Efficiënt &
intelligent

r
DeLaval melkmete

MM27BC

Your solution – every day
Deze compacte ICARgoedgekeurde melkmeter
bezorgt u zeer nauwkeurige
informatie om uw veestapel
efficiënt te kunnen managen.
Elke dag weer.

Weet meer - bereik meer
Het rendement van uw melkveebedrijf
hangt af van veel factoren die
de melkgift beïnvloeden, zoals
koegezondheid, voeding en efficiënt
melken. Daarom heeft u van elke
koe nauwkeurige metingen van de
melksnelheid, melkgift en melktijd
nodig om het maximale uit uw
management te halen. De efficiënte
elektronische melkmeter MM27BC
geeft accurate metingen en is
geschikt voor elke bedrijfsgrootte.

Robuust en innovatief ontwerp
Het compacte en solide
ontwerp van de MM27BC
doorstroommelkmeter maakt gebruik
van infraroodtechnologie en heeft
geen bewegende delen. Hierdoor is
het meetproces zeer betrouwbaar en
wordt de melkstroom niet belemmerd.
Het heldere LED display is zelfs van
een afstand gemakkelijk af te lezen
en geeft duidelijke en nauwkeurige
waarden voor de melksnelheid,
melkgift en melktijd.
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Geschikt voor elk type melkstal

Snelle informatie
voor beter
management
Direct de melkresultaten zien
Als de MM27BC gekoppeld is aan het
DelPro™ managementsysteem kunt u
direct van elke koe de melkbeurtresultaten zien. U kunt slechte
stimulatie of melkgiftproblemen snel
herkennen en oplossen.
Scherp afstellen van de voeding
De melkgift is een belangrijke
factor bij het berekenen van de
voerrantsoenen. De MM27BC maakt
het mogelijk de dagelijks fluctuerende
melkgiften te gebruiken voor het
calculeren en opvolgen van de
individuele voerrantsoenen. U kunt
exacter voeren met als resultaat meer
rendement.
Beter management van de
veestapel
De MM27BC melkmeter stelt u in
staat om koeien te selecteren op
bijvoorbeeld melkgift of melksnelheid
om zodoende de fokresultaten en het
algehele management te verbeteren.
Dit komt de totale melkgift ten goede
en daarmee ook uw inkomen.

Infraroodtechnologie in de MM27BC

Bloed, geleidbaarheid en leklucht
meten
Bloedsporen in de melk geven
meestal aan dat de koe letsel aan het
uier heeft opgelopen of een ernstige
mastitisinfectie heeft. De MM27BC
brengt deze bloedsporen aan het
licht. Ook detecteert de melkmeter
luchtinslag. Dit kan het gevolg zijn van
vroegtijdig aftrappen van het melkstel.
Maar het attendeert de melker ook op
slecht uitmelken. Bijvoorbeeld door
een verstopte luchtinlaat of teveel
leklucht door onvoldoende stimulatie.
U kunt adequaat actie ondernemen,
bijvoorbeeld een betere afstelling
van de service arm, om voortijdige
afname te voorkomen.
De MM27BC is uitgerust met een
externe sensor die de geleidbaarheid
kan meten. Hierdoor heeft u,
naast informatie over melkgift en
bloedsporen, ook direct inzicht in een
afwijkende geleidbaarheid.
Monstername-apparaat
Het monstername-apparaat is
een extra optie op het MM27BCpakket waarmee zeer eenvoudig
een betrouwbaar melkmonster
voor verdere analyse kan worden
verkregen.

Geavanceerde melkmeting en juiste
afnamemoment
De MM27BC gecombineerd met
DeLaval afname-apparatuur zorgt
voor het nauwkeurig, zorgvuldig
en consistent uitmelken van
uw veestapel. Hij kan zowel als
melkmeter of als melkstroomindicator
werken zodat de afname-apparatuur
precies weet wanneer het melkstel
afgenomen moet worden. Vraag
uw DeLaval verkoper naar de
verschillende mogelijkheden
van automatische afname i.c.m.
MM27BC.

Eigenschappen
Melkmeettechniek zonder bewegende delen
Onbelemmerde doorstroommelktechniek,
stabiele vacuümcondities
Uiterst nauwkeurige melkmeettechniek
Compact, solide ontwerp, ruimtebesparend
Duidelijke weergave van informatie
Eenvoudig te bedienen monsterapparaat
Altijd het juiste afnamemoment
Lage onderhoudskosten
Bloeddetectie*
Conductiviteit*
Luchtinslagdetectie*
* in combinatie met DelPro™
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