
DeLaval väkirehuvaunut FW ja FM
Ohjattu ruokinta tuotoksen perusteella



Kustannukset vähemmälle samalla 
kuin työn laatu paranee
Rehukustannukset ovat 
maidontuotannossa n. 30-50% 
kaikista kuluista. Automaattisella 
ruokintarobotilla on helppoa vähentää 
näitä rehukustannuksia, koska 
yksilöllisellä ruokinnalla jaetaan tarkat 
rehuannokset joka lehmälle. Näin 
lehmille annetaan tarvittava määrä 
oikeaa rehua kussakin tuotosvaiheessa 
ja sitä myötä optimoidaan myös 
kustannukset. Herumahuipun aikaan 
rehuannosten nosto automatiikalla 
on helppoa ja lehmiä on helppoa 
pitää tavoiteruokinnalla. Pienen kerta-
annoksen ansiosta pötsin pH pysyy 
vakaampana ja ruokahalu kunnossa.

Ruokintarobotin laskennallinen 
poistoaika on yleensä varsin lyhyt, 
muihin investointiin verrattuna.

Säästät paljon työtä ja työaikaa FW 
tai FM ruokintarobotilla. Robotti tekee 
työn puolestasi, ja vapaudut tekemään 
muuta mielekästä työtä tai jää peräti 
enemmän aikaa vapaa- aikaan.

DelPro™- järjestelmä – 
ainutlaatuinen kokonaisuus 
Mikäli olet valinnut DeLaval DelPro™-
lypsyjärjestelmän tuotannonohjauksella, 
voidaan väki- ja karkearehurobottien 
ohjaus kytkeä samaan järjestelmään.

Silloin käytettävissäsi on kokonaisuus, 
jossa hyödynnetään lehmän 
yksilölliset lypsytiedot automaattisessa 
ruokinnassa. Jokainen lypsykerta 
tuo informaatiota ruokintavaunun 
tietokoneeseen, ja nämä tiedot on 
hyödynnettävissä rehunannoksissa – 
automaattisesti tai käsin muutettuna. 

Automatiikasta huolimatta järjestelmä 
on täysin lypsäjän hallittavissa. 
Tuotannonohjausjärjestelmälle 
voidaan antaa käyttäjän säätämä 
matalan tuotoksen hälytys. Näin saat 
tiedon tuotosmuutoksesta kätevänä 
raporttina ja voit milloin tahansa säätää 
yksittäisen lehmän ruokintaa alas- tai  
ylöspäin. 

DelPro™ tuo parsinavetan ruokinnan 
ohjaukseen lypsytietoihin perustuen 
aivan uusia mahdollisuuksia. Mikään 
muu järjestelmä maailmassa ei pysty 
siihen! 

DeLavalin täysautomaattiset 

väkirehuvaunut, 

tilavuusperusteinen FW ja 

punnitseva FM auttavat 

sinua saamaan entistä 

paremman kannattavuuden 

maidontuotantoon.  

Saat korkeamman tuotos-

tason vähemmällä työllä,  

samalla kuin rehukulut 

maitolitraa kohti vähenevät. 

Lisäksi eläinterveyttä on 

helppo parantaa oikealla 

ruokinnalla. Väkirehu- ja 

karkearehuvaunujamme on 

mahdollista myös ohjata 

suoraan tuotannonohjaus- 

järjestelmästä, automaattisesti 

tuotokseen perustuen.

Väkirehuvaunut 
FW ja FM
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Myös itsenäisesti toimivana, 
ilman tuotannonohjausta
DelPro™- vaunuja voi aina käyttää 
”Stand-alone” mallisena. Eli mikäli 
sinulla ei vielä ole käytössäsi 
DelPro™-lypsyjärjestelmää niin 
vaunu toimii erillisenäkin yksikkönä 
erinomaisesti. 

Jälkeenpäinkin DelPro™-Stand-
Alone-väkirehuvaunun pystyy 
automatisoimaan järjestelmävaunuksi. 
Tällöin voit ohjata vaunua sekä 
toimiston tietokoneelta langattomasti 
että vaunun ohjauspaneelista. 

DeLaval-väkirehuvaunu voidaan 
asentaa minkätyyppiseen 
parsinavettaan tahansa, 
lypsykonemerkistä riippumatta.

Myös suurimmille karjatiloille

DeLavalin ruokintavaunuja on 
käytössä ympäri maailmaa. 
Vaunu on helppo asentaa – myös 
ahtaissa navetoissa ja kapeilla 
ruokintapöydillä.  – Erillisiä rehuja 
voidaan jakaa jopa 10 kpl (FM), 
ja jakokertoja voidaan ohjelmoida 
helposti jopa 20 yhden vuorokauden 
ajalle. 

Jakokertojen noustessa 6-10 kertaan 
päivässä väkirehun syönti kasvaa ja 
pienen kerta-annoksen ansiosta sen 
hyväksikäyttö on tehokkaampaa.

 
Mikäli väkirehuvaunu joutuu 
kulkemaan useammalla eri 
ruokintapöydällä tai risteämään 
esim. lypsykiskon kanssa, löydät 
siihen tarvittavat tarvikkeet DeLaval-
valikoimasta. Myös kiskojen ohjaus 
esimerkiksi täyttöpaikan ja toisen 
ruokintapöydän kiskon välillä on 
mahdollinen, kiskovaihteella.

