
Your solution – every day

Uw afname
wordt slimmer
DeLaval melkpunt MP150

Het juiste moment van afname 

is van groot belang voor de 

uiergezondheid van uw 

veestapel. U kunt er op 

vertrouwen dat de MP150 

deze belangrijke taak feilloos 

op zich neemt. 

Eenvoudig en snel melken
Het doordachte ontwerp is 
gemakkelijk in gebruik en bezorgt 
de melker en de koe uitstekend 
melkcomfort. Hoewel de MP150 
eenvoud uitstraalt, heeft het veel 
handige extra functies om het 
melken te versnellen. De MP150 is 
volledig instelbaar en aangepast aan 
uw veestapel. De unieke afname-
indicator houdt rekening met het 
melkgiftpatroon van elke afzonderlijke 
koe. 

Om het eenvoudig te houden hoeft 
de gebruiker slechts één knop te 
bedienen.
Van begin tot eind geven de 
verschillende kleuren van de controle 
LED duidelijk en direct attenties weer 
en in welke melkfase de koe zich 
bevindt.
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Verschillende kleurcodes MP150 houdt het hele melkproces in de gaten
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Volledig geïntegreerd en duurzaam
De compacte behuizing is uitermate duurzaam en 
dus bestand tegen een lang en zwaar leven. Door 
de uitzonderlijke waterbestendige constructie is de 
elektronica zeer goed beschermd tegen vocht. Zo staat de 
bedieningsknop niet in direct contact met de elektronica 
en ook de signaal LED is volledig beschermd. Voor 
installatie aan het frame is de besturingskast uitgerust met 
een roestvaststalen afdekkap. Al deze kenmerken helpen 
roest en beschadiging tegen te gaan. 

Geknipt voor elke melkstal
De MP150 automatische afname kan in alle gangbare 
melkstallen worden toegepast zoals de parallel en 
visgraatstallen maar ook in draaimelkstallen. Tevens is 
de MP150 beschikbaar voor MidiLine, het swing-over 
melksysteem van DeLaval.

Altijd de juiste oplossing
De MP150 kan gecombineerd worden met verschillende 
DeLaval melk- en melkstroomindicatoren. De indicatoren 
geven op hun display een goed overzicht van de 
melkstroom en de melkgift van elke koe.

Veel comfort voor de melker
Veel extra functies zorgen voor snelle en soepele 
werkroutines.
• Claw-drop: de volgende groep koeien kan voor-
 behandeld worden zonder storende onderdelen op 
 oogniveau
• Groepsklauwlift: tilt de melkstellen weer op om de 
 volgende groep te kunnen aansluiten
• Comfortstart (optioneel): bij het optillen van het melkstel 
 wordt dit automatisch vrijgegeven kan er direct 
 worden aangesloten
• Vacuümvertraging: vermindert het geluidsniveau 
 en voorkomt dat er tijdens het aansluiten vuil wordt 
 opgezogen
• Milk sweep: zuigt achtergebleven melk uit het melkstel 
 op na afname

Eigenschappen

Optimale bescherming van de elektronica

Eenvoudige bediening

Volledig infrarood programmeerbaar

Claw-drop en groepsklauwlift (optioneel)

Comfortstart (optioneel)

Vacuümvertraging tijdens aansluiting

Individuele pulsatoraansturing, instelbaar

Duovac (optioneel)

Verschillende kleuren in LED-alarmen (rood-geel-groen in een LED)

Pulsatiestop na afname

Milk sweep functie 

Eenvoudig te installeren in elk type melkstal

Aftrapdetectie*

Slipdetectie*

Attentie geblokkeerde luchtinlaat*

Melkstroomindicator FI2 - 
een bewezen concept

Indicator FI5-D - continue weer- 
gave van melkstroom en -gift

*In combinatie met FI5-D


