sett på service på 
det här sättet.

 DeLaval InService™ 

All-Inclusive

Rådgivning för att komma igång på 
bästa sätt och fortsatt hjälp när du 
behöver den.

 DeLaval Advisory

Vår mest avancerade kamera- och 
programvarukombination ger den 
snabbaste och smidigaste mjölknings-
processen.

 DeLaval InSight™

Den optimala förberedelsen av 
spenarna görs med en helt separat 
tvättkopp.

  DeLaval PureFlow™

En smidig användarupplevelse som 
ser till att du kan koppla in  
dig till ditt system var du än befinner 
dig.

  DeLaval InControl™

Vårt mest avancerade 
mjölkningssystem kräver det 
mest avancerade driftslednings-
programmet.

  DeLaval DelPro™



DeLaval 

DeLaval VMS™ V300

Fyra ICAR-godkända 
mjölkningsmätare, 

en för varje 
spene för verklig 

fjärdedelsmjölkning.

Herd Navigator™

Besluten 
börjar här.
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Besluten 
börjar här.

Under de 135 år som vi har byggt mjölknings-
system har vi lärt oss att för att få det bästa 
resultatet måste man fokusera på hela gården. 
Eftersom vi fortfarande driver Hamra gård, som 
byggdes av Gustaf de Laval och som ligger granne 
med vårt huvudkontor, blir vi påminda om det varje 
dag.

Därför räcker det inte för oss att den nya DeLaval 
VMS™ V300 är vårt bästa mjölkningssystem. Det är 
viktigt att det kan utgöra det centrala navet för hela 
din gård och det är där DeLaval DelPro™ kommer 
in i bilden.

Online-celltalsräknare, OCC  

Smart sorteringssgrind, SSG

Aktivitetsövervakning

I centrum för varje DeLaval-lösning finns vårt driftsledningssystem 
– DelPro™. Det är DelPro™ som bearbetar all data som samlas 
in av din VMS™ V300 och andra sensorer och omvandlar den 
till användbar, lättförståelig information så att du kan ta bättre, 
snabbare och mer exakta beslut. Oavsett om du har en eller 64 
VMS V300 på din gård, sätter du in dina mål, lägger upp en plan och 
DelPro kommer se till att du har allt du behöver för att sätta planen i 
verket.

Systemtänk

Hullbedömnings- 
kamera, BCS 



DeLaval 
InControl™

DeLaval InControl™ gör det inte bara lättare att kontrollera 
och övervaka din DeLaval VMS™ V300, det ger dig även enkla 
visuella rapporter, analyser och information som hjälper dig 
fatta bättre beslut. DeLaval InControl™ gör att du kan få 
information om en enskild kos prestation, se statistik eller ändra 
inställningarna för ditt system.

Bäst av allt, all denna funktionalitet levereras till dig, där du vill 
ha den. Med hjälp av antingen en pekskärm eller en mobil enhet 
kan du alltid komma åt din VMS V300, styra dess drift, följa 
upp dagliga rutiner, uppdatera data för enskilda kor eller dela 
information med dina medarbetare. 

En smidig användarupplevelse som 
ser till att du kan koppla in dig till 
ditt system var du än befinner dig.

Du är InControl

• Kokön till VMS V300
•  Status- och prestandadata för varje enskild ko
• Information om senast mjölkade korna
• Aktivitetsinformation (om du har aktivitetsmätare)
• Celltalsinformation (om du har onlince OCC)
• Finjustera inställningar för varje enskild ko
• Reproduktionsstatus

Snabbt och enkelt att se

DeLaval InControl gör det även möjligt att ansluta extra 
kameror och ordna grindar så att du verkligen får en 
central punkt från vilken du kan se och styra driften.

Visa kameror

Lätt att  
använda

Mobilversion

Hantera rutiner

Dela information

Fjärranslutning

• Stora knappar
• Enkla ikoner
• Intuitiv layout

• För Android och iOS



DeLaval 
PureFlow™

Separat kopp

Stimulering

Justerbara 
inställningar

Transparent kopp

Luft och vatten

Bättre hygien

Separata slangar 
så att vatten och 
första mjölken 
kan kasseras

Om du är ute efter den allra bästa 
mjölkningsprocessen – satsa på DeLaval VMS™ 
V300 - mjölkning är faktiskt dess mellannamn.

Allt börjar med förberedelse - DeLaval PureFlow™ 
rengör inte bara spenarna, det förbereder dem. Med 
hjälp av den exklusiva genomskinliga koppen som 
gör att du kan se den arbeta, rengörs varje spene 
individuellt och stimuleras för att förbättra nedsläpp 
och produktivitet. 

Det blir en optimal förberedelse som också inkluderar 
förmjökning. Förmjölken avskiljs, och kasseras via ett 
separat slangsystem för att inte kontaminera resten 
av mjölken.

När mjölkningen är klar spolas DeLaval PureFlow™ 
koppen av och blir rengjord som en del av den 
omfattande diskningsrutinen som utförs automatiskt 
av VMS™ V300.

Början på den 
skonsammaste, mest 
effektiva mjölknings-

processen som vi 
någonsin tagit fram.



DeLaval 
InSight™

När du ser en DeLaval VMS™ V300 i drift märker du 
omedelbart två saker. Hur lugna korna är och hur 
försiktigt och smidigt robotarmarna genomför de 
repetitiva uppgifterna som att rengöra, förbereda, 
behandla, sätta på och spraya. 

Den viktigaste teknologin som gör detta möjligt är 
DeLaval InSight™.

Det du ser är en smidigare, snabbare och mer 
exakt arm än någon som vi tagit fram tidigare. En 
arm som gör påsättning, förberedelse, mjölkning, 
spensprayning och diskning mycket snabbare, 
effektivare och mer exakt. 

Det som skapat dessa prestandaförbättringar är 
samspelet mellan den mest sofistikerade kameran, 
hårdvaran och programvaran som någonsin setts i 
en mjölkningsmiljö.

Vid varje mjölkning kartlägger och läser DeLaval 
InSight™ varje enskild kos juver och spenplacering. 
Det innebär att även en ny ko kommer att mjölkas 
effektivt redan första gången hon mjölkas med 
DeLaval VMS V300. Du kommer inte att behöva 
lägga tid på att ställa in spenpositionerna.

Det betyder också att varje gång en ko kommer 
in i VMS V300 så anpassar DeLaval InSight™  
processen direkt till eventuella förändringar av 
hennes unika juverform, vilket gör att varje moment 
kan genomföras mer effektivt.

Systemet reagerar 
inte bara på juvret. 
Det lär sig.

Lätt utförd 
service

Robust design

Två 
spraymunstycken Reptålig lins*

Självinlärning

Den mest avancerade 
programvaran

Självrengöring

99,8 %*

Hittar spenarna
direkt

Skonsammare  
och snabbare*

 * Baserat på uppgifter som inhämtats från test- och 
pilotgårdar. Uppgifterna har jämförts med DeLaval 
VMS™ Classic. Resultaten kan variera och är inte 
garanterade.



DeLaval 
Rådgivning
Att gå över till ett frivilligt mjölkningssystem är 
för många mjölkproducenter ett utmärkt sätt 
att producera mer mjölk på ett mer effektivt, 
säkrare och mer hållbart sätt som även möter det 
konsumenttryck som mjölkbönderna står inför 
idag.

Våra säljare, supportteam och optimerings-
rådgivare finns tillgängliga för att hjälpa dig att 
bedöma om ett frivilligt mjölkningssystem passar 
just din situation och för att hjälpa dig räkna ut 
hur en DeLaval VMS™ V300 kan ge dig ett bättre 
resultat på sista raden.

Vi tar ett  
360º perspektiv 
över din gård 

Få ut det 
mesta 

möjliga av 
DelPro™

En 
helhetslösning

Utfodrings- 
strategier  

i robot 

Utbildning och 
rutiner

Reproduktion

Systemintegration och 
anpassning

Prestanda-
optimering

Planera och 
hantera 
tillväxt

Standard- 
rutiner
SOP

Stallplanering 
vid

ombyggnationer 
eller 

nybyggnation



Med ett InService™ All-Inclusive avtal kan du 
vara säker på att varje del av ditt system från 
förebyggande service, vakuuminställningar, 
diskmedel och diskning, spenspray, mjölkfilter, 
spengummi och allt däremellan, samarbetar för 
att leverera mer mjölk av bättre kvalitet. Dessutom 
kan du få allt detta till ett fast pris.

