Gör mer än att flytta
fram fodret

MIXA OM DET
med

DeLaval OptiDuo

™

NÖJ DIG INTE
MED ATT BARA
PUTTA FRAM
FODRET
Att regelbundet flytta fram fodret på foderbordet
gör det tillgängligare för korna, men det betyder inte
nödvändigtvis att de kommer att äta upp det.
OptiDuo™ gör en dubbel insats för att förbättra din
produktivitet. Först mixar den om fodret och gör
det smakligare för korna och samtidigt flyttar den
fram fodret mot korna utan att pressa ihop det. Det
innebär större chans att korna äter fodret vilket
betyder högre foderkonsumtion och mer mjölk.

////////

MER MJÖLK
DeLaval OptiDuo™ mixar om fodret innan den flyttar fram det på
foderbordet. Den spiralformade ”skruven” roterar genom fodret på
ett unikt sätt som säkerställer att det flyttas fram och fördelas jämt
längs med foderbordet utan att fibrerna förstörs och utan att pressa
ihop det till en massa – vilket gör att fodret blir aptitligt för korna.
Det betyder att OptiDuo™ har stora fördelar framför den första
generationens foderputtare.

Korna finner fodret smakligare och foderintaget ökar
Lågrankade får bättre tillgång till fräscht foder
Bättre kotrafik
Mindre konkurrens och stress vid foderbordet
Mer mjölk
Du kan även lägga till en kraftfoderbehållare på din OptiDuo™ vilket gör
foderbordet ännu mer lockande för korna och kan bidra till att de tycker
att de allra sista resterna av grovfoder är lika smakligt som det nyutlagda.

////////
MINDRE TID

Om din kor mjölkas dygnet runt behöver du säkerställa att de också
har tillgång till foder dygnet runt. Regelbunden utfodring ger ökat
foderintag vilket stimulerar besök i VMS och ger förutsättningar för högre
mjölkproduktion.
OptiDuo™ kan programmeras att gå när som helst på dygnet så att
dina kor alltid har tillgång till smakligt foder, och tack vare dess effektiva
skrapfunktion kommer foderbordet att hålla sig mycket renare. Det betyder
att du inte behöver gå till stallet för att manuellt putta fram fodret på
foderbordet.
Med OptiDuo™ får du
Ett renare foderbord
Tid till andra arbetsuppgifter som kan vara avgörande för din
verksamhet

////////
MINDRE SPILL
Eftersom OptiDuo™ arbetar dubbelt så mycket; fodret mixas om samtidigt som
det flyttas fram på foderbordet – leder det till att korna inte kan sortera fodret. Det
är inte det foder som de ratat som läggs framför dem utan ett fräschare ommixat
foder. Mindre foderspill ger minskat behov av att sopa undan gammalt foder och
det ger dessutom ett effektivare utnyttjande av dyrt foder.

///////

/
MER
FLEXIBILITET
Det avancerade systemet “Adaptive Drive” betyder att OptiDuo™, till
skillnad från den tidigare generationens foderputtare, automatiskt kan
hantera såväl olika mängder foder som olika fodertyper. Detta gäller alla
typer av strå, hö eller färskt gräs. Det ger dig en flexibilitet att anpassa
fodret efter säsongen eller använda olika typer av foder. Din OptiDuo™ kan
effektivt mixa om och flytta fram även det knepigaste foder.

///

Det betyder att detta är det första system som kan anpassa sig till olika
fodertyper och till olika mängder av foder genom att anpassa sin hastighet
och rutt till det som finns på foderbordet – OptiDuo™ ser till att jobbet blir
gjort.
OptiDuo™ är så flexibel att den kan användas i stallar som har upp till 5%
lutning, som har olika breda foderbord samt på gårdar med flera stallar.

MER
TILLFÖRLITLIG
DeLaval OptiDuo™ levererar robotteknologi till ditt foderbord. Det smarta
navigationssystemet säkerställer att den alltid är där den ska vara, redo
att lägga fodret på rätt ställe åt dina kor.
OptiDuo™ startar automatiskt och tar sig automatiskt tillbaka till
laddningsstationen. De avancerade säkerhetssensorerna garanterar
att OptiDuo™ stannar automatiskt om den stöter på en person, ett djur
eller någonting annat och den startar igen automatiskt när hindret har
avlägsnats.

///////
ENKEL
SERVICE

OptiDuo™ har utformats för att vara enkel att serva.
Det är få delar som behöver bytas ut och den har
inget som behöver oljas in vilket gör det lätt att hålla
OptiDuo™ i arbetsdugligt skick.
DeLaval erbjuder också förebyggande service
på OptiDuo™, på samma sätt som gäller för din
mjölkningsanläggning. Med DeLaval InService™ avtal
kan du känna dig trygg att din anläggning får den
service den behöver för en optimal funktion.

///

Om dina kor utfodras rätt så fungerar din gård
mycket bättre. Dina kor håller sig friska och lugna,
de blir mer fertila och produktiva, vilket betyder att
du kommer att vara nöjd och få en lättare vardag.
Det bästa du kan göra i år för att förbättra din
verksamhet är att sätta in ett DeLaval OptiDuo™
i ditt stall.
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