
DeLaval VMS™ V300 



DeLavel VMS V300 snýst um að gera 
mjóllkurframleiðslu persónulegri, 
nákvæmari  og arðbærari.

Það er kerfi sem býður upp á að hægt sé að meðhöndla 
hvert býli, hvern bónda, hverja kú og jafnvel hvern spena 
fyrir sig - og aðlaga ferlið að þörfum hvers og eins.

Kerfisbundin nálgun með þig í 
forgrunni.

Í mjólkurframleiðslu er nauðsynlegt að hafa tæki sem 
gera flókna hluti eins einfalda og hægt er. Kerfi sem stýrir 
mismunandi ferlum og inntaki með það að markmiði að 
framleiða meira af gæðamjólk.

Til að ná þessu markmiði þarf að hugsa um búið í heild, 
þar kemur 135 ára reynsla af nýsköpun í mjaltatækjaiðnaði 
að góðum notum.

Í VMS V300 er sjálfvirkni nýtt til að tryggja að dýravelferð 
og matvælaöryggismál séu í fyrirrúmi og til að stuðla að 
því að mjólkurframleiðsla sé arðbær valkostur nú og til 
lengri tíma.

ÞETTA SNÝST 
ALLT  
UM ÞIG



VMS V300 snýst 
ekki eingöngu 
um tækni, það 
snýst um þína 
mjólkurframleiðslu. 



Skilvirkni  
Með VMS V300 snýst allt um að búa til betra 
vinnuumhverfi fyrir þá sem starfa við mjaltir..

HEILDARSÝN

Dýravelferð
VMSTM V300 er sjálfvirkt mjaltarkerfi. Er ekki 
færiband þar sem kýr eru meðhöndlaðar 
eins og vörur. Það er fullkomlega sjálfvirkt 
mjaltakerfi sem tryggir betri gæði og 
árangur fyrir bæði menn og dýr.

360



Matvælaöryggi
VMS V300 mun sjá til þess að þín 
framleiðsla sé í fararbroddi þegar kemur að 
matvælaöryggi í framtíðinni. 

Arðsemi
Með VMS V300 er hægt að framleiða meiri 
mjólk á skilvirkari, öruggari og sjálfbærari hátt 
og um leið standa undir kröfum neytenda.

HEILDARSÝN
360°



Með DeLaval VMS V300 er hægt að mjólka 
hverja kú samkvæmt þörfum og getu hverju 
sinni sem stuðlar að hámarks nýtingu.

BETRA,  
AF HVERJU?

Engin 
tankmjólk 
til spillis

Færri 
vinnustundir

99
Spenaúðun

nákvæmni

EKTA 
fjórðungs 

mjaltir

%



10%
aukin 

 framleiðslugeta

Framúrskarandi 

þjónusta sérhæfðra 

þjónustumanna

Meira en

3500kg
af mjólk á 

dag

99,8%
nákvæmni í 
ásetningu

Allt að

sneggri 
ásetning

50%

Tölfræði fengin úr prófunar- og tilraunabúum.



LYKILÞÆTTIR
DeLaval VMS V300 nýtir tækninýjungar sem ekki hafa 
verið titækar til að gera hluti sem voru ekki mögulegir 
áður í mjólkurframleiðslu. 



LYKILÞÆTTIR

Metnaður okkar er að bjóða upp á 
framúrskarandi þjónustu og viðhald á 
VMS V300.

 DeLaval Þjónusta

Boðið er uppá ráðgjöf við fjósbyggingu  
ásamt uppsetningu, gangsetningu og 
þjálfun á VMS V300.

 DeLaval ráðgjöf

Samspil myndavélar og hugbúnaðar 
skilar hröðum og fumlausum ferlum.

 DeLaval InSight™

Undirbúningur spena er gerður 
með aðskildu þvottahylki.

  DeLaval PureFlow™

Aðgengilegt notendaviðmót sem 
gerir notendum kleift að tengjast 
kerfinu hvar sem þeir eru staddir. 

  DeLaval InControl™

Háþróað mjaltakerfi krefst 
háþróaðs hugbúnaðar

  DeLaval DelPro™



™

DeLaval 

Með 135 ára reynslu í þróun og framleiðslu 
mjaltakerfa hefur DeLaval lært að til að ná sem 
bestum árangri þarf að leggja áherslu á býlið í heild.