DeLaval 
InService™ 

All-Inclusive

Du kan vara säker på att diskmedel, diskning, 
val av spengummi samt pulseringsinställningar 
fungerar i fullständig harmoni för att ge dig den 
mjölkkvalitet du kräver.

Mjölkkvalitet ingår

Eftersom VMS V300 är det mest pålitliga mjölkningssystem som 
vi någonsin byggt, så kan vi även erbjuda kontraktalternativ där 
akutservice ingår. Prata med vår säljare för mer info.

Akutservice kan ingå

Service och underhåll ingår

Eftersom DeLaval VMS™ V300 arbetar dygnet runt, 
så måste den underhållas med jämna mellanrum för 
att fungera optimalt. Med InService™ All-Inclusive 
avtal kommer vi se till att förebyggande service utförs 
enligt plan. 

Förbrukningsvaror ingår

Det är inte bara serviceteknikerns arbetstid som 
ingår i ditt InService™ All-Inclusive avtal. Vi 
kommer även se till att du får de förbrukningsvaror 
du behöver som t ex diskmedel, spenspray, 
mjölkfilter och olja. 

Trygghet ingår
Ju större verksamhet du har desto viktigare är det 
att hålla koll på dina produktionskostnader. Med 
InService™ All-Inclusive gör vi det enkelt för dig. Vi 
kommer överens om en fast kostnad per kvartal. Då 
ingår allt i form av service och förbrukningsvaror.

Prestanda ingår

När det gäller effekten av att kombinera service 
och förbrukningsvaror så menar vi att 1 + 1 = 3. 
Exempel på detta är att vi kommer se till att du 
mjölkar med rätt spengummin och vakuum- och 
pulseringsinställningar kommer att vara optimalt 
inställda så att det passar för din besättning. Vi 
kommer även säkerställa att dina diskningsrutiner, 
temperatur- och doseringsinställningar ger den 
bästa mjölkkvaliteten.

Resultat ingår

Höga celltal (SCC) hos en ko gör att 
mjölkproduktionen minskar markant. Som en del av 
ditt InService™ All-Inclusive avtal kommer vi se till 
att du får ut det mesta av VMS V300. Ett exempel 
på detta är att vi ställer in spensprayfunktionen 
så att den matchar DeLavals spenspray och dina 
behov.

Allt ingår
Du har möjlighet att välja ditt serviceavtal enligt tre olika nivåer; InService™, InService™ All-Inclusive och 
InService™ All-Inclusive Plus, där All-Inclusive Plus är det mest exklusiva. Med ett DeLaval InService™ 
All-Inclusive Plus avtal levererar vi service och förbrukningsmaterial till ett fast pris, vilket gör att du kan 
känna dig trygg med din verksamhet och vara säker på att ditt system uppfyller förväntningarna, varje gång 
spenkopparna sätts på kon.





VI KOPPLAR 
IHOP 
ALLTSAMMANS
DeLaval VMS™ Milking System V300 är så mycket mer än bara en 
mjölkningsrobot. Den står i centrum för ett helt nytt arbetssätt för 
mjölkproduktion som, när det implementeras väl, hjälper till att 
säkerställa optimala resultat vid varje delmoment.
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Djurvälfärd
DeLaval VMS™ V300 
behandlar varje ko som 
en individ, vilket bidrar till 
optimal hälsa.

Gårdens lönsamhet
Mer tid för att äta och mer  
tid för vila genererar mer 
mjölk vilket ökar kons totala 
livstidsproduktion.

Arbetseffektivitet
Mindre tidsåtgång för 
mjölkning och sortering 
av kor innebär mer tid för 
lönsamma arbetsuppgifter. 

Mjölkning är bara en aspekt av mjölkproduktion. Det är där du ser resultaten 
av ditt hårda arbete, men resultaten genereras också i stallet, på betet, samt 
beroende på hur du väljer att sköta och ta hand om dina djur.

FÖRE MJÖLKNINGEN
1

TA ETT 360° HELHETSPERSPEKTIV

Det finns tre viktiga aspekter 
att ta hänsyn till i ett  
frivilligt mjölkningssystem: 

Arbetsrutiner
Konsekventa, lättförståeliga 
dagliga rutiner och standardiserade 
driftsrutiner är viktigt för dina djurs 
hälsa och produktivitet. 

