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Dealer

DeLaval Melkstal Plus+
Haal de Plus+ in uw melkstal
Bij DeLaval zijn wij van mening dat er voor elk bedrijf een Plus+ is voor het
(melk)systeem dat kan bijdragen aan comfort/capaciteit maar ook in het efficiënter
maken van uw koeien in het kader van de kringloopwijzer. Om het eenvoudig te
maken hebben we de producten waarop de Plus+ van toepassing is
samengevoegd tot de volgende thema’s:
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Melktechniek
en
melkkwaliteit

Capaciteit
en
efficiëntie
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Management
en
informatie

De professionals van DeLaval zijn getraind om samen
met u de verschillende processen op het bedrijf te
analyseren en waar nodig advies te geven. Dit kan
variëren van het aanpassen van een routine in de
melkstal tot het afstellen van de slanggeleiding.
Voor uzelf en uw koeien zoeken we de Plus+ in uw
melkstal die kan bijdragen aan meer werkcomfort,
gezonde koeien die zich goed laten melken en
uiteindelijk een rendabele melkproductie.
Neem voor meer informatie contact op met uw
servicemonteur, ToerBoertieker of vertegenwoordiger. Samen zoeken we de Plus+ op voor
uw bedrijf.

Haal de

Plus+

in uw melkstal
is een geregistreerd handelsmerk van Tetra Laval Holdings & Finance S.A. en DeLaval is een geregistreerde handels-/ servicenaam van DeLaval Holding AB.
Wijzigingen voorbehouden. Plus+ Campagne_4p_NL/2014-10
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Capaciteit & efficiëntie

Hydrofloor

De hydraulisch verstelbare Hydrofloor zorgt
voor een correcte werkhoogte, ook bij
verschillende melkers. Een aangepaste
werkhoogte vermijdt rug- en schouderklachten. Een investering in uw gezondheid.

Comfortstart

Met Comfortstart versnelt u het aansluitproces van het melkstel. Met een vloeiende
opwaartse beweging geeft u het vacuüm
voor het melkproces vrij.

Melktechniek & melkkwaliteit

Haal de

+
Plus

in uw melkstal

Platenkoeler

Slanggeleiding

Goede positionering van het melkstel zorgt
voor snel, vierkant en volledig uitmelken van
uw koeien. Binnen ons assortiment zijn er
verschillende mogelijkheden om de
slanggeleiding te optimaliseren.

Harmony met Clover tepelvoering

Het Harmony melkstel met Topflow techniek
en de Clover tepelvoering staan garant voor
volledig en snel uitmelken met een tedere
behandeling voor melk en dier.

Melkmeting

De DeLaval HR-platenkoeler is onderdeel
van het succesvolle CO2-neutrale Quantum
Cooling concept. In de Quantum opstelling
is de HR-platenkoeler alleen al goed voor
bijna 60% directe energiereductie. Een HRplatenkoeler is onmisbaar om volledig CO2neutraal koelen mogelijk te kunnen maken.

De MM27BC melkmeter geeft naast een
ICAR-goedgekeurde melkgiftmeting ook
informatie over de uiergezondheid, zoals
bloed en geleidbaarheid. Deze exacte
gegevens helpen u uw veestapel optimaal
te managen.

Looprubber

Vacuümpