DeLaval
™
melkstal P500
Een systeembenadering

WAAROM IS DEZE
MELKSTAL

Een rustige
melkomgeving

BETER?

Of u nu een nieuwe melkstal bouwt of een
bestaande renoveert, de DeLaval P500
parallelmelkstal is ontworpen om meer capaciteit te
halen in een kleinere ruimte. Hierdoor is de P500 de
keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar
hoge capaciteit en efficiëntie.

Tot

56

snellere koewissels met
de DeLaval
SynchroSweep™*

Tot

30 %

kortere
koestand*

%

GEEN

belemmeringen
bij de
koe-uitloop

Robuuste,
stille en lichte
positiehekken

3

gemaakt van industrieel
HDPE materiaal

besturingsvarianten

Slechts

Koecomfort
De positiehekken
worden tijdens het
melken gelift

* Gegevens verzameld op test- en referentiebedrijven en vergeleken met de Champion melkstal.

2438 mm
vrije hoogte nodig
voor de DeLaval
SynchroArc™

DE HERO
KENMERKEN
Het samenspel van innovatieve kenmerken maakt
van de P500 de meest vooruitstrevende melkstal die
we ooit ontwikkeld hebben.

DeLaval DelPro™
De krachtige analyse en verwerkingscapaciteit van het
DeLaval DelPro™ managementsysteem helpt u om
betere beslissingen te nemen.

DeLaval SynchroArc™
DeLaval SynchroArc™ is zo veel
meer dan een open nekrail zonder
belemmeringen. Het is ontwikkeld
om vlotter koeverkeer te creëren op
een kleinere uitloopruimte en een
lagere inbouwhoogte.

DeLaval SynchroSweep™
DeLaval SynchroSweep™ betekent
onafhankelijk bestuurde, opgehangen
en niet overlappende positiehekken.
Dit ontwerp zorgt voor een rustige
melkomgeving en een vlotte en
comfortabele melkbeurt.

DeLaval SynchroControl™
DeLaval SynchroControl™ zorgt voor
de meest geavanceerde besturing van
een melkstal ooit. Met minimale inzet
van de melker wordt de melkbeurt
veiliger, rustiger en efficiënter.

DeLaval Advisory
Expertise van gespecialiseerde adviseurs
zorgt ervoor dat u het volle rendement
haalt uit uw investering. Niet alleen tijdens
het ontwerp en het bouwproces maar
gedurende de gehele gebruiksduur.

DeLaval InService™ All-Inclusive
Alles wat nodig is om uw P500 melkstal op volle
capaciteit te laten werken en geleverd wanneer u het
nodig hebt.
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