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DeLaval -navettakalusteet pihattoon
Tässä kalusteluettelossa esittelemme navetan kalustamisen kokonaisratkaisuja 
uusiin sekä peruskorjattaviin navetoihin. 

DeLaval -tuotteet ovat laadukkaita ja suunniteltu täyttämään maidontuotannon 
tärkeimpien toimijoiden eli lehmien ja niiden kanssa työskentelevien ihmisten 
tarpeet.

Sisustuslaitteemme on suunniteltu helpoiksi asentaa ja ne täyttävät DeLavalin 
kalusteille asettamat laatuvaatimukset. Lehmille ratkaisut tarjoavat turvallisuutta 
ja mukavuutta, jota ne tarvitsevat syömiseen, lepäämiseen ja laadukkaan 
maidon tuottamiseen. 

Saavuttaaksemme mahdollisimman pitkän käyttöiän tuotteidemme kaikki 
osat on tehty korkealaatuisista materiaaleista, jotka on suojattu esimerkiksi 
kuumagalvanoimalla tai jotka ovat ruostumatonta A2-terästä. Osa uudistuneen 
valikoimamme tuotteista on valmistettu uudesta HSS-suurlujuusteräksestä. 

DeLaval navettakalusteilla teet parhaan panostuksen eläinten hyvinvointiin - ja 
sinä voit keskittyä maidontuotantoon ja perheeseesi. Toiminnallisuuden ansiosta 
voit keskittyä entistä paremmin tuotantosi kehittämiseen.
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Sisällys 
Pihaton makuuparret
- CC1800 makuuparsi
- CFH2 makuuparsi

Ruokinta-aidat

- HL10 ja HL50 lukittava etuaita

- HLS10 ja HLS50 lukittava etuaita turvatoiminnolla

- Hoitoparsi-etuaita

- DS vinoputki - etuaita

- FT50 niskaputki- etuaita

- FF50 ruokinta-aita ja syöntiparsi

Väliaidat
- PW2 putkilla
- HAO1 Ihmis- ja eläinportti
- PW2 vanerilla
- PW2 esiasennetulla vanerilla

Portit
- TG2 teleskooppiveräjä
- TGP4 teleskooppinen väliaita
- VGM nostoportti
- LG nostopuomi

Suurlujuusteräs HSS  - uutta teknologiaa navettakalusteisiin  

DeLaval pyrkii auttamaan asiakkaitaan lisäämään maidontuotantoa, parantamaan kannattavuutta sekä eläinten ja 
niiden kanssa työskentelevien ihmisten hyvinvointia.

Suurlujuusteräs on 60 % kestävämpää kuin tavallinen teräs. Saadaksemme saman suorituskyvyn tarvitsemme 
vähemmän raaka-ainetta, joka puolestaan vähentää ympäristön kuormitusta. Suurlujuusteräksiä käytetään laajalti 
mm. autoteollisuudessa.

Suurlujuusteräksen tärkeä etu DeLaval sisustuslaitteissa on se, että tuotteiden paino pienenee ja niiden kuljetus 
ja asennus kevenee. Alhaisesta painosta on etua myös silloin, kun pitkiä aitoja avataan ja suljetaan. Alhaisempi 
paino vähentää tolppien ja saranoiden rasitusta, jolloin niiden kestoikä pitenee. Kevyet väliaidat parantavat myös 
työskentely-ympäristöä. 

Ympäristölle terveet ratkaisut ovat tulleet yhä tärkeämmiksi nykypäivän rakentamisessa. Tämä erinomaiset 
lujuusominaisuudet omaava moderni materiaali mahdollistaa kestävien, kevyiden ja kustannustehokkaiden 
rakenteiden luomisen. 