Þess vegna er ekki nóg að DeLaval VMS V300 
sé okkar besta mjaltakerfi til þessa, heldur er 
það miðjan í enn stærra ferli. Þar kemur DeLaval 
DelPro™ til sögunar. 

OCC frumutölumælir

Snjallhlið/beitivörn

Beiðslisgreining

DeLaval VMS™ V300

Ákvarðanir 
byrja hér

Fra
mmistaða

Frjósem
i



™

DelPro heldur utan um öll gögn frá VMS V300 og tengdum kerfum og 
birtir þær upplýsingar á auðlesanlegan máta. 

Kerfið

ICAR samþykktur 
mjólkurmælir fyrir 

hvern spena

DelPro™ Companion

BCS Holdafarsmat

Ákvarðanir 
byrja hér

Fra
mmistaða

H
ei
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a

Fóðrun

Mjaltir



DeLaval 
InControl™

De Laval InControl auðveldar ekki aðeins stjórn á DeLaval VMS 
V300, heldur veitir aðgang að skýrslum og upplýsingum sem 
auðvelda þér að taka réttar ákvarðanir. Með DeLaval InControl er 
hægt að fá upplýsingar um hvert dýr, sjá upplýsingar um nyt og 
breyta kerfisstillingum.

Hvort sem er á snertiskjánum eða þínu snjalltæki, er hægt að 
stjórna VMS V300, fá daglegt yfirlit og uppfæra upplýsingar.



Aðgengilegt notendaviðmót hvar 
sem þú ert.

Þú ert við stjórnvölinn

• Biðröð inn í VMS V300
• Staða og frammistaða kýrinnar
• Staðsetning dýra
• Upplýsingar um síðustu mjaltir
• OCC frumu talningar ef  
   frumugreinir er til staðar
• Stillingar fyrir hverja kú
• Frjósemisupplýsingar

Einfalt og fljótlegt yfirlit

Hægt er að bæta við eftirlitsmyndavélum í DeLaval 
InControl™ og fá þannig betri yfirsýn.

Eftirlitsmyndavélar

Notendavænt

Snjalltækja útgáfa

Stjórnun ferla

Deiling upplýsinga

Fjarstýring

• Stórir hnappar
• Einföld skjátákn
• Leiðandi skjáuppsetning

• Fyrir Android og iOS



DeLaval 
PureFlow™

Aðskilið hylki

Meðhöndlun með 
hreinu volgu vatn

Meira hreinlæti

Eftir þrif er speninn 
þurrkaður með 
blæstri og sogi

Ef þú ert að leita að besta mjaltaferlinu, finnur þú það í 
DeLaval VMS V300.

Delaval PureFlow™ undirbýr spenann fyrir mjaltir. 
Með hinu einstaka gegnsæja þvottahylki sést hvernig 
speninn er þrifinn og örvaður.

Fyrsta mjólkin er tekin  með þvottahylkinu og kemst 
aldrei í snertingu við fersku mjólkina sem skilar sér í 
mjólkurtankinn. Undirbúningur með hreinu vatni. 

Að mjöltum loknum er DeLaval PureFlow™ hylkið 
sjálfkrafa þrifið.

Upphafið á 
þægilegasta 

og skilvirkasta 
mjaltaferli sem við 

höfum þróað.



Örvun

Sérsniðnar stillingar

Gegnsætt hylki

Fyrsta mjólkin fer í 
sér, aðskilið kerfi



DeLaval 
InSight™

Þegar fylgst er með DeLaval VMS™ V300 í vinnslu 
eru tvö atriði sem tekið er sérstaklega eftir: hversu 
rólegar kýrnar eru og hversu fumlaus vélarmurinn er 
í  hreyfingum við þrif, örvun, undirbúning, ásetningu 
og úðun.

Delaval InSight™ er lykillinn að því.

Armurinn er sá nákvæmasti og skilvirkasti sem við 
höfum þróað, með honum verður meðhöndlun, mjaltir 
og spenaúðun betri en áður.  
Það sem gerir þetta mögulegt er fullkomið samspil 
myndavélar, vél- og hugbúnaðar sem völ er á.

Tvær 
úðasprautur

Sjálflærandi

Háþróaður  
hugbúnaður

Sjálfhreinsandi

99,8%
hittni



Við hverjar mjaltir mun DeLaval InSight™ kortleggja 
og læra á júgur- og spenastöðu kýrinnar. Ekki þarf 
að eyða tíma í að láta búnaðinn læra á spenastöðu 
þegar kýr er mjólkuð í fyrsta skipti.

Einnig þýðir það að í hvert skipti sem kýrin er 
mjólkuð, tekur kerfið tillit til mismunandi stöðu júgra 
á hverjum grip - þetta gerir ferlið skilvirkara.

Armurinn gerir 
meira en að finna 
spenana,  
hann lærir.

Þjónustuvænn

Sterkbyggð hönnun

Rispufrítt 
gler

Hraðvirkar 
og fíngerðar 
hreyfingar



RÁÐGJÖF  
frá fagaðilum 
Að skipta yfir í sjálfvirkan mjaltaþjón er frábært tækifæri 
til að auka mjólkurframleiðslu og um leið auka öryggi og 
sjálfbærni í takt við kröfur neytenda. 

Ásamt Fóðurblöndunni og Bústólpa  bjóðum við þér 
ráðgjöf við skipulagningu á þínu fjósi og búi ásamt 
öruggri uppsetningu og þjálfun.

Heildarnálgun

Þjálfun  
og góðar  

starfsvenjur

Skipulag  
og stjórnun  

á framleiðslu- 
vexti



Við útbúum 
360º heildarsýn 
yfir þitt bú

Fáðu sem 
mest úr 
DelPro

 

Fóðuráætlun

Orkusparnaður 
á hvert kg. af 

mjólk

Stjórnun á  
frjósemi

Möguleiki á 
forkælingu og  

forðatanki

Kerfistengdir 
skynjarar og 

sérsniðnar stillingar

Árangur og  
hagræðing

Staðlaðar  
verklagsreglur

Hönnun og  
skipulagning 

á fjósum



Með þjónustusamningi og þeim kjörum sem 
honum fylgja er séð til þess að allt virki vel. 
Fyrirbyggjandi viðhald er lykillinn að góðri virkni.

DeLaval 
InService™ 



Með þjónustusamningnum hefur þú aðgang að neyðarþjónustu 24 
tíma sólarhrings!

Neyðarþjónusta til staðar 

Þjónusta og viðhald á 
réttum tíma
DeLaval VMS™ V300 starfar allan sólarhringinn, 
alla daga ársins og til að tryggja það þarf viðhald 
og þjónusta að framkvæmast á réttum tíma. 

Gott aðgengi

Þjónustuvakt er um land allt og getum við tryggt 
þér faglega og vel unna þjónustu á réttum tíma hvar 
sem er á landinu.

Lægri rekstrarkostnaður

Þjónustusamningurinn býður á vinnu og varahluti á 
betra verði. 

Við hjálpum þér að velja rétt til að ná sem 
bestum árangri. Við sjáum til þess að sogstig og 
sogskiptihlutfallið eru sniðin að þínum kúm.

Hámarksafköst frá  
gangsetningu

Hámarksgæði mjólkur
Með fyrirbyggjandi viðhaldi og réttri stillingu á 
sogstigi er frumu- og líftölu haldið niðri.

Þjónustuáætlun eftir þínum 
þörfum
Sérþjálfaðir þjónustumenn okkar bjóða 
þér upp á faglega þjónustu með eins litlum 
stopptíma á mjaltarþjóninum og mögulegt er. 
Þjónustusamningur á V300 inniheldur ákveðið 
verkferli til að gera þjónustu og viðhald sem allra 
best. Þessi þjónusta er sniðin eftir þínum þörfum 
og er hægt að fá 3 þjónustuheimsóknir á ári.

DeLaval InServiceTM

Þjónustusamningur sér til þess að þú fáir bestu viðhalds- og varahlutaþjónustu sem völ er á. ó







DeLaval VMS™ V300 er miklu meira en mjaltaþjónn. Það er miðpunktur 
nýrra aðferða í mjólkurframleiðslu. Með réttri innleiðingu er hægt að 
tryggja árangur í hverju skrefi.
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Dýravelferð 
Hver gripur er meðhöndlaður 
sérstaklega sem stuðlar 
að heilbrigði þeirra og 
hámarksframleiðslu.

Arðsemi 
Rétt fóðurgjöf stuðlar að 
aukinni framleiðslu og meiri 
arðsemi.

Skilvirkni 
Minni tími í mjaltir þýðir að 
meiri tími gefst til að sinna 
öðrum verkum.

Mjaltir eru aðeins einn þáttur í mjólkurframleiðslu, þar sérðu árangur 
erfiðisins en sá árangur byggir á mörgum þáttum eins og fóðurgjöf og 
umhirðu.

