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DeLaval karruselsystemer
Kapaciteter som passer dig
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Stor kapacitet
En karruselplatforms kontinuerlige 
bevægelse betyder konstant 
kogennemløb. Gruppestørrelse er ikke 
et problem. Med ekstra køer eller korte 
belastninger - karrusellen bliver bare 
ved med at dreje, indtil jobbet er udført. 
Uanset om du vil malke en mellemstor 
besætning hurtigt eller har brug for 
kontinuerlig produktivitet til en stor 
besætning. Karruselmalkesystemer 
tilbyder den højeste kapacitet af alle 
malkesystemer. 

Optimerede arbejdsrutiner
Karruselplatforme fører køerne til 
malkeren i et konstant tempo. Hermed 
kan der opnås en jævn og effektiv 
arbejdsrutine, så malkeren ikke bare 
slipper for at gå fra ko til ko, men også 
kan arbejde i en stabil rytme. Resultatet 
er øget malkeeffektivitet.

Arbejdskraftbesparende
Optimerede arbejdsrutiner, der 
fokuserer på de vigtigste malke-
opgaver, kræver færre malkere. 
Desuden betyder den ensartede 
malkerutine med minimal stress, at 
køerne godvilligt går ind på og ud fra 
platformen uden hjælp. Kombinationen 
af disse faktorer indebærer, at der 
kræves færre malkere til at opnå 
samme kapacitet. Det leder til 
omkostningsbesparelser.

Roligt, jævnt og komfortabelt for 
køerne  
Køerne har kort gangafstand fra 
opsamlingsområdet til malkepladsen 
og lærer nemt malkerutinen - de følger 
simpelthen efter den foregående ko op 
på platformen. Når de først er dér, har 
hver ko en individuel bås, der ser ud 
på samme måde for hver malkning. De 
bliver ikke forstyrret af bevægelserne 
fra køerne i nabobåsene og kan bare 
slappe af under malkningen. 

Din løsning til din situation 
Der er ikke to bedrifter, der er ens. 
Størrelsen på dine køer, beliggenhed, 
jordareal, klima samt din besætnings 
malke- og fodringsmønstre spiller alle 
en rolle ved bestemmelsen af den 
løsning, der passer helt nøjagtigt til dig. 

Vores karruselplatformsteknologi findes 
i hjertet af vore malkeløsninger med 
høj kapacitet. Men vores løsninger 
strækker sig ud over platformen og 
omfatter hver eneste del af systemet 
fra malkesæt, pattegummi, vakuum-, 
rengørings- og kølesystemer og hele 
vejen til integrerede bedriftstyrings-
systemer. 

Dette er vigtigt i den øverste ende af 
malkeeffektiviteten, hvor små 
forbedringer kan gøre store forskelle 
mht. produktivitet og indtjening. 
 

Karruselsystemer er de mest 
effektive malkesystemer på 
markedet

Komplette karrusel-
systemer der går ud 
over platformen

Karruselplatformen fører køerne 
til malkeren i en rolig, komfortabel 
og jævn rutine. Hermed kan 
malkeren fokusere på de vigtigste 
malkeopgaver. Resultatet er et 
malkesystem, der giver dig 
mulighed for at realisere det fulde 
ydelsespotentiale i din besætning 
på mindre tid og med mindre 
arbejdskraft.

Karruselsystemer er mest 
velegnede til voksende eller store 
besætninger. Det gør dem ideelle 
både til familiedrevne bedrifter, 
der vil øge effektiviteten eller 
størrelsen på besætningen, og til 
bedrifter med stordrift, der helt 
enkelt har brug for det mest 
kraftfulde og effektive system, der 
findes.

Folk kommer ikke til os med blot en del af et problem, så vi forsøger 
heller ikke at løse det med blot en del af en løsning. 

DeLaval leverer komplette karruselsystemer, der indeholder alle 
aspekter af løsningen. Vi tilbyder fuldstændigt kundetilpassede 
løsninger, der er skræddersyet til din besætning, beliggenhed og 
bedrift.

Vi ved, at hver del i vore karruselløsninger samarbejder, da vi har 
konstrueret dem og bygget dem til at samarbejde.
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Klar til fremtidig 
besætningsudvidelse 
En HBR kan endda klares af en enkelt 
malker, og den er dermed ideel til 
familiedrevne mælkebedrifter eller 
bedrifter, hvor omkostningerne til 
arbejdskraft er store. HBR's store 
effektivitet betyder også, at den er 
velegnet til landmænd, der påtænker at 
udvide besætningen uden at behøve at 
udvide arbejdsstyrken. 