Kotrafik
Fri kotrafik, MilkFirst™ eller 
FeedFirst™, fullfoder eller 
utfodring av kraftfoder i 
foderstationer, betesdrift eller en 
kombination som fungerar för dig 
– du väljer det som passar dig och 
dina kor. Det kommer att fungera 
med DeLaval VMS™ V300.

Resultatstyrning
Med möjligheten att styra allt från din 
mobil, pekskärm eller dator kan du 
enkelt hålla koll på kön av kor så att du 
ser att verksamheten flyter på och kan 
agera om du ser att det är något du vill 
åtgärda, samt hantera integrationen 
mellan olika processer för att göra 
det enklare för dig att få ut det mesta 
möjliga från din mjölkgård.



VMS V300 ger mjölkningstillstånd baserat på en 
kombination av kons förväntade avkastning och hur 
lång tid som gått sedan hennes senaste mjölkning. 

Eftersom systemet är programmerat för att 
optimera produktionen betyder det att endast kor 
som är i rätt tidsintervall kommer att mjölkas. Detta 
ger en bättre avkastning än något annat system 
kan ge, liksom bättre juverhälsa.

För vissa kan det innebära fyra mjölkningar per 
dygn, för andra, i samma grupp, kanske bara två.

Om hon godkänts för att bli mjölkad, ges hon en 
anpassad mängd kraftfoder i roboten, om inte – 
skickas hon vidare till foderbordet eller liggbåsen 
eller så får hon själv välja, allt beroende på vilket 
kotrafiksystem du valt.

Ett automatiskt mjölkningssystem ska se till att även 
arbetsuppgifter som att sortera och hämta kor också sker 
automatiskt, då är det viktigt att hela processen som styr kon in 
till roboten är utformad med kon i åtanke. 

Djurvälfärd
Systemet för 
mjölkningstillstånd ger 
optimala förutsättningar 
för förbättrad produktivitet, 
fertilitet och hälsa och 
därmed ökad livslängd och 
fler laktationer.

Gårdens lönsamhet
Systemet känner av om kon 
ska mjölkas ytterligare en 
gång eller om hon ska skickas 
tillbaka till foderbordet. Att 
varje ko mjölkas enligt hennes 
förutsättningar ger mer mjölk i 
tanken och bättre lönsamhet i 
verksamheten.

Arbetseffektivitet
I driftsledningssystemet DelPro 
kan du snabbt och effektivt 
skapa listor över dagliga 
rutinerna, skapa rapporter, visa 
data i realtid, se prestanda för 
korna du vill följa upp och se 
hur kotrafiken fungerar. Du får 
koll och kan arbeta effektivt.

Det är alltid rätt ko som mjölkas!

Varje ko identifieras vid ingång och 
foderkrubban och gödselplåten justeras 
automatiskt efter kons storlek. Även bredden 
på båset kan justeras vid installationen för 
att anpassas till din besättnings storleksprofil

DeLaval VMS™ V300 har också det mest 
sofistikerade systemet för mjölkningstillstånd 
vi någonsin skapat.

DeLaval VMS™ V300 
behandlar varje ko 
som en individ

NÄR KON GÅR IN
2

TA ETT 360° HELHETSPERSPEKTIV



VMS V300 har två munstycken för sprayning som kan 
programmeras beroende på dina önskemål, säsongskrav eller 
mejeriets krav. Du kan alltså välja att ha både för- och efterspray. 
Spraystrålen riktas in direkt på varje spene för sig med en 
precision som ger ett fantastiskt resultat. Precisionen gör också att 
mängden medel som används hålls nere till ett minimum.

FÖRBEHANDLING

Djurvälfärd
Stimulerar 
oxytocinproduktionen 
och därmed 
mjölknedsläpp 
genom en optimal 
spenstimulering under 
rengöringsprocessen.

Gårdens 
lönsamhet
Möjligt att mjölka 
ett större spann av 
juverformer och 
spenplaceringar 
vilket innebär lägre 
utslagningsbehov av 
produktiva djur.

Arbetseffektivitet
Det är säkert, enkelt, snabbt 
och bekvämt att, vid behov, 
mjölka kor manuellt i DeLaval 
VMS™ V300. Till exempel om 
du vill hjälpa en ny kviga tillrätta 
i roboten.