AÐKOMA
1

 360° HEILDARSÝN



Það eru þrjú megin atriði 
sem skipta máli í sjálfvirku 
mjaltakerfi:

Stjórnun verklags 
Leggðu áherslu á heilbrigði 
og framleiðslu gripa. Þar sem 
notast er við auðskiljanlega 
samræmda ferla og  staðlaðar 
verklagsreglur. 

Gripastjórnun 
Hvernig sem útfærslan er í 
fjósinu, stýrð umferð, frjáls 
umferð, aðstaða fyrir útibeit eða 
aðrar útfærslur þá virkar það 
með VMS V300.

Árangursstjórnun 
Með þann möguleika að fylgjast 
með öllu í snjalltækjum, á VMS V300 
snertiskjá eða í tölvunni, getur þú 
auðveldlega séð hvaða kýr er verið 
að bíða eftir og þær sem komnar eru 
með mjaltaheimild. Þú getur stjórnað 
ferlum milli mismunandi kerfa til að 
auðvelda þér að fá sem mest út úr 
mjólkurframleiðslunni.



Til að tryggja að kýrnar sjái sjálfar um það sem þú hefur áður gert 
eins og að sækja og flokka er mikilvægt að hanna aðgengi með 
þær í huga.

Dýravelferð
Aðgangsstýring stuðlar að 
aukinni framleiðslu, frjósemi 
og líftíma gripa.

Arðsemi
VMS™ V300 metur stöðuna

í rauntíma hvort kýrin hefur

mjaltaheimild eða hvort eigi að

stýra henni aftur á fóðursvæðið.

Skilvirkni 
Hægt er að fylgjast með 
daglegum ferlum, fá skýrslur, 
skoða rauntímagögn, sjá 
framleiðni einstakra gripa og 
skoða afköst.

Hver kýr er auðkennd við komu og aðlagar 
mjaltaþjónninn lengd bássins til að gefa þeim 
grip það rými sem hann þarf. Við uppsetningu 
er einnig hægt að aðlaga breiddina sem hentar 
best þínum gripum.

DeLaval VMS™ 
V300 - hver kú er 
sérstök.

AÐGENGI
2

 360° HEILDARSÝN



VMS V300 mjólkar ekki einungis til að mjólka, 
heldur tekur ákvörðun út frá síðasta mjaltatíma og 
nýtingu.

Þetta gefur betri afkomu en önnur kerfi ásamt því 
að bæta júgurheilbrigði.

Fyrir sumar kýr getur þetta táknað fjórar mjaltir á 
dag, fyrir aðrar aðeins tvær.

Þegar kýr er mjólkuð er henni gefið kjarnfóður.
VMS™V300 getur einnig gefið kjarnfóður án þess 
að kýrin sé mjólkuð og skilar það sér í minni notkun 
á kjarnfóðurbásnum.

Mjaltir byrja aðeins - ef þess er óskað 



VMS™ V300 er með tvo spenaúða sem hægt er að stilla eftir 
þörfum og bæta inn úðun fyrir mjaltir ef þess er óskað. Úðun 
VMS™ V300 er mjög nákvæm þar sem úðað er spenana ekki 
júgur. 

UNDIRBÚNINGUR

Dýravelferð 
Besti undirbúningurinn fyrir 
hvern spena.

Arðsemi
Er laginn við að ráða við 
erfiðar spenastöður og 
stór júgur. Mjaltaþjónninn 
ákveður ekki hvaða kýr 
sé hægt að mjólka, þú 
stjórnar því.

Skilvirkni
Með VMS™ V300 hefur

þú möguleikan á 
handvirkri ásetningu.

Matvælaöryggi 
Engin hætta á 
bakteríudreyfingu. 

Fyrir kýr sem á að mjólka er góður undirbúningur 
á spena nauðsynlegur fyrir stöðugt mjólkurflæði 
og styttri mjaltatíma.

VMS V300 þvær ekki bara spenana, heldur 
undirbýr  kúna fyrir mjaltir með hreinu, volgu 
vatni, sogi og blæstri. Þetta stuðlar að losun 
oxytósins, sem eykur mjólkurflæði. 

Útkoman er betra mjólkurflæði og betri 
júgurheilsa.