Ko-flow 
På grund af den unikke sekvenslåge 
kan køerne gå ind hurtigt og smidigt, 
og båsenes design placerer dem tæt 
på malkeren. Køerne kommer 
automatisk til malkeren. Samtidig er 
afstanden mellem indgang og udgang 
meget kort. Det betyder, at malkeren 

kan reagere hurtigt, og der er ikke 
behov for arbejdskraft til at lede køerne 
ind i og ud af systemet. Kombinationen 
af disse faktorer gør, at en enkelt 
malker kan betjene en platform med op 
til 32 malkepladser.

DeLavals unikke sekvenslåger betyder, 
at ko-flowet bliver automatisk - det 
fungerer helt enkelt. Køer er hurtige til 
at lære rutinen og følger den også 
gerne. Dette er egentlig ikke overrask-
ende, da karruseller udgør en 
behagelig og stressfri malkerutine for 
køerne. 

Praktiske malkerutiner 
Malkeren står på den indvendige side 
af platformen med klart overblik og 
adgang til alle køer og malkepladser. 
Med en lige gravkant på den ind-
vendige side behøver malkeren ikke 
træde tilbage for hver malkeplads. 
Malkerutinerne bliver lettere på grund 
af den frie adgang til yverne og 
karrusellens justerbare hastigheds-
styring.

I kombination med DeLavals 
bedriftsstyringssystem anvendes 
kodata fra aktuelle og tidligere 
malkninger til at optimere hastigheden 
på karruselplatformen. Dette sikrer, at 
køerne er færdige med malkningen i 
slutningen af rotationen.

Forskellige niveauer 
Du kan vælge funktionsniveauet på 
din HBR fra standard til premium. 
Basisversionen giver dig slet og ret 
mulighed for at malke dine køer hurtigt 
og effektivt. For at forbedre malkerens 
komfort kan DeLavals justerbare gulv 
tilpasses til forskellige malkerhøjder, 
hvorved malkningen bliver mere 
komfortabel. 

Premium-funktionerne omfatter bl.a. 
muligheden for at indbygge DeLavals 
bedriftsstyringssystem i din karrusel-
malkerutine med elektronisk 
koidentifikation, overvågning og 
analyse. 

Den patenterede fodertrugsløsning på 
sekvenslågen øger også HBR-
systemets ydelse.  

Andre tilvalgsfunktioner forstærker 
komforten for både ko og malker. 
Gummigulv på platformen er ét 
eksempel på forbedring af 
kokomforten.

Sildebenskarrusel HBR – 
malkning med høj kapacitet og 
minimal arbejdskraft

DeLaval HBR er det ideelle system til at malke 
mellemstore og voksende besætninger hurtigt og 
effektivt med minimal arbejdskraft. 
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Høj malkeydelse
På store bedrifter, hvor der malkes 
døgnet rundt, syv dage om ugen har 
PR3100HD gang på gang vist sin 
kapacitet over hele verden. Nøglen til 
PR3100HD's succes er, at den 
kombinerer den højeste kapacitet med 
driftsikkerhed. Da vi ikke går på 
kompromis på nogen af disse områder, 
behøver du ikke at gå på kompromis 
med hensyn til produktivitet.

Høj kapacitet
PR3100HD opnår maksimalt gennem-
løb ved at gøre malkerutinen lettere for 
både koen og malkeren. Indgangen er 
1,5 ko bred, hvilket gør det trygt for 
køerne at nærme sig. Malkepladser 
med en vinkel på 15o og 

lavprofilkabinetter er med til en til 
hurtig indgang, hvorved der opnås høje 
gennemløb. Udgangsbøjlen gør det let 
for køerne at gå ud. 

Karrusellens konstante hastighed 
fører køerne til malkeren og lader 
denne fokusere på de vigtigste 
arbejdsfunktioner, hvilket øger 
malkerens effektivitet og gør, at han/
hun kan præstere mere på kortere tid. 

Driftsikkerhed 24/7
DeLaval kombinerer lige dele forskning, 
kvalitetsteknik og erfaring til at bygge 
karruselsystemer, der bare bliver ved 
med at dreje rundt. Da hver enkelt del 
af DeLavals karruseller er fremstillet af 
udvalgte materialer i topkvalitet, der 
klarer driftsforholdene og -kravene, er 
de bygget til at holde længe.

Tilpasses din besætning
PR3100HD kombinerer driftsikkerhed 
med tilpasning. Hver malkebedrift har 
sine egne specielle krav. PR3100HD 
kan kundetilpasses, så kravene kan 
blive opfyldt. Selv om disse forbedring-
er en gang imellem kan betyde 
effektivitetsforbedringer, der procentvis 
er små, er det i den øverste ende af 
malkeproduktiviteten, at små 
forbedringer kan gøre den store forskel. 