Livsmedelssäkerhet
PureFlow™-koppen säkerställer 
mjölkkvaliteten genom att minska  
risken för smittspridning mellan 
individer. 

När en ko kommer in i VMS V300 har hon 
redan en liten mängd mjölk i spenkanalerna. 
Det verkliga mjölkflödet börjar dock inte 
förrän oxytocin har producerats och påverkat 
kons blodkärl i juvret. Spenarna behöver ca 
45 sekunders stimulering för att detta ska 
ske. 

DeLaval VMS V300 har den separata 
DeLaval PureFlow™ spentvättkoppen som 
varsamt rengör och stimulerar spenarna med 
vatten och luft precis lagom länge för att låta 
oxytocinet göra att kon släpper sin mjölk. 

Resultatet blir ett högt mjölkflöde när 
spenkopparna väl satts på och ger en totalt 
sett kortare tid med spenkopparna på, vilket 
är bra för juverhälsan. 

Att arbeta i samklang 
med naturen 

3

VMS V300 har en separat tvättkopp, 
speciellt avsedd för rengöring- och 
förmjölkningsmomentet. Detta för att eliminera 
eventuella risker för kontaminering.

När DeLaval PureFlow™ koppen behandlar 
spenen använder den en unik kombination av 
vatten och luft för att rengöra, stimulera och 
förbereda spenen för mjölkningen.

Under denna process förmjölkas också kon. 
Vatten och mjölk leds bort i en separat slang och 
riskerar aldrig att kontaminera tankmjölken.

Sedan torkas spenen och kon, som nu har fullt 
oxytocinpåslag, är redo att bli mjölkad.

Det är så viktigt att det kräver en  
separat kopp

TA ETT 360° HELHETSPERSPEKTIV



DeLaval VMS™ V300 levererar bästa mjölkprestanda av alla system, därför 
att endast VMS V300 kan leverera VERKLIG fjärdedelsmjölkning.

Med en specifikt avsedd ICAR-godkänd mjölkmätare för varje spene har 
VMS V300 tagit mjölkningen till en ny nivå, vilket ger otroliga vinster när det 
gäller djurens välbefinnande och produktivitet.

Med hjälp av aktuella data, historisk information och modellering kan VMS 
V300 automatiskt justera pulseringsinställningarna för att få det bästa 
resultatet med minsta möjliga obehag för varje ko.

VMS™ V300 mäter ständigt varje 
kos mjölkningsresultat och anpassar 
pulseringsförhållandet efter hennes 
förutsättningar. Resultatet: Snabbare 
urmjölkning och mindre stress under 
mjölkningen. Detta gör att VMS™ V300 
klarar fler mjölkningar per dag och korna 
får kortare väntetider vid roboten.

Smart pulseringBättre information
Under mjölkningen kan man 
observera mjölkflöde, avkastning, 
blod och konduktivitet, och 
mjölkningsintervall samt andra viktiga 
produktionsdata. Alla per fjärdedel 
och alla jämfört med senaste 
mjölkningen.

Bättre avtagning
Du kan lita på att spenkopparna alltid 
tas av vid rätt tidpunkt och på rätt sätt 
för att skydda de känsliga spenarna. 
VMS™ V300 klarar det tack vare en 
avancerad modellering, i kombination 
med realtidsdata från de fyra ICAR-
godkända mjölkmätarna.

Stabilt vakuum
VMS™ V300 har kortare slangar 
och ett överlägset vakuumsystem 
som tillsammans ger bättre 
vakuumstabilitet. Det ger bättre 
komfort för korna, och färre slip 
och avsparkningar. De kortare 
slangarna ger också lite lägre 
underhållskostnader.

RIKTIG fjärdedelsmjölkning
Produktiva kor är viktiga för lönsamheten, storleken på deras 
juver eller spenarnas höjd, form eller placering ska inte vara något 
hinder. Vår spenvänliga mjölkningsprocess reducerar antaler 
utslagskor och ger konsekvent varje ko möjlighet att leverera 
högsta möjliga avkastning.

MJÖLKNING

Arbetseffektivitet
Med DeLaval VMS™ 
V300 har den automatiska 
mjölkningsprocessen, som 
besparar dig de tidskrävande 
och repetitiva arbetsmomenten, 
nått längst på marknaden sett 
till kapacitet, effektivitet och 
prestanda. 