Náttúrulegt ferli
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 360° HEILDARSÝN



UNDIRBÚNINGUR

VMS™ V300 notar sérstakt aðskilið hylki við 
undirbúning til að draga úr víxlmengun. DeLaval 
PureFlow™ hylkið notar einstaka blöndu af lofti 
og vatni til að þrífa, örva og mögulega sótthreinsa 
spenana svo þeir séu tilbúnir fyrir mjólkun.

Fyrsta mjólkin fer í sérstakt, aðskilið kerfi. Sú mjólk 
kemst aldrei í snertingu við mjólkina sem fer í tankinn. 

Þá eru spenarnir þurrkaðir, örvaðir og hreinir fyrir 
mjólkun.

Mikilvægi undirbúnings - aðskilið hylki



Afkastamiklar kýr eru mikilvægar fyrir arðsemi, óháð stærð júgurs, 
lengd spena eða staðsetningu þeirra. VMS™ V300 er hannaður til 
þess að ráða við krefjandi júgur- og spenastöður. 

MJALTIR

Skilvirkni
VMS V300 finnur spena 
sjálfvirkt og finnur þá 
við fyrstu heimsókn og 
sparar þér tíma. 

Matvælaöryggi
Engin hætta á mögulegu 
smiti frá einum spena til 
annars. 
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 360° HEILDARSÝN

Dýravelferð
Streituminna ferli og 
mýkri meðhöndlun 
spena.

Arðsemi
VMS™ V300 ræður við 
flestar júgur- og  
spenastöður. Með 
möguleika á handsetnin-
gu getur þú haldið þeim 
kúm sem þú annars 
þyrftir að losa þig við.



DeLaval VMS™ V300 skilar frá sér betri mjólk en önnur kerfi því aðeins VMS™ V300 
getur skilað EKTA fjórðungsmjöltum.

VMS™ V300 getur notað allar upplýsingar sem safnað hefur verið og gert hverjar 
mjaltir betri fyrir kúnna. 

VMS™ V300 getur breytt 
sogskiptahlutfallinu sjálfkrafa á hverjum 
spena. Einnig liggja upplýsingar fyrir 
hvernig er best að fá það mesta úr 
mjöltum fyrir hvern grip.

Snjöll sogskiptiBetri upplýsingar
Við mjaltir getur þú fylgst með 
flæði, nyti, blóðleiðni og fleiri 
lykilatriðum frá hverjum og einum 
spena.

Betri aftaka
Háþróuð hönnun, ásamt stöðugu 
upplýsingaflæði af rauntímagögnum 
fyrir mjólkurflæði frá fjórum ICAR- 
samþykktum mjólkurmælum, gerir 
VMS V300 kleift að taka hylkin af á 
réttum tíma.

Stöðugt sog
Með styttri og betri lögnum, 
slöngum og sogkerfi gefur VMS 
V300 betri stöðugleika á soginu 
sem leiðir til meiri þæginda og 
betri mjólkurflutnings.  Lægri 
viðhaldskostnaður er líka á styttri 
slöngum.

EKTA fjórðungsmjaltir



Eins og með undirbúningsferlið snýst þetta um að eyða meiri 
tíma núna, til að spara tíma og pening síðar.

Með InSight™ tækni er hægt að úða á hvern spena með mikilli 
nákvæmni. Þetta sparar efnisnotkun við úðun og framkvæmir 
aðgerðina betur og eykur júgurheilbrigði og framleiðslu 
mjólkur. 

ÚTGANGUR

Dýravelferð 
Tveggja stúta úðakerfi gefur 
möguleika á að vera með tvö 
mismunandi efni í úðaranum.

Arðsemi
Nákvæmni úðakerfisins dregur 
úr sóun.

Matvælaöryggi
Mjólkinni er aðeins dælt í

mjólkurtankinn eftir að hafa

verið samþykkt eftir greiningu

á blóði, leiðni og MDi stuðli.
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99%
Spenaúði

hittni



ÚTGANGUR

Hvað verður um mjólkina?
Að mjöltum loknum er mjólkinni haldið eftir og hún sett í 
greiningu. Þegar niðurstöður liggja fyrir gæti mjólkinni verið 
vísað frá vegna litar, leiðni eða MDi stuðuls. 
Þú skilgreinir viðmiðin og mjólkin er svo sjálfkrafa flutt á einn af 
fimm áfangastöðum.