Tuotteet, jotka on valmistettu suurlujuusteräksestä, on merkitty luettelossa tällä merkillä: 

DeLaval makuuparret 
valmistetaan 
alusta loppuun 
automaattilinjastolla aina 
putkesta tuotteen  
galvanointiin. DeLaval 
laatuvaatimusten 
täyttämiseksi laatu 
testataan tätä tarkoitusta 
varten rakennetulla 
laitteella, jolla varmistetaan 
parrenerottajien ja 
kiinnikkeiden kestävyys. 
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Tiesitkö, että yhden maitolitran 
tuottamiseksi utareen läpi kulkee jopa 
500 litraa verta? Lehmän maatessa 
utareen verenkierto on jopa 30 % 
suurempi kuin lehmän seistessä. 
Mitä mukavampi makuuparsi on sitä 
enemmän aikaa lehmä viettää makuulla 
ja sitä enemmän se tuottaa maitoa. 

DeLaval tuoteratkaisuilla varmistat 
parhaan mahdollisen toiminnallisuuden 
yhdistettynä lehmien mukavuuteen.  
Lypsytavasta riippumatta lehmän tulee 
pysyä puhtaana, jotta se voi tuottaa 
laadukasta maitoa. Oikein suunniteltu 
parsi sallii lehmän luonnolliset liikkeet, 
ohjaa sitä makaamaan suorassa ja 
oikeassa kohdassa partta. Tämä minimoi 
lannan määrän parressa, mikä vähentää 
parsien puhdistamistarvetta ja varmistaa 
lehmälle hygieenisen makuualustan. 
Puhtaiden parsien ansiosta utareet 
pysyvät puhtaampina, mikä nopeuttaa 
lypsyä ja pienentää utaretulehdusriskiä. 

Makuuparsi CC1800
DeLaval makuuparsi CC1800 on ainutlaatuinen 
parsiratkaisu, joka asennetaan lattiaan. Sitä 
varten ei tarvitse tehdä esivalmisteluja lattiaan 
tai valuun. 

CC1800 makuuparren avoin etuosa ja avoin tila 
parren takaosan alapuolella antavat paljon tilaa 
lehmän luonnollisille liikeradoille. Makuualueen 
etuosaan asennettava BB100 parsieste ohjaa 
lehmää makaamaan oikeassa kohdassa partta 
ilman kontaktia niskaputkeen ja joustava 
etunauha estää eläimiä kulkemasta parsien 
lävitse. Koska CC1800 makuuparsi asennetaan 
makuualueen eteen, sopii yksi ja sama 
parrenerotin eripituisiin makuuparsiin. Tämän 
ainutlaatuisen muotoilun ansiosta CC1800 
parsirivien edessä oleva pään liikkeille tarvittava 
tila jää aina kokonaan vapaaksi sekä yksöis- 
että kaksoisrivissä ja sitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi hoitokäytävänä.

Parrenerottaja on tehty yhdestä kahden tuuman 
suurlujuusteräksisestä putkesta taivuttamalla, 
minkä ansiosta se ei väsy ja on varmasti 
kestävä.

CC1800 makuuparsia on saatavilla kolmena eri 
versiona: 1240 ja 1310 mm korkeat lehmille ja 
1120 mm korkea hiehoille ja pienille lehmille.

Makuuparsi CC1800S
DeLaval makuuparsi CC1800S hiehoille, 
nuorkarjalle ja vasikoille perustuu samaan 
toimivaksi osoittautuneeseen muotoiluun kuin 
CC1800. Tätä versiota on saatavilla kolmena 
eri kokona: 1050 mm, 950 mm ja 800 mm 
korkeana.

Yhdessä puisen etuesteen kanssa nuoret 
eläimet ohjautuvat makaamaan oikeassa 
paikassa. CC1800S parren avulla nuoret eläimet 
oppivat lehmien tavoille ja tämä mahdollistaa 
nuorkarjan pehmeän ja helpon siirtymisen 
lypsykarjan joukkoon.

Vakaus ja kestävyys
Suurlujuusteräksinen niskaputki ja ristikiinnikkeet 
tekevät parsiratkaisusta täydellisen. Niskaputki 
sitoo kaikki rivin parrenerottajat toisiinsa ja tekee 
rakenteesta erittäin tukevan ja pitkäkestoisen.  
Vahvat kuumagalvanoidut niskaputken 
kiinnikkeet U-pulteilla ja aluslevyillä sitovat 
niskaputken ja parrenerottajat tiukasti toisiinsa, 
minkä ansiosta niskaputki pysyy tukevasti 
paikoillaan. 

