Persbericht
DeLaval Evanza™ melkstel wint de zilveren
innovatiemedaille op EuroTier
Steenwijk, Nederland, 21 september 2018
DeLaval wint de zilveren medaille op EuroTier 2018 voor haar Evanza
melkstel met tepelvoering-cartridge. Deze prijs versterkt de inzet en het
leiderschap van DeLaval op het gebied van innovaties binnen de
melkveehouderij.

Het DeLaval Evanza melkstel is het eerste melkstel ter wereld dat een eenvoudig
verwisselbare cartridge gebruikt in plaats van een standaard tepelvoering. Het
heeft een nieuw ontworpen melkklauw met vernieuwde TopFlow™ technologie en
een gemakkelijke snelsluiting tussen de melkklauw en de tepelbeker.
Het nieuwe DeLaval Evanza melkstel met tepelvoering-cartridge levert belangrijke
voordelen voor veehouders en koeien op het gebied van melktechnische
prestaties, dierenwelzijn, onderhoud, ergonomie en betrouwbaarheid.
De melkveebedrijven waar het nieuwe Evanza melkstel met tepelvoering-cartridge
getest werd, zien een verhoging van de melkstroom tot 9,3%. Tevens is de

aansluiting verbeterd, wat de melktijd met wel 30 minuten per melkbeurt verkort;
een verlaging van 7%. Daarnaast is de speenconditie verbeterd en is de
benodigde servicetijd met 50% afgenomen. Het vervangen van de cartridge gaat 3
keer sneller dan het vervangen van een gewone tepelvoering, wat een
aanmerkelijke besparing op tijd en arbeid oplevert. Al deze gegevens zijn
verzameld op test- en pilotbedrijven en resultaten kunnen verschillen.
“Innovatie zit in ons bloed en staat centraal bij onze voortdurende ondersteuning
aan klanten. De nieuwe Evanza is een revolutionaire combinatie van een melkstel
met tepelvoering-cartridges. Dit is een sterk statement van DeLaval in de
voortdurende ondersteuning aan veehouders over de hele wereld, om efficiënter
en winstgevender te worden, met oog voor voedselveiligheid en dierenwelzijn
zoals dat wordt geëist door de zuivelindustrie”, zegt Paul Löfgren, EVP Cluster
Europa, Midden-Oosten en Afrika.
De bezoekers aan EuroTier 2018 worden uitgenodigd om het Evanza melkstel met
tepelvoering-cartridge, samen met veel meer innovatieve oplossingen, te bekijken
in de DeLaval stand, Hall 13, standnummer 13D25. Het Evanza melkstel zal
voorjaar 2019 beschikbaar zijn.
Voor meer informatie:
info.nl@delaval.com
Over DeLaval
DeLaval is wereld marktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en
oplossingen voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie
mogelijk, rekening houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze
oplossingen en systemen worden gebruikt door miljoenen melkveehouders
verspreid over de wereld, elke dag opnieuw.
DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan in Zweden toen uitvinder Gustaf
de Laval de melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan
100 landen en biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers.
DeLaval, naast Tetra Pak en Sidel, is onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie
voor meer informatie: www.delavalcorporate.com.