Hvað verður um kúnna?                                                         
Þar sem kýrnar dvelja í fjósinu allan sólahringinn er mikilvægt fyrir 
þær að hafa greiðan aðgang að bæði vatni og fóðri. Hægt er að 
flokka kýrnar eftir mismunandi breytum í VMS V300 til dæmis 
með tilliti til MDi, litar mjólkur og leiðni. MDi getur snemma gefið  
vísbendingar um júgurheilbriði gripsins. Tækið greinir samantekt 
frá nokkrum breytum sem veita upplýsingar um heilsu gripsins. 
Þannig er hægt að koma í veg fyrir júgurbólgu eða aðra kvilla sem 
kunna að koma upp. VMS™ V300 reiknar MDi stuðul fyrir hverja 
kú við hverjar mjaltir til að tryggja betri árangur þegar kemur að 
heilsufari.

Hvað gerist með VMSTM V300?                  
VMS™ V300 þrífur sig einnig til að undirbúa næstu mjaltir. Þrifferlið 
eftir hverjar mjaltir er eftirfarandi:

· Vatnsskolun á DeLaval PureFlow™-þvottahylkið (innan og utan). 
· Vatnskolun á spenahylkin og slöngu (innan og utan). 
· InSight™-myndavélin fær vatnskolun og svamp. 
· Gólfskol eftir þínum óskum. 
· Einnig er mögulegt að fá viðbótarhreinsun á myndavél.

Náttúruleg sveigð hönnun er á útgangi sem og inngangi. Þessi 
einstaka hönnun hvetur dýrið til að yfirgefa básinn en aldrei er 
notast við straum. 

Hvað gerist næst?



Þú getur treyst á að þjónustumenn DeLaval eru til taks þegar þú 
þarft á þeim að halda. Með þjónustusamningi á VMS™ V300 berum 
við ábyrð á fyrirbyggjandi viðhaldi og aðstoðum eins og kostur er í 
reglulegum þjónustuheimsóknum.

ÞJÓNUSTA
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Matvælaöryggi
Þrifakerfin og 
gæða þvottaefni 
stuðla að hágæða 
mjólkurframleiðslu.

Dýravelferð 
Sogkraftur og titringur 
er stillt sjálfkrafa fyrir 
hverja kýr.

Arðsemi
Fyrirmyndarþjónusta og 
varahlutir sjá til þess að 
hámarksafkastageta sé 
til staðar.

Skilvirkni
Forðastu óþarfa 
stöðvun og vinnutap 
með fyrirbyggjandi 
þjónustu á réttum tíma.

VMS™ V300 þarf að vera starftækur í 8000 
klukkustundir ár hvert. Reglulegt viðhald tryggir 
að þinn mjaltaþjónn er stöðugt starfandi.
Þjónustusamningurinn felur í sér þrjár heimsóknir á 
ári. Þjónustumenn okkar eru sérþjálfaðir í DeLaval 
VMS og nota aðeins viðurkenndar þjónustu- og 
rekstrarvörur frá DeLaval. 
 
Í neyðartilfellum er auðvelt fyrir þjónustumenn 
okkar að fjartengjast tölvunni til að aðstoða, allan 
sólarhringinn, 7 daga vikunnar, allt árið um kring.

FAGLEG ÞJÓNUSTA - 
framkvæmd á réttum tíma



Með DeLaval VMS
TM V300          

stendur þú ekki einn

ÞJÓNUSTA



DeLaval hefur þróað fleiri lausnir fyrir mjólkurframleiðslu en nokkur 
annar. Þegar þú velur DeLaval VMS™ V300 færð þú þér ekki aðeins 
mjaltaþjón - heldur færð þú fullkomið mjaltakerfi.

Matvælaöryggi
VMS™ V300 tryggir að 
þú sért í fararbroddi 
í matvælaframleiðslu 
nútímans.

Dýravelferð
Getur bætt 
júgurheilbrigði og 
ástand klaufa, aukið 
líftíma og frjósemi.

Arðsemi
Stuðlar að því að 
mjólkurframleiðsla 
sé arðbært starf fyrir 
þig og mögulegt 
framtíðartækifæri næstu 
kynslóða.