Bedriftsstyring 
PR3100HD giver mulighed for at 
indbygge en automatiseret bedrifts-
styringsfunktion direkte i systemet. 
Køerne identificeres automatisk, i takt 
med at de går igennem malke-
cyklussen, og der indsamles en række 
oplysninger. Dette er en hjælp ved 
identificering og styring af køerne. 
DeLavals frasorteringssystem gør det 
derefter let at frasortere køer, der 
kræver yderligere opmærksomhed.

Vore karruseller holder så længe, at 
vi bygger dem for fremtiden
At have det bedste karruselsystem på 
markedet i dag betyder ingenting, hvis 
du ikke kan drage fordel af morgen-
dagens løsninger. DeLaval har dagens 
nyeste teknologi og desuden system-
kompatibilitet, så morgendagens 
teknologiske gennembrud kan efter-
monteres. 

Parallelkarrusel PR3100HD 
Kraftcenteret for malkning 
med høj kapacitet

PR3100HD er udviklet til malkning med høj kapacitet, hvor 
produktiviteten er afgørende.
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Lettere besætningsstyring 
Laktationskurver kan vises grafisk lige 
som udvikling og tendenser for fedt, 
protein og celletal. Aktivitetsmålere 
og reproduktionskalenderen er effektive 
værktøjer i din reproduktionsstyring.
 
Adskillige sorteringslåger hjælper dig 
med at sortere køerne i 2 til 5 og flere 
retninger. De kan monteres én og én 
efter hinanden eller grupperes for at 
øge antallet af sorterede køer og 
minimere pladsbehovet.
 
En automatisk vægt kan overvåge dine 
køers vægtændringer som grundlag for 
yderligere handling.
 
Specifikke oplysninger kan overføres 
fra stalden til dit kontor til senere 
behandling, eller kodata kan vises, 
mens du arbejder i stalden.

Den rigtige beslutning på det rigtige 
tidspunkt 
Et besætningsstyringsværktøj er 
uundværligt for alle landmænd, der er 
interesseret i at optimere produktion 
og indtjening. DeLavals bedriftstyrings-
system er et modulkoncept, der giver 
dig mulighed for at styre sortering, 
fodring, malkning og reproduktion som 
én integreret driftsoperation. Denne 
optimale besætningsstyringsløsning 
holder styr på hvert enkelt dyr, over-
våger tendenser, forudsiger problemer 
og vurderer valgmuligheder.
 
DeLavals bedriftstyringssystem giver 
hurtig adgang til de daglige oplysning-
er, som er afgørende for en vellykket 
drift af en moderne malkeproduktions-
gård.

Total kontrol
Viden er et betydningsfuldt værktøj, 
især når det hjælper dig med at 
forudse, hvad der kommer til at ske. 
DeLavals bedriftsstyringssystem giver 
dig total kontrol over ydelsen fra hver 
enkelt ko. Hvis en ko afviger fra dens 
normale produktion, ved du det med 
det samme. I og med at du har alle 
oplysninger, kan du træffe de rigtige 
beslutninger på det rigtige tidspunkt. 

Nøjagtige oplysninger, som kommer i 
rette tid, betyder at du omgående kan 
løse problemer, der handler om at køer 
er syge eller giver mindre mælk end 
normalt. Daglige målinger af mælke-
ydelse minimerer dine produktionstab 
og forbedrer din rentabilitet.
 
Pålidelige ID- og malkepladsstyre-
enheder hjælper dig med at styre 
din malkeproces nøjagtigt og leverer 
værdifulde oplysninger.

Bedriftstyringssystemet sover aldrig; det indsamler og behandler 
data døgnet rundt. Det hjælper med til at identificere tendenser og 
støtter dig i udviklingen af strategier på et tidligt stadie, hvorved du 
sparer mange timers arbejde.

Bedriftstyringssystem
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Mælkekøling & opbevaring
For at bevare mælkekvaliteten skal 
frisk mælk afkøles hurtigt. Mælken 
forlader yveret med en temperatur på 
ca. 35°C og skal afkøles til en 
opbevaringstemperatur på omkring 
4°C til 6°C for at forhindre vækst af 
mikroorganismer.

Da alle mælkeproduktionsgårde 
varierer med hensyn til besætnings-
størrelse, staldkonfiguration og 
mælkeopbevaringssystem, tilbyder 
DeLaval en række mælkekøling-
løsninger, der kan opfylde alle krav. 

