
DeLaval 
Evanza™ lypsin
Lypsyn tulevaisuus  
on täällä.

TILA: DE OTTERWILLE FARM 

KARJAKOKO: 140 LEHMÄÄ

Merkittävin asia uudessa lypsimessä 
on helppo kiinnitys. Nopeampi lypsy on 
myös huomattu. Se kiinnittyy nopeasti 
ja pysyy hyvin hyvin utareessa. Siksi 
on paljon vähemmän hörimistä ja 
ilmanpäästöjä. Paras puoli tietysti 
nännikumin vaihto, joka sujuu erittäin 
nopeasti, mikä puolestaan säästää 
työtä. Se toimii hienosti!

–– Jan Germ De Jong

* Nämä ovat Jan Germ De Jongin tuloksia. 



Jopa 
7%

lyhyempi 
lypsyaika** Jopa 

58%
lyhyempi 

huoltoaika**

Jopa 

92%  
parempi vedinten 

päiden kunto*

Jopa 

83%  
vähemmän 
hörimistä**

Alle 

1min  
kun vaihdat 
4 kasettia

Jopa 

+ 9.3%  
nopeampi 

maidonvirtaus**

Lypsämisen     
tulevaisuus on täällä

x4
pidempi 

käyttöikä

x2
vaihtokasetin 
käyttöikä **

Tehokkain lypsin, 
jonka olemme koskaan 
kehittäneet.  Se tarkoittaa 
enemmän maitoa, 
parempaa utareterveyttä ja 
helpompaa käyttöä. 

*  Tiedot Kielin yliopiston tutkimuksesta. Tulokset voivat vaihdella eikä niitä taata. 

** Tiedot pilottitiloilta.
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Kevyt      
(Polysulfone)

Medium   

Kupit ruostumatonta terästä          

Painava 

Kupit ruostumatonta terästä1.5kg 2.0kg 2.5kg

Ota 360º näkymä tilaasi Evanzan™ kanssa

Tilan kannattavuus 
Evanza auttaa sinua 
lyhentämään lypsyaikaa, joka 
tarkoittaa lisää kapasiteettia.

Eläinten hyvinvointi
Evaza-lypsin vähentää 
hörimistä ja parantaa 
vedinten kuntoa.

Työn tehokkuus
Evanza-lypsimen 
nännikumien vaihto sujuu 
hetkessä. 

Ruokaturvallisuus
DeLaval TopFow™ auttaa 
sinua parantamaan 
maidonvirtausta.

Tämä on lypsämisen tulevaisuus. Tänään.

DeLaval Evanza™-lypsin ei ole 
ainoastaan nopeampi*. Se on parempi 
myös lehmillesi ja lypsäjälle ja se 
antaa paremman tuloksen. Se on 
yksinkertaisesti paras lypsimemme 
yhdistäen 130-vuotisen kokemuksen 
uraauurtavaan tuotteeseen. 

 Nopeampi vaihtaa*

 Nopeampi lypsy*

 Parempi utareterveys*

 Kestävämpi*

* Verrattuna DeLaval Harmony-lypsimeen

Premium-valikoima DeLaval Evanza™-lypsimiä



Kevyt ja helppo 
käsitellä

Kestävät kupit

DeLaval 
Turn&Milk™

Evanza™-lypsimen Turn 
& Milk-toiminto tekee 
nännikumien vaihdon 
helpoksi ja vaivattomaksi*.

DeLaval 
TopFlow™

Ainutlaatuisen TopFlow™-
teknologian on osoitettu 
parantavan maidon 
virtausta ja utareiden 
terveyttä*

Lyhyt maitoletku

bajonettikiinnityksellä

Ergonominen ote ja 
erinomainen painonjakauma 
helppoon kiinnitykseen

DeLaval 
Evanza™

DeLaval 
Clover™ vaihtokasetti
Käänteentekevä Clover™-
muotoiltu vaihtokasetti, joka 
parantaa lypsyn suorityskykyä ja 
tuplaa vaihtovälin*. 

Clover  
muoto

Vaihtokasetti estää 
nännikumin kiertymisen

Materiaalit 
huippulaatua

* Verrattuna aiemmin esiteltyihin lypsimiimme.



TILA: NINA JA MIKA TERVO

KARJAKOKO: 70 LEHMÄÄ

TILA: TERHI JA JANI AHTIAINEN

KARJAKOKO: 110 LEHMÄÄ

* Nämä ovat Tervon tilan tuloksia. 

* Nämä ovat Ahtiaisen tilan tuloksia.

Merkittävin asia uudessa lypsimessä on 
hyvä ja kevyempi käsiteltävyys.

Se kiinnittyy nopeasti ja pysyy hyvin 
utareessa. Siksi on paljon vähemmän 
hörimistä ja ilmanpäästöjä.

––Nina ja Mika Tervo

Lypsintä on kevyempi 
käsitellä ja lehmät tyhjenevät 
tasaisesti. Vedinpäiden kunto 
on selvästi parempi, varsinkin 
ensikoilla. Tätä lypsintä 
voimme suositella.

––– Terhi ja Jani Ahtiainen

Ei ole paluuta vanhaan!

Tämä lypsin
on parempi!



DeLaval Evanza™ 
toimii hyvin yhdessä:

Laita EvazaTM 
töihin tilallesi!

Ota seuraava askel omalla Evanza-matkallasi joko ottamalla 
yhteyttä DeLavalin laitemyyjään tai huoltoteknikkoon tai käy 
tutustumassa  www.delaval.com/fi

DeLaval-pesuaineet

DeLaval-karusellilypsy

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval-asemalypsy

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval InService™ 
All-Inclusive.

Saat kaikki päivittäiseen toimintaasi 
tarvitsemasi yhdeltä kumppanilta. Se helpottaa 
elämääsi. Sinulla on käytettävissäsi tarvikkeet 
kuten vaihtokasetit, letkut, pesuaineet, 
utarehoitoaineet, suodattimet ja öljyt, jotka 
toimivat saumattomasti   DeLaval-
lypsylaitteissasi.

Tehdessäsi InService™ All-Inclusive-sopimuksen 
toimitamme palvelun ja tarvikkeet kiinteällä hinnalla, joten 
voit keskittyä maidontuotantoosi.

Haluatko tietää enemmän 

DeLaval InService ™ All-Inclusivesta?

Tulemme mielellämme käymään ja kerromme 
mahdollisuuksista, joita se tarjoaa! Tai käy tutustumassa 
www.delaval.com/fi

TILA: METHAU AGRO

KARJAKOKO: 1750 LEHMÄÄ

* Nämä ovat Oliver Passangen tuloksia.

500€
KUUKAUDESSA*

TYÖN SÄÄSTÖ

Vaihdamme nännikumit 
harvemmin, vaihto sujuu 
nopeammin ja tarvitaan 
vähemmän ihmisiä. Solumäärä 
on laskenut ja lypsyn tehokkuus 
on parantunut. Tätä lypsintä voin 
vain suositella.

–– Oliver Passarge