Skilvirkni
Ferlar, þjálfun 
og  staðlaðar 
verklagsreglur stuðla 
að hámarksnýtingu 
vinnustunda.
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FRAMLEIÐSLA



FRAMLEIÐSLA MEÐ ÞÉR Í HVERJU 
SKREFI 

  

     2. VAL

3. UPPSETNING
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     7. VIÐHALD

1. SKIPULAG

8. UPPFÆ
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1. SKIPULAG

2. VAL 

3. UPPSETNING

4. SAMSTARF

5. NOTKUN

6. ÁRANGUR

7. VIÐHALD         

8. UPPFÆRSLA

Þú setur kannski ekki upp nýtt mjaltakerfi á hverju ári - en það gerum 
við. Við getum aðstoðað þig við að skipuleggja kerfið svo það virki sem 
best fyrir þig.

Þar sem hægt er að sníða VMS™ V300  að þínum óskum og þörfum,
getum við aðstoðað þig við að velja fullkomna útfærslu af kerfinu.

Fagmenn okkar koma og setja upp og ganga frá VMS™ V300 í þínu 
fjósi ásamt því að vera með í fyrstu mjöltum og kenna þér á kerfið.

Við uppsetningu á VMS™ V300 er ekki einungis komið
tækjabúnaðnum upp heldur veitum við stuðning frá fyrsta degi.

Ferlar og staðlaðar verklagsreglur ásamt aðgengilegri sérfræðiráðgjöf  
tryggja að  þú fáir sem mest út úr VMS V300 á hverjum degi.

Auðvelt er að uppfæra VMS™ V300 og munu stöðugar umbætur verða 
hluti af þínu kerfi.

Einfalt og auðvelt viðhald er á VMS™ V300 sem tryggir stöðuga 
starfsemi.

Einn af kostum VMS™ V300 er hve auðvelt er að bæta við öðrum 
einingum til að mæta vexti. Hvort sem þú vilt bæta við þig mjaltaþjón 
eða skipta honum út erum við til staðar til að aðstoða þig.



Fáðu meira með sjálfvirku 
mjaltakerfi DeLaval

Hönnun & skipulag 
fjóss
Hönnun og skipulag á fjósi 
er mikilvægt fyrir sjálfvirk 
mjaltakerfi. Við hjálpum þér að 
hanna lausn sem er sniðin að 
þínum þörfum.

DeLaval Clover™ 

spenagúmmí
DeLaval Clover™ hefur einstakan 
nuddeiginleika og rétt meðhöndlun 
á spena hámarkar árangur með 
mjúkri meðhöndlun.



DeLaval BCS 
holdarfarsmat
Holdafarsmat er mikilvægt til að hafa eftirlit 
með heilsufari. Með BCS-myndavélinni 
getur þú skoðað líkamlegt ástand við 
hverjar mjaltir.

DeLaval DelPro™                    

Companion
Gerðu skráningar þínar í 
DelPro™ í gegnum snjallsímann!

DeLaval 
OptiFeeding™

Góð fóðuraðstaða er mikilvæg til að 
ná árangri í mjólkurframleiðslu. Að 
nota sjálfvirkt gjafakerfi til að fóðra 
rétt er arðbær fjarfesting.

DeLaval snjallhlið
Með snjallhliði DeLaval getur 
þú stjórnað hvaða kýr fá að 
fara út á beit. Þú getur líka 
notað snjallhliðið til að útfæra 
stýringar á umferð í fjósinu þínu.

Gufuþvottur
Gufuþvottakerfi sem 
dauðhreinsar spenahylkin með 
heitri gufu

DeLaval 
OptiDuo™

Til að auka inntöku 
fóðurs og koma í veg 
fyrir sóun er OptiDuo™ 
lausnin. OptiDuo™ ýtir 
ekki bara fóðrinu að 
heldur blandar því uppá 
nýtt.

DeLaval 
Optimat™

Gefur þann möguleika 
að fóðra oft á dag, allan 
daginn með lágmarks 
vinnuafli.

Rekstrarvörur
Mikið úrval af rekstrarvörum sem 
er bæði hönnuð og prófuð til að 
hámarka afköst og gæði VMS™ 
V300.



ANNAR BÚNAÐUR
Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval tækja og búnaðar frá DeLaval. 

1. VSM Heilfóðurblandari

2. Innréttingar

3. RS450S Sköfuþjarkur

4. Sveiflubursti

5. OTS Fóðurvagn

6. DXCE Mjólkurtankur

7. OptiDuo™ Fóðursópur

8. Brynningartæki

9. Kjarnfóðurbás

10. CF500 Kálfafóstra
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Fóðurblandan 
Korngörðum 12
Sími: 5709800
www.fodur.is

Bústólpi 
Oddeyrartanga
Sími: 4603350

www.bustolpi.is