DeLavals serie med kompakte kølere 
giver dig mulighed for at opnå de 
højeste niveauer for mælkekvalitet og 
indtjening ved at levere effektiv, køling, 
der indkapsler kvaliteten i din mælk, før 
den kommer i tanken.

Karruselmalkeplatforme er 
højtydende udstyr. Og som alt 
højtydende udstyr kræver det 
regelmæssig service for fortsat at 
kunne fungere på topniveau. 

DeLaval InServiceTM leverer ekspertise 
på stedet, så du får det bedste ud af 
dit karruselmalkesystem. Uddannede 
og certificerede teknikere udfører plan-
lagt service og forebyggende vedlige-
holdelse, så dit system holdes 
optimeret, og din bedrift fungerer 
problemfrit. 

Regelmæssig, planlagt vedligeholdelse 
er en investering, der sparer penge. 
DeLaval InService hjælper dig med at:

• Nedbringe ikke planlagt servicetid
• Opretholde optimal produktivitet
• Forbedre dine køers sundhed

Vores service findes 24 timer i døgnet, syv dage 
om ugen, 365 dage om året  
Nøjagtig som dine køer

Det er derfor, vi har oprettet et servicenetværk til at 
beskytte din produktivitet. Over 3.000 uddannede 
DeLaval-teknikere i mere end 100 lande er klar til at 
handle hurtigt og forhindre, at små problemer bliver 
til store problemer.
 
Vore teknikere har direkte adgang til over 30.000 dele 
og, afhængigt af hvor du befinder dig, kan de normalt 
være fremme på din gård i løbet af timer - ikke dage.

Beskyt mælkekvaliteten 
Køling & rengøring

Beskyt din produktivitet
DeLaval InService™

Rengøring og hygiejne 
Et effektivt rengøringssystem er altaf-
gørende for at sikre høj mælkekvalitet.
 
DeLaval tilbyder et udvalg af 
rengøringssystemer, der er beregnet 
til hurtig desinficering af karrusel-
malkesystemer. Det beskytter ikke blot 
kvaliteten på din mælk, men i og med 
at rengøringen går hurtigt, minimeres 
systemets servicetid og den tid, der 
bruges til opgaver, der ikke har med 

malkningen at gøre.

For at kunne opfylde forskellige 
rengøringskrav tilbyder vi et antal 
løsninger, der omfatter automatiske 
rengørings- og doseringssystemer. Vi 
leverer også de rengøringsmidler og 
kemikalier, der passer til dine specielle 
malke- og miljøkrav.
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For at få det meste ud af dit 
karruselmalkesystem, skal du se 
på de store linjer og planlægge 
både for fremtiden og for i dag. 

DeLaval har den erfaring og ekspertise, 
der skal til for at hjælpe dig med at 
planlægge et karruselmalkesystem, 
der passer din specielle situation 
- både nu og i fremtiden. Vi ser på 
gårdens beliggenhed, det fysiske 
staldlayout, den aktuelle og påtænkte 
besætningsstørrelse, klima, geografi 
og mange andre eksterne variabler. 
Derefter anbefaler vi på basis af det 

antal malkere, du har tænkt dig, og den 
daglige, maksimale mælkeydelse pr. ko 
en karruselløsning og konfiguration, der 
har den rigtige balance, så du undgår 
både spildtid og store spidsbelast-
ninger under arbejdet.

Planlæg din succes

Planlæg for fremtiden
Vi indbygger også bæredygtighed i dit 
system overalt, hvor det er muligt. Det 
gør det muligt for dig at udnytte de 
naturlige ressourcer, du har til rådighed, 
på bedste måde. Det gør dig også i 
stand til at genindvinde og genanvende 
ressourcer, så du forbruger mindre og 
giver mindre ud.

Mælkeydelsen pr. ko stiger med 
tiden. Din platform skal have et 
tilstrækkeligt stort antal malke-
pladser til at tage højde for dette 
lige fra starten. 

Tænk frem i tiden og tag hensyn til en 
mulig besætningsudvidelse, så du 
vælger den rigtige platformsstørrelse 
fra starten. 

Supplerende løsninger
DeLaval tilbyder en række tillægs-
løsninger til at supplere dit karrusel-
system.
•  Ventilationsløsninger til forskellige 

klimaer 
•   DeLaval automatiske klovbade for 

optimal kosundhed
•   Gummigulve til gange og spaltegulve 

for optimal kokomfort
•  Kodrivere til at lede dine køer 

skånsomt til platformen for at opnå et 
højt og stabilt gennemløb
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