Livsmedelssäkerhet
Varje ko får anpassade 
pulserings-och vakuumnivåer 
som maximerar flödet och 
minimerar fria fettsyror. Kon 
mjölkas på ett sätt som är bra 
för hennes hälsa och därmed 
för mjölkkvaliteten.
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Djurvälfärd
Snäll mot juver 
och en lugn 
mjölkningsprocess 
som är bra för dina 
kor.

Gårdens 
lönsamhet
Klarar högre variation av juver 
och spenplacering och minskar 
därmed risken att du behöver 
slå ut produktiva kor. Du kan 
behålla djuren längre vilket ökar 
deras livstidsproduktion. Det 
är bra både för miljön och ditt 
ekonomiska resultat.



På samma sätt som under förbehandlingen handlar det även här om att 
ägna lite mer tid, för att spara tid och pengar senare.

DeLaval InSight™ sofistikerade och noggranna spenidentifierings-
system innebär att vi kan spraya varje enskild spene från ett munstycke 
avsett för uppgiften. Det ger dels minskad förbrukning av spenspray 
men även en bättre spentäckning som ger bättre hälso- och 
produktivitetsresultat än något annat system*. 

NÄR KON GÅR UT

Djurvälfärd
Bättre träffsäkerhet och täckning 
av spensprayet minskar risken för 
juversjukdomar.

Gårdens lönsamhet
Funktionen riktar in sprayning 
direkt på spenen, ger bättre 
träffsäkerhet och därmed 
en minskad konsumption av 
spenspray. 

Livsmedelssäkerhet
Mjölken släpps till tanken först 
när kon lämnar roboten och efter 
avslutad och godkänd analys av 
mastitdetekteringsindex (MDi), blod 
och konduktivitet.
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Vad händer med mjölken? 
När mjölkningen är avslutad analyserar VMS V300 mjölken 
innan den skickas till tanken. Det innebär att mjölk kan avledas 
baserat på färg, konduktivitet eller MDi (DeLaval Mastitis 
Detection index).

Du ställer in parametrarna och mjölken kommer då 
automatiskt att transporteras vidare till en av fem 
destinationer. Det betyder att du, till exempel, kan separera 
kolostrum, skicka mjölk till tanken, kassera, samt ytterligare 
två olika val.

Vad händer med kon?
Det är viktigt att dina kor snabbt kommer vidare till foder 
och vatten efter mjölkningen. Du kan också välja att roboten 
ska larma och hålla kvar en speciellt utvald ko som du 
vill undersöka. Du kan också välja att skilja av kon till en 
sjukavdelning utifrån kriterier på MDi (DeLaval Mastitis 
Detection index), färg, konduktivietet eller om mjölkningen var 
ofullständig.

MDi ger en tidig indikation på eventuell ohälsa hos kor. 
Verktyget analyserar flera olika parametrar för att ange 
sannolikheten för en ko att få mastit. VMS V300 beräknar MDi 
för varje ko, vid varje mjölkning och ger dig data så att du kan 
förebygga hälsoproblem hos korna.

Vad händer med VMS V300?
Mellan varje mjölkning startas en automatisk rengöringsprocess för 
att förbereda roboten för nästa ko. Processen omfattar: 
• Komplett sköljning av DeLaval PureFlow™-koppen  
   (ut- och invändigt) 
• Komplett sköljning av spenkoppar och slangar  
   (ut- och invändigt) 
• Rengöring av InSight™-kameran med vatten och svamp 
• Sköljning av golv  
Det finns även möjlighet att inkludera en fullständig desinfektion 
av de fyra spenkopparna samt DeLaval PureFlow™ med DeLaval 
ångbackflush SBF där het ånga desinficerar på ett miljövänligt sätt.

När kon är färdigmjölkad och grinden öppnas skapas en 
naturlig krökt utgång som uppmuntrar kon att lämna roboten. 
För kor som dröjer sig kvar kan en extra påfösare läggas till 
din VMS V300.

Den krökta utgången gör att kon vänder sig i samband med 
att hon går ut, det sparar utrymme i stallplaneringen.

Vad händer sen?

99%
Spenspray

träff- 
säkerhet

 * Baserat på uppgifter som inhämtats från test- och pilotgårdar. Uppgifterna har jämförts med DeLaval 
VMS™ Classic. Resultaten kan variera och är inte garanterade.



