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Fremtidens malkesæt 
er her



Fremtidens  
malkesæt er her

Det mest effektive 
malkesæt vi nogensinde 
har udviklet; medfører 
kortere malketid, bedre 
yversundhed og mindre 
arbejde for dig.

Lav vægt gør 
det lettere at 
håndtere

Holdbare hylstre

DeLaval 
Turn&Milk™

Evanza™  Turn & Milk 
princippet gør skift af 
pattegummi nemt og 
tidsbesparende*.

Kort 
mælkeslange

sættes fast med 
bajonetfatning

Ergonomisk håndtering og 
perfekt vægtfordeling gør det 
nemmere at påsætte

DeLaval 
Evanza™

DeLaval 
Clover™ kassette
Banebrydende 
kassettekonstruktion med 
indbygget Clover™ design for 
øget mælkeydelse og levetid*.

Kløver-
formet

Kassetten forhindrer 
vredne pattegummi

Topkvalitets-
materialer

Mindre end

1min  
for at bytte 4 
pattegummi-

kassetter

x4
levetid for korte 
mælkeslanger*

Op til 
7%
kortere  

malkningstid*

Op til 

+ 9,3%  
højere 

mælkeflow*

x2
levetid for 

pattegummi-
kassetter*

Op til 
58%

kortere tid for 
service*

Op til 

83%  
mindre slip*

* Data fra vores pilotgårde, kan ikke garanteres på alle gårde.

DeLaval 
TopFlow™

Unik TopFlow™ teknologi 
hjælper med at 
forbedre mælkeflow og 
yversundhed*.

*Sammenlignet med vores tidligere udviklede malkesæt, kan variere og er ikke garanterede.



Letvægt

Hylstre i stærk plast

Mellemvægt  

Hylstre i rustfrit stål1,5 kg 2,0 kg

Tag et 360º perspektiv af din gård med Evanza™

Gårdens 
rentabilitet 
Evanza kan hjælpe dig 
med at opnå en kortere 
malketid, hvilket kan øge 
kapaciteten. 

Dyrevelfærd
Brugen af Evanza kan 
medføre fære slip og 
en væsentlig øget 
pattesundhed. 

Arbejds- 
effektivitet 
Med Evanza kan du skifte 
pattegummi og slanger 
på en brøkdel af tid.

Fødevare-
sikkerhed 
DeLaval Topflow™ 
kan hjælpe dig med få et 
forbedret mælkeflow.

Det er fremtidens malkning. I dag.

Evanza™ malkesæt er ikke kun hurtigere,* 
det er også bedre for dine køer, bedre 
for dine malkere, der må være bedre 
for din bundlinje. Det er ganske enkelt 
vores mest avancerede malkesæt, 
der kombinerer 130 års erfaring i et 
banebrydende produkt. 

Sæt det til at arbejde på din gård og 
vend dig mod fremtiden med Evanza™.

 Hurtigere at skifte*

 Hurtigere malkning*

 Forbedret yversundhed*

 Mere holdbar*

* Sammenlignet med Harmony DeLaval malkesæt.

DeLaval Evanza™ malkesæt sortiment

GÅRD: DE OTTERWILLE FARM 

BESÆTNINGSSTØRRELSE: 140 KØER

GÅRD: METHAU AGRO

BESÆTNINGSSTØRRELSE: 1.750 KØER

* Det er Jan Germ De Jongs resultater. Dine kan afvige.

* Det er Oliver Passarges resultater. Dine kan afvige.

3.725KR

PR. MÅNED*

ARBEJDSBESPARELSER

Det mest bemærkelsesværdige med 
malkesættet er den nemme påsætning. 

Den hurtige malkning er også værd at 
bemærke. 

Det er hurtigt at påsætte og bliver 
meget godt på yveret, derfor er der 
meget mindre slip og slubren.

Det fine ved det her malkesæt er 
selvfølgelig skift af kassetten, der kan 
gøres meget hurtigt, hvilket giver arbejds- 
besparelser, det fungerer super!

–– Jan Germ De Jong

Vi skifter pattegummi færre 
gange, hurtigere og med 
færre folk; celletal er for- 
bedret, og det er malknings- 
effektiviteten også. Jeg kan 
kun anbefale malkesættet.

–– Oliver Passarge



DeLaval 
Evanza™ fungerer 
godt med:

Få DeLaval 
Evanza™ til at 
arbejde for dig

For at tage det næste skridt på din  
Evanza™ rejse kan du enten snakke 
med din DeLaval repræsentant 
eller finde mere information ved at  
besøge os på www.delaval.com

DeLaval rengørings- 
midler

Karruselsystemer

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval malkestalde

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

DeLaval  
InService™

Du får alt, hvad du har brug for 
til din daglige drift fra en partner, 
det gør din hverdag meget 
nemmere. Du får også løbende 
leveret forbrugsvarer som 
pattegummikassetter, slanger, 
rengøringsmidler, pattespray, 
mælkefiltre og olie, der er godkendt 
og fungerer problemfrit med dit  
DeLaval malkeudstyr.

Vælger du en DeLaval InService™ aftale, 
får du forbrugsvarer til en attraktiv pris, 
så du trygt kan fortsætte med at drive din 
mælkeproduktion. 

Vil du vide mere om  
DeLaval InService™ aftale?

Din lokale salgskonsulent vil med glæde 
komme ud til dig på din gård og forklare de 
forskellige muligheder, du har med   
InService™. 

 er et registreret varemærke for Tetra Laval Holdings & Finance S.A., og DeLaval er et varemærke, registreret
af DeLaval Holding AB. Producenten forbeholder sig ret til at foretage konstruktive ændringer. 0620

DeLaval A/S 
Merkurvej 5, 6000 Kolding  
7941 3188 
delaval.com // facebook.com/delavalDK