Makuuparret CC1800 
Lattiaan asennettu ratkaisu tuo joustavuutta
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CC1800 -makuuparsi hiehoille ja pienille lehmille
Korkeus: 1120 mm 

CC1800S -makuuparsi nuorkarjalle 
Korkeudet: 800mm/950mm/1050mm 

CC1800 -makuuparsi lypsylehmille
Korkeus: 1240mm/1310mm 

Joustava parsinauha asennetaan vinoon asentoon, jolloin nauhan terävät 

reunat eivät vahingoita eläintä. 

Siirrettävällä kiristinkahvalla kiristät parsinauhoja helposti ja nopeasti. Erittäin vahvoilla U-pulteilla ja muttereilla varustetut kiinnikkeet sitovat 

varmasti ja kestävästi niskaputken ja parrenerottajat toisiinsa. 

Avoin rakenne ilman tolppia on miellyttävä lehmälle. Lehmät makaavat 

oikeassa asennossa ilman hiertymiä.

Pihaton makuuparret

Ikä Paino (kg) Korkeus (mm) Pituus (mm)

Vasikka <150 800 1240

Nuorkarja <250 950 1350

Hieho <400 1050 1570

Hieho <450 1120 1680

Lehmä <650 1240 1680

Lehmä >650 1310 1680
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Makuuparsi CFH2  
Kestävyyttä ja luotettavuutta 

DeLaval makuuparsi CFH2

Makuuparsi CFH2
DeLaval makuuparsi CFH2 on suunniteltu 
hyvään eläinten hyvinvointiin kestäväksi 
ja luotettavaksi ratkaisuksi. Avoin etuosa 
antaa lehmille paljon tilaa ja mahdollisuuden 
luonnolliseen käyttäytymiseen. 

CFH2 parrenerottaja voidaan kiinnittää 
poikkiputkiin, jotka kiinnitetään 70 x 70 x 4 mm 
pystytolppiin. Parrenerottajat voidaan asentaa 
myös suoraan pystytolppiin. Neliötolpat on 
valmistettu HSS-teräksestä, joka varmistaa 
vakaat ja pitkäkestoiset sisustusratkaisut 
navettaasi.

Kun parrenerottajat asennetaan pystytolppiin, 
etuosa jää vapaaksi ja ylösnouseminen parresta 
on lehmälle helppoa ja luonnollista. Eläintä 
häiritsemättömän joustavan parsinauhan käyttö 
etunauhana on suositeltavaa, jotta lehmät eivät 
pääse kulkemaan parren läpi.

Kun parrenerottajat kiinnitetään poikkiputkeen, 
tolppia tarvitaan vain joka toiseen parteen. 
Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden säätää 
makuuparsien leveyksiä helposti myös 
myöhemmässä vaiheessa.

CFH2 makuuparressa on suositeltavaa käyttää 
DeLaval BB120 etuestettä. Etueste ohjaa 
pehmeällä ja ystävällisellä tavalla lehmää 
menemään makuulle oikeaan kohtaan parressa.

Pihaton makuuparret
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Parsiesteet ja joustava parsinauha 
Mukavuutta, kestävyyttä ja tyyliä navettaasi!

DeLaval etueste BB120 ja BB100 DeLaval joustavan parsinauhan kiristinDeLaval joustava niska- ja etunauha

DeLaval parsieste BB120 ja BB100
Parsiesteen tarkoituksena on ohjata lehmä 
makaamaan oikeassa kohdassa partta. 
Pehmeä muovinen parsieste pyöristetyillä 
muodoilla on mukava lehmälle ja mahdollistaa 
etujalan ojentamisen suoraksi parsiesteen yli.  
DeLaval parsiesteet on valmistettu kestävästä 
polypropeenista, joten niitä on kevyt ja helppo 
käsitellä. BB100 parsiesteet asennetaan CC1800 
parrenerottajien väliin ja BB120 parsiesteet 
jatkuvana etuesteenä CFH2 parsien makuualueen 
etupuolelle.  