DeLaval finns alltid till 
hands för dig  
och din  
DeLaval VMSTM  V300.

Med DeLaval som partner kan du förlita dig på en stor och tekniskt 
kunnig serviceorganisation. Du har även möjligheten att integrera 
ett antal avancerade produkter och tjänster från DeLaval om du 
senare känner behov av att låta din verksamhet växa.

SERVICE

Djurvälfärd
Pulsering, vakuum 
och spengummin 
som arbetar i 
harmoni med dina 
kor.

Gårdens 
lönsamhet
Service och 
förbrukningsmaterial 
till ett fast pris, för 
enklare budgetering 
och sinnesfrid.

Arbetseffektivitet
Undvik onödiga haverier och 
prestandaförluster med hjälp 
av bestämda serviceintervall.

Livsmedelssäkerhet
Diskning och 
kvalitetsdiskmedel för att 
säkerställa god mjölkkvalitet.
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Din nya VMS V300 kommer att vara i drift ca 8 000 
timmar per år. Precis som vilken hårt arbetande 
maskin som helst så behöver den regelbunden 
service. Förebyggande underhåll sker enligt ett 
serviceprogram med tre servicetillfällen per år. Våra 
certifierade VMS V300 servicetekniker är välutbildade 
på VMS V300 och de använder Originaldelar och 
professionella verktyg när de testar installationen. 

I akutsituationer är det lätt att nå vår support 24/7, 
dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt. Du kommer 
att få prata med professionella personer som kan 
hjälpa dig och du kommer snart vara igång igen.

Säkerställer att din  
VMS V300 levererar 
optimala resultat



DeLaval har byggt fler mjölkningsanläggningar än något 
annat företag i hela världen. Det är det vi kan bäst.

Vår erfarenhet och vårt fulla fokus på mjölkproduktion är 
din garanti för att om du väljer DeLaval VMS™ V300 så 
får du inte bara en robot – du får en helhetslösning för 
mjölkproduktion. Ett system som fokuserar på:

STÖD

Djurskydd
Förbättrad juver- 
och klövhälsa, ökad 
livslängd och fertilitet.

Gårdens 
lönsamhet
Ser till att 
mjölkproduktion är 
ett lönsamt alternativ 
nu och en tilltalande 
livsstil och karriärval 
för nästa generation.

Arbetseffektivitet
Rutiner, utbildning 
och förslag på SOP 
(standardrutiner) för att få ut 
så mycket som möjligt av din 
arbetstid.

Livsmedelssäkerhet
Varje dag, varje mjölkning, 
varje ko; VMS V300 kommer 
säkerställa att du befinner dig 
i framkanten när det gäller 
livsmedelssäkerhet nu och i 
framtiden.
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Med dig på varje steg på 
din VMS V300-resa. 

2. VÄLJ
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7. UNDERHÅLL

1. PLANERA

8. INVESTERA

1. PLANERA

2. VÄLJ

3. INSTALLERA

4. OPTIMERA

5. ANVÄND

6. FÖRBÄTTRA

7. UNDERHÅLL

8. INVESTERA

Du planerar inte ett nytt mjölkningssystem varje dag - men det gör vi. Låt oss hjälpa  
dig planera ett system som kommer fungera för dig, på det sätt som du vill arbeta.

Eftersom VMS V300 kan anpassas och andra användbara komponenter kan

integreras, kan vi hjälpa dig att ta fram och specificera det perfekta systemet för dig.

Vårt professionella team kommer se till att din VMS V300 blir beställd, 
installerad, certifierad och fungerande på nolltid.

Det handlar inte om att koppla in din VMS V300 och lämna dig ensam att ta hand om  
den. Själva processen med att få igång dig och din verksamhet är nyckeln till en  
framgångsrik installation.

Med standardiserade rutiner samt expertrådgivning, som alltid finns till hands, 
hjälper vi dig att få ut mesta möjliga av din VMS V300 varje dag.

Eftersin det är enkelt att uppgradera din VMS V300 blir den ett nav för löpande 
systemförbättringar. Tillgång till uppgraderingsrekommendationer är en viktig 
del av VMS V300.

Det är lätt och går snabbt att utföra service, vi kommer se till att din VMS 
V300 underhålls för att säkerställa en livslång prestanda.

