
VMS mjaltaþjónninn



Glæsileg hönnun

• DeLaval er blár:

• Rammi að ofan

• Hurðir

• Rafpússað ryðfrítt stál:

• Róbótaarmur

• Hlið

• Miðjuhluti

• Stuðningsrör

• Sýruþvegið ryðfrítt stál:

• Að innanverðu

• Burstað ryðfrítt stál á:

• Framhlið – notendahlið

• Magasin hlíf



Mjög sterkbyggður og allt ryðfrítt

• Burðarvirki úr öflugu ryðfríu prófílefni

• Þolir stæstu gerðir kúa

• Allt er úr rýðfríu efni

• Engin tæringarhætta

• Auðvelt að halda hreinu

• Glæsilegur að sjá

• Gott rými, einnig fyrir stórar kýr

• Inn- og útgönguhlið mjög öflug, aukin 
ending og rekstaröryggi

• Ekki hætta á sprungum eða 
brotum þó kúm sé rutt á 
grindurnar

• Ver kýrnar fyrir truflun frá öðrum 
kúm meðan þær eru í mjöltum



Mykjurenna

• Tryggir hreinna umhverfi við 

mjaltirnar



Hurðir og hlífar sterkar og auðveldar í umgengni

• Sterkbyggðar hurðir og hlífar 

verja viðkvæma hluti vel

• Auðvelt að ganga um sem gerir 

umsjón og viðhald auðvelt



Sterkbyggðar hurðir og hlífar



Mjög sterkbyggður bás

Kýrin er vel varin við mjaltir í VMS



Sambyggt gólf er hluti af hönnuninni

• VMS er sjálfberandi og þarf því engan 
stuðning við innpökkun

• Auðveltdur í uppsetningu

• Sérstyrkt gólfplata

• Riffluð að neðan sem gerir VMS 
stöðugan

• Innbyggðar raufir fyrir lyftaraklær

• Auðvelt að lyfta og stilla af við 
uppsetningu

• Auðveldar flutningsumbúðir

• Tvær gerðir af gólfplötu

• Með rist

• Heilt gólf



Tvær gerðir gólfplötu

Heilt gólf með vatnshalla Gólf með vatnshalla og rist



Innbyggð sjálfvirk þvottavél

Hraður þvottur og því lítil stopp frá mjöltum

• 15-17 mínútna aðalþvottur

• 5 mínútur í sjálfstætt skol á VMS

• 7-8 mínútur í kerfisskol



Fóðurtrog úr ryðfríu stáli

• Stillt af eftir lengd kúnna

• 1 fóðurskammtari

staðalbúnaður

• 2 fóðurskammtarar 

aukabúnaður

• Stillanleg og hæg áfylling sem 

tryggir litla fóðurafganga í trogi 

að mjöltum loknum

• Vökvaskammtari aukabúnaður

• Auðvelt að þrífa



Vörn á fóðurskammtara

• Lítið lok neðst á röri

• Kemur í veg fyrir að raki fari 

upp í rörið og fóður blotni og 

klessist

• Kemur í veg fyrir að fóður falli 

niður í trogið ef kýrnar stanga 

fóðurtrogið



VMS™ fra DeLaval

Mjólkur-

gæði
Frelsi 

Dýravernd
Einfalt

Notendavænt



Fóðurskömmtun