DeLaval joustava niska- ja etunauha
Joustava niskanauha asennetaan niskaputken 
eteen ja se on pehmeä tapa ohjata lehmää 
parressa. Joustavan materiaalin ansiosta 
lehmä kokee nauhan harmittomaksi eikä 
ylösnousu häiriinny pienestä kosketuksesta. 
Samaa joustavaa parsinauhaa voi käyttää myös 
parren edessä estämään lehmien parren läpi 
kulkeminen.  

Joustavan parsinauhan kiristin
Kiristin on helppokäyttöinen työkalu 
parsinauhojen kiristykseen. Kiristin koostuu 
kahdesta osasta; kiristimestä ja kahvasta. 
Jokaiseen nauhaan suositellaan omaa 
kiristintä, mutta kahvoja ei tarvita kuin yksi. 
Nauhan kiristämisen jälkeen kahva on helposti 
irrotettavissa, jolloin kiristintä ei pääse avaamaan 
vahingossa ja nauha pysyy kireänä.
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Ruokinta-aidat HL10 ja HL50 
Joustava ratkaisu

DeLaval ruokinta-aita HL50

Itselukittuvat ruokinta-aidat HL10 ja HL50 

HL10 ja HL50 ovat itselukittuvia ruokinta-aitoja, johon lehmiä voi lukita päästään kiinni ja josta ne voidaan va-
pauttaa joko yksitellen tai ryhmänä.   

HL10 on paikan päällä kasattava ruokinta-aita. Ruokintapaikan sekä ruokinta-aukon leveyttä voidaan säätää 
portaattomasti, sillä ruokinta-aidan lukitusosat kiinnitetään kahteen Ø1½” vaakaputkeen. Muovi- ja kumiosien 
ansiosta aita on hiljainen käytössä ja transpondersuoja estää kaulapantaa jäämästä kiinni lukkoputkeeni. HL10 
aitaa on omat kokonsa nuorkarjalle (HL10ys) ja lehmille (HL10cow) ja lisäksi valikoimissa on vielä oma mallinsa 
suurille lypsylehmille tai emolehmille (HL10-HD, kiinnitys Ø2” vaakaputkeen).

HL50 on hitsattu malli ja se toimitetaan elementteinä. Siten se on erittäin nopea asentaa paikoilleen. HL50 on 
saatavilla ruokintaleveyksillä 500mm, 600mm, 700mm ja 750mm ja elementit toimitetaan 2800mm – 4900mm 
pitkinä paloina. 150mm ja 250mm leveät jatkepalat mahdollistavat asentamisen joustavasti eri tolppaväleille.

Pihaton ruokinta-aidat

Lehmä käyttää noin neljä tuntia päivässä  syömiseen ruokintapöydän ääressä. Siksi on erittäin tärkeää, 
että lehmillä on syödessään hyvä olla. Korkeatuottoiset lehmät käyvät syömässä tuoretta rehua noin 
12 kertaa päivässä, joten vapaa paikka ja vapaa pääsy rehun äärelle ovat avainasemassa korkean 
maitotuotoksen ja hyvän maidon laadun saavuttamiseksi. DeLaval tarjoaa täydellisen valikoiman 
ruokinta-aitoja kaikkiin karjasi tarpeisiin.

DeLaval ruokinta-aita HL10
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Ruokinta-aidat  HLS10 ja HSL50  
Yksinkertainen ratkaisu
Itselukittuvat turva-aidat HLS10 ja HLS50 

HLS10 ja HLS50 ovat itselukittuvia ruokinta-aitoja, joissa on turvatoiminto lehmän kaatumisen varalle: Lehmä saa päänsä pois normaalisti 
yläkautta ja hätätapauksessa myös alakautta. Kestävät muovi- ja kumiosat tekevät aidasta erittäin hiljaisen ja transpondersuoja estää 
kaulapantaa juuttumasta kiinni lukkoputken alle. 