En fördel med VMS V300 är att det är enkelt att lägga till ytterligare enheter 
för att möta tillväxt, vi hjälper dig även med att avyttra din gamla enhet om du 
väljer att byta ut den.



Få ut ännu mer av ditt 
frivilliga mjölkningssystem 
med DeLaval.

Stallsplanering
Kotrafiken är en väsentlig 
del i ett lönsamt frivilligt 
mjölkningssystem. Vårt team 
med utbildade och erfarna 
experter hjälper dig skräddarsy 
en lösning för dina behov.

DeLaval Body 
Condition Score 
BCS-kamera 
Hullbedömning är viktigt för att 
öka produktiviteten, fertiliteten 
och livslängden - med en BCS-
kamera registrerar du noggrant 
varje ko vid varje mjölkning.

DeLaval Herd 
Navigator™

Få omedelbart en noggrann 
analys över varje ko för att 
förbättra din gårds lönsamhet, 
arbetseffektivitet och 
djurskydd.

DeLaval Clover™

Med sina klöverformade konkava väggar 
ger den unika patentetsökta spengummit 
DeLaval Clover™  optimal prestanda, 
avancerade massageegenskaper och 
skonsam mjölkning.

DeLaval  
Aktivitetsmätning
Aktivitetsmätning är ett effektivt 
sätt att hitta brunster i din 
besättning. Om kon minskar sin 
aktivitet kan det visa på sjukdom. 
Aktivitetsmätning kan bidra till 
bättre djurhälsa om du agerar på 
indikationerna systemet ger. 

Smart sorteringsgrind, 
SSG 
Oavsett om du använder ett 
betesbaserat system, en lösdrift i 
stall eller en kombination av de två, 
kommer tillägget av en DeLaval 
Smart sorteringsgrind optimera 
foderåtkomsten och minska behovet 
att hämta kor.

DeLaval 
OptiDuo™

För att öka 
foderkonsumtionen, flytta 
inte bara runt fodret - 
fräscha till och blanda 
om det. OptiDuo är en 
helautomatiserad lösning.

DeLaval 
Optimat™

Ger dig möjlighet att fylla 
på foderbordet automatiskt 
för att utfodra dina kor 
flera gånger om dagen, 
dygnet runt, med minimal 
arbetsinsats.

Kylfläktar 
Designad speciellt för 
automatiserade mjölkningssystem, 
vår patenterade lösning stimulerar 
kotrafiken och ger korna en jämn 
kroppstemperatur för att undvika 
värmestress.

Förbrukningsvaror 
Ett komplett utbud av 
förbrukningsvaror, utvecklade och 
testade för att garantera maximal 
prestanda från din DeLaval VMS™ 
V300.



Mjölkproduktion är en företagsverksamhet 
och precis som för alla företag finns det 
krav på att producera mer med mindre. 
Men mjölkproduktion är även en livsstil 
och hur du vill driva din gård är en viktig 
del av de beslut som du, och andra 
mjölkproducenter, tar varje dag.

Vi tror inte att DeLaval VMS™ V300 är 
rätt system för alla mjölkproducenter. 
Din historia, din personlighet, de unika 
ekonomiska och miljömässiga faktorer som 
du har att jobba med kommer avgöra vad 
som är den bästa lösningen för dig.

Om du vill driva din gård med frivillig 
mjölkning är det därför viktigt att du väljer 

en partner som kan hjälpa dig få en 360˚ 
helhetssyn över hela din verksamhet.

En partner som har erfarenhet av alla 
aspekter av mjölkproduktion.

En partner som kan hjälpa dig att analysera 
hur varje del i ditt produktionssystem 
kommer påverka de andra och hur deras 
kombinerade inverkan kan bidra till dina 
målsättningar.

En partner som hjälper dig skapa ett 
system där det verkligen är du som är i 
centrum.

HUR KAN VI 
HJÄLPA DIG?

 NÄSTA STEG
För att ta nästa steg på din personliga VMS V300-resa, prata antingen 
med din DeLaval-representant eller, för mer information, 

besök oss på www.delaval.com



www.delaval.com + 46 8 550 294 00

DeLaval Sales AB

Gustaf de Lavals väg 15, 147 21 Tumba, Sverige

6228194760(S2)1810