Kaikki vaunut kulkevat ketterästi 
omilla akuilla, ja palaavat takaisin 
omalle lataus- ja parkkipaikalleen. 
Ruokintavaunun akut ovat pitkäikäisiä 
erikoisakkuja.

Paikkaohjattuna tai 
transponderitunnistuksella

DeLaval väkirehuvaunun eläin- 
tunnistus voidaan tehdä kahdella 
eri tavalla, tarpeittesi mukaan. 
Yleisin tapa on paikkamerkki. 
kullekin paikkamerkille on 
ohjelmoitu tietty eläin. Vaunu 
pysähtyy paikkamerkin kohdalle, 
annostellen oikean rehuannoksen. 
Transponderitunnistuksessa 
ruokintavaunu lukee ensin 

transponderista eläimen numeron 
ja annostelee sen jälkeen 
eläinkohtaisesti oikean annoksen.  
Transponderitunnistusta käytetään 
erityisesti silloin kun eläinten paikka 
vaihtuu usein.

 
Kestävää laatua 
DeLaval-väkirehuvaunu on suunniteltu 
myös kosteisiin ja vaikeisiin 
navettaolosuhteisiin. 

Vaunu on tehty ruostumattomasta 
teräksestä ja kaikki kulutukselle alttiit 
osat on erikoisvahvoja. Tämä tekee 
DeLaval-väkirehuvaunusta erittäin 
pitkäikäisen työkalun parsinavettaan. 
Kestävyys on huomioitu myös 
ohjauspaneelissa, Sen ansiosta 
käyttömukavuus pysyy huipussa 
myös vuosien käytön jälkeen.

Erityyppisiä rehuja varten DeLaval-
valikoimassa on myös erikois-
annosteluruuveja. 
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Saadaksesi tarkempaa tietoa, ota yhteyttä alueesi DeLaval-myyjään
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DeLaval  FW200DeLaval FW200

Mitat millimetreinä

(korotusosalla)

 DeLaval  FW200 standard 
 Jakoruuvilla Pohjakuljettimella

Pituus: 1144 mm 1114 mm

Leveys: 760 mm 850 mm

Korkeus (Kiskon alareunaan): 1215 mm 1370 mm

Paino ilman akkuja: 105 – 110 kg 105 – 110 kg

Paino täytettynä: 345 – 370 kg 345 – 370 kg

Kiskotyyppi: IPE/INP 120, IPE 160   

Akut: 2 x 12V, 60 Ah  

Jakonopeus: 5 – 6 lehmää/min normaalivauhdilla  

 Tilavuusperusteinen

Tekniset tiedot:

FW-väkirehuvaunut
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DeLaval väkirehuvaunu FW 
on markkinoiden ketterin 
vaunu 2-4 väkirehulle,  
kaikentyyppisiin parsi-
navetoihin.

Oikea ratkaisu valintasi mukaisesti

 FW200 FW200 

 Jakoruuvilla Pohjakuljettimella

Rehujen määrä 2 – 4 2 – 3

Rehusäiliöiden tilavuudet

• 2 rehua 240,140  240,140

• 3 rehua 240,70,75  240,70,75

• 4 rehua 150,70,75,90  – 

 

Lisävarusteet

Kivennäissäiliö 10 litraa Maks. 2 kpl  Maks. 2 kpl

Korotusosa antaa lisätilavuutta Maks. 525 litraan asti Maks. 525 litraan asti

Kaksipuolinen jako   

Väkirehuvaunun käyttömahdollisuuksia

Yksipuolinen

A

Päät vastakkain

B

Hännät vastakkain

C

Päät vastakkain, 
monessa rivissä

D

Suunnittelu
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DeLaval on DeLaval-ryhmän tuotemerkki, Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Säiliö Tilavuudet, litraa 
standard-malli

Tilavuus korotusosalla

Moduuli I 1 190 (142–282) 282 (206–404)

2 + 3 100 (54–124) 139 (78–177)

4 + 5 48 48

6 68 173

Moduuli II 7 290 (266–336, jopa 390) 421 (360–459 jopa 560)

8 100 (54–124) 139 (78–177)

9 + 10 48 48

Akut 2 x 12 V (60 Ah)

Latauslaite 24 V maks. 8 A

Kisko IPE/INP 120

Ajonopeus 12 m/min.

Ruokintanopeus 2–3 lehmää minuutissa paikkamerkkitunnistuksella 
1–2 lehmää minuutissa transponderitunnistuksella

Jakotapa Pohjakuljetin, punnitseva jako

Etäisyys ruokintapöydästä kiskon alareunaan
Standard 1650–2200 mm
Korotusosalla 2000–2550 mm

Etäisyys ruokintapöydän reunasta kiskon 
keskelle: Minimi 580 mm (paikkamerkki-
ohjauksella)

Tekniset tiedot, FM-väkirehuvaunu

DeLaval kraft- 
fodervagn FM

1 Poikkikuljetin 670
2 Poikkikuljetin 970
3 Standard
4 Korotusosalla
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