HLS10 on pultattava malli ja se kasataan vasta paikan päällä. Näin ollen se soveltuu hyvin myös olemassa oleviin rakennuksiin. HLS10 
ruokinta-aidan ruokintaleveyttä ja ruokinta-aukon leveyttä voidaan säätää portaattomasti ja siten HLS10 turva-aita sopii erinomaisesti minkä 
kokoisille lehmille tahansa. 

HLS50 on hitsattu malli ja se toimitetaan elementteinä. Siten se on erittäin nopea asentaa paikoilleen. HLS50 on saatavilla ruokintaleveyksillä 
700mm ja 750mm ja elementit toimitetaan 2800mm – 4500mm pitkinä paloina. 

Pihaton ruokinta-aidat

DeLaval ruokinta-aita HLS50

DeLaval ruokinta-aita HLS10
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DeLaval hoitoparsi
Poikima- ja hoitokarsinoihin

DeLaval syöntiparsi

Hoitoparsi
DeLaval hoitoparsi on suunniteltu käytettäväksi poikima- ja hoitokarsinoissa. Hoitoparressa 
on itselukittuva HLS50 turvalukkopaikka, johon lehmän saa kiinni tarvittaessa. 
Turvaominaisuus mahdollistaa lehmän vapauttamisen lukkopaikalta myös alakautta 
kaatumistapauksissa. Hoitoparteen on sisäänrakennettu teleskooppiaita, joka mahdollistaa 
lehmän tilapäisen lukitsemisen. Teleskooppisuuden ansiosta hoitoparsi on helppo ja nopea 
säätää oikean kokoiseksi kunkin lehmän mukaan. Hoitoparsi luo turvallisen työympäristön 
lehmien hoitotoimenpiteisiin. Aukeava etuportti luo erittäin helpon kulkuväylän 
hoitokarsinaan tarvikkeiden kanssa tai esimerkiksi vasikan siirtämiseksi pois karsinasta 
ilman turhaa vasikan kantamista tai väliaitojen avaamista. Sisäänrakennettu portti on 
varustettu jousikuormitteisella lukkolaitteella, jonka avaat helposti yhdellä kädellä. 

Ruokinta-aita FF50 ja syöntiparsi
Hankomallinen ruokinta-aita vähentää lehmien 
jalkoihinsa vetämän rehun määrää merkittävästi 
verrattuna niskaputkiaitaan. Syöntipartena FF50 
varustetaan erottajilla, jolloin lehmille saadaan oma 
syöntirauha ja niiden sorkille kuivempi ympäristö. 
Syöntiparsi parantaa siten eläinten hyvinvointia ja 
sorkkaterveyttä.

Syöntiparsi
Syöntiparsiin suositellaan ruokintapaikan parren-
erottajia ja kohotettua lattiaa. Näin jokainen lehmä 
saa oman syöntiparren, jossa syöminen tapahtuu 
rauhassa muiden lehmien häiritsemättä. Kohotettu 
lattia tarjoaa seisomiseen puhtaamman ja 
kuivemman paikan, jolloin lehmien sorkka-
terveys paranee. 

Ruokinta-aita FF50
ja syöntiparsi

Pihaton ruokinta-aidat

DeLaval hoitoparsi
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Ruokinta-aitaperhe DS ja FT50 
Monitoiminen perusratkaisu 

DeLaval ruokinta-aita DS

DeLaval ruokinta-aita FT50

Pihaton ruokinta-aidat

Ruokinta-aita DS
DeLaval DS vinoaita on yksinkertainen ja vahva perusratkaisu. DeLaval DS on 
suunniteltu erityisesti auttamaan hukkarehun määrän vähentämisessä estämällä 
rehun kulkeutumista lantakäytäville. Aidan muotoilu edesauttaa lehmää syömään 
ruokintapaikalla vetämättä rehua lantakäytävän puolelle, joka helpottaa myös 
lannan käsittelyä.

DS-tuoteperhe koostuu kahdesta pulttikiinnityksin koottavasta versiosta ja 
yhdestä kokoon-hitsatusta versiosta. DS ja DS-HD on helposti sovitettavissa 
erikokoisille ja ikäisille eläimille sopivaksi. Pultattavien pystyputkien asentaminen 
sopivan kokoisin välein on helppoa ja välien muuttaminen eläinten koon 
muuttuessa onnistuu myös jälkikäteen. Hitsattu versio DS-HD-W on valmistettu 
HSS-teräksistä kokoteräsputkista ja sitä on saatavilla kolmena eri versiona, jotka 
sopivat erikokoisille eläimille. 

Ruokinta-aita FT50

DeLaval ruokinta-aita FT50 on yhdestä tai kahdesta 2” 
vaakaputkesta koostuva perusratkaisu. Niskaputki on 250 
mm edempänä ruokintapöydän päällä, jolloin lehmä
saa hyvän syöntiasennon ilman niskaan kohdistuvaa 
painetta. Kaksiputkisessa ratkaisussa toinen putki 
asennetaan samaan linjaan ruokintapöydän reunan 
kanssa. Vaakaputkien asennuskorkeus on helposti 
säädettävissä eläinten koon mukaiseksi. FT50 ruokinta-
aita sopii parhaiten käytettäväksi silputun rehun kanssa. 
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Väliaita PW2 ja 4-putkinen teleskooppiväliaita TGP4
Ratkaisut tehokkaaseen tilanjakamiseen

DeLaval PW2 väliaita vanerillaDeLaval väliaita PW2

Väliaidat PW2
DeLaval väliaidat PW2 on valmistettu suurlujuusteräksestä, joka tekee 
niistä vahvoja ja pitkäikäisiä, mutta keveytensä ansiosta myös helposti 
liikuteltavia ja käsiteltäviä. Vakiomallissa aidat asennetaan kiinteästi 
tolppien väliin, mutta jos aitoja on tarvetta availla, on kiinnitykseen 
vaihtoehtona nopeakäyttöinen lukitussalpa. Väliaidat PW2 putkilla 
sallivat eläimille hyvän yhteyden toisiinsa. Väliaitojen seinäkorkeus on 
1165 mm, jolla varmistetaan eläinten pysyminen omilla puolillaan. 

Väliaidan jatke vesikupille mahdollistaa kahden ryhmän käyttää yhtä 
vesikuppia. Vesikupin korkeus on täysin säädettävissä eläinkoon 
mukaan. Jatke voidaan asentaa kaikkiin PW2 väliaitoihin.

DeLaval PW2 väliaita on jykevä 2” vaakaputkilla ja esiasennetuilla 
kiinnitysosilla varustettu aita, jonka asentaminen käy helposti ja nope-
asti. Täyteputket ovat 3/4” putkea ja ne ovat 160 mm k/k väleillä, mikä 
luo avaran näköisen tilan ja mahdollistaa ilman vapaan liikkumisen. 
PW2 väliaita on saatavilla aukkoihin, jossa tolppien k/k väli on 0,72-
4,55 m.

PW2 voidaan varustaa myös lukitussalvalla, kun sitä halutaan käyttää 
kuin porttia. Vankan rakenteensa ansiosta PW2 sopii suuremmille 
eläimille ja suuremmille eläinryhmille. 

PW2 väliaita vanerilla
DeLaval PW2 väliaita vanerilla perustuu vahvaan hitsattuun 
kehykseen. Kehys rakentuu kahdesta 2” vaakaputkesta, jotka 
kiinnittyvät molemmista päistä 40x20 mm nelikulmioputkiin. PW2 
väliaita vanerilla on saatavilla kahtena eri versiona: 
1. Esiasennetulla 15 mm paksulla vanerilla 
2. Kehys ja 15 mm paksu vaneri erikseen

PW2 vanerilla - väliaidoissa kiinnitysrautojen kiristysruuvit ovat 
yläputkessa upotettuina, jolloin se on eläimille turvallinen. Tällöin eläin 
ei loukkaannu tai jää kiinni esimerkiksi kaulapannastaan, jos se yrittää 
hypätä aidan yli.

PW2 väliaita vanerilla on saatavilla aukkoihin, 
jossa k/k väli on 0,72 m - 4,55 m.

Pihaton väliaidat

Jatke vesikuppia varten PW2 väliaitaan
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HAO1 Ihmis- ja eläinportti
HAO1 portti voidaan yhdistää sekä PW2 väliaitaan että TGP4 
teleskooppiseen väliaitaan. Tässä portissa on vahva kehys, 
jollloin alaputkea ei tarvita ja saadaan luotua helppokulkuinen ja 
helppokäyttöinen väylä vasikoiden ja lehmien siirtämiseen ja uudelleen 
ryhmittelyyn. 

Vasikkaportti

TGP4 teleskooppinen väliaita

DeLaval ihmis- ja eläinportti HAO1

TGP4 Teleskooppinen väliaita
DeLaval teleskooppinen väliaita TGP4 on joustava vaihtoehto, joka on helposti 
sovitettavissa kaikkiin väleihin. Kevyt, mutta kestävä ratkaisu neljällä vaakaputkella 
mahdollistavat sen käytön myös sonneilla ja lihakarjalla. DeLaval TGP4 on 
saatavilla neljänä eri mallina: 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m ja 5-6m ja aidan korkeus on 1165 
mm. 

Tämä väliaita voidaan asentaa myös avattavilla pulteilla tai lukkosauvalla, jolloin se 
on helposti avattavissa tarvittaessa. TGP4 on valmistettu HSS suurlujuusteräksestä 
ja se on 37 % kevyempi kuin vastaan perinteinen porttiratkaisu.

DeLaval vasikkaportti 
Jos vasikat majailevat emiensä kanssa, niiden tulisi päästä 
vasikkapiiloon, jossa voivat rauhassa tutustua muihin vasikoihin. Jotta 
vasikka-alueelle pääsevät vain vasikat, voidaan PW2-väliaitaan liittää 
vasikan koon mukaan säädettävissä oleva vasikkaportti.
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DeLaval teleskooppiveräjä TG2

Teleskooppiveräjät TG2 ja TGP4
Ratkaisut optimaalisen eläinliikenteeseen

Teleskooppiveräjä TG2
DeLaval TG2 teleskooppiveräjä on luotettava kaksiputkinen ratkaisu 
ohjaamaan lehmiä, mutta myös ylläpitämään eläinryhmiä pihatoissa. 
Kaksiputkinen TG2 teleskooppiveräjä rakentuu 2” ulkoputkista ja 1½” 
sisäputkista ja se sopii aukkoihin, jossa k/k väli on 1,0 m – 5,0 m. 
Lukituksen helppoa ja turvallista käsittelyä varten veräjä on varustettu 
jousikuormitteisella lukitussalvalla.

Teleskooppiveräjä TGP4 
Teleskooppiveräjä TGP4 on neljästä teleskooppisesta vaakaputkesta 
valmistettu portti, joka sopii lehmien ryhmittelyyn ja ohjaamiseen. TGP4 on 
valmistettu 2” naarasosasta ja 1½” urososasta ja se sopii tolppaväliin k/k 
2,0-6,0 m. HSS suurlujuusteräksestä valmistettu portti on 37 % vastaavaa 
perinteistä porttia kevyempi, jolloin pitkän portin käsittely on helpompaa 
ja portin rakenne saranoineen on pitkäikäisempi. Yli neljä metriä pitkiin 
portteihin käytettävä lisätuki varmistaa portin erittäin kevyen käsittelyn ja 
jousikuormitteinen pikalukko tekee portin avaamisen mahdolliseksi myös 
vaikka vain yhdellä kädellä. 

Pihaton portit

Vaakaportit
DeLaval vaakaportit helpottavat eläinliikennettä sekä eläinryhmien ylläpitoa, mutta mikä tärkeintä, ne edesauttavat päivittäisiä 
toimia sujumaan tehokkaasti ja työystävällisesti. Rauhalliset lehmät turvallisessa ympäristössä johtavat yhdessä muiden 
tekijöiden kanssa maksimaaliseen maidontuotantoon.

DeLaval teleskooppiveräjä TGP4



DeLaval -navettakalusteet pihattoon 15

Nostoportti VGM ja nostopuomi
Ratkaisut optimaaliseen eläinliikenteeseen
Pystyportit
DeLaval pystyportteja voidaan käyttää 
suunnitellun eläinliikenteen toteuttamiseen 
esimerkiksi lypsyn tai muun toiminnan aikana. 
Yläasennossa portit ovat täysin poissa edestä, 
eivätkä näin ollen häiritse normaaleja toimia. 
Portit voidaan myös jättää yläasentoon, jolloin 
lehmät pääsevät kulkemaan vapaasti.   

Nostoportti VGM
DeLaval VGM nostoportti on kaksiputkinen 
portti, joka asennetaan kahteen 70x70x4mm 
neliötolppaan. Portti vakautetaan tolpissa 
olevilla vastapainoilla, jolloin portin nostaminen 
ja laskeminen käy kevyesti. Kun portti lasketaan 
alas, se voidaan lukita molemmista päistä 
paikalleen. Teleskooppinen pituudensäätö 
mahdollistaa helpon asennuksen ja täydellisen 
sopivuuden. VGM nostoportti on saatavilla 
aukkoihin, jossa k/k väli on 1,8 m - 4,7 m. 

Nostopuomi LG
DeLaval LG nostopuomi tarjoaa helpon tavan 
ohjata eläinliikennettä tai muodostaa tilapäisiä 
eläinryhmiä lypsyaikaan. Kun puomia ei tarvita, 
se voidaan nostaa yläasentoon, jolloin se on 
turvallisesti poissa edestä. Nostopuomissa on 
yksi tanko ja jousikuormitteinen palkki, joten sen 
käsitteleminen on helppoa. Tanko voi kääntyä 
tolpan ympäri 360° tarjoten erittäin joustavan 
ratkaisun. Nostopuomi on saatavilla aukkoihin, 
jossa k/k väli on 2,4 m - 4,0 m. 

DeLaval nostoportti VGM DeLaval nostopuomi LG

Pihaton portit
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Meijeritie 4
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Eläinten hyvinvoinnissa on mukana kannattavuus ja järki

  on Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lehmät viettävät päivästään yli 23 tuntia muualla kuin lypsyllä - makaamassa, syömässä tai kävelemässä. 
Hyvinvoinnin ja oma työsi kannalta navetan kalusteiden toimivuudella on todella suuri merkitys.

Parsien muotoilu takaa sen että lehmät voivat mennä niihin makuulle ja nousta ylös luonnollisella tavalla. Oikein 
suunnitellussa parressa lehmä ei osu kalusteisiin vaan kalusteet ohjaavat lehmää makaamaan suorassa oikeassa 
kohdassa partta. Tällöin lehmät pysyvät puhtaampina, millä on suuri merkitys esimerkiksi sekä utare- että 
sorkkaterveyteen.

Oikein muotoillut ruokinta-aidat takaavat lehmälle mukavan syöntipaikan. Lehmät, jotka saavat syödä hyvässä 
asennossa, joilla on riittävästi tilaa ja aina mahdollisuus mennä syömään, lypsävät huomattavasti enemmän kuin 
sellaiset, joiden syöntirauhaa häiritään.

Lehmäystävälliset väliaidat ja portit takaavat lehmille turvallisen ympäristön. Niiden avulla eläinten ryhmittely ja 
ohjaaminen sujuvat turvallisesti ja rauhallisesti.

DeLaval kalusteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kalusteet ovat turvallisia ja 
helppoja käyttää. Lehmäystävälliset kalusteet vaikuttavat lehmien terveyteen ja maitotuotokseen ja sitä kautta 
niiden kestävyyteen ja parempaan taloudelliseen tulokseen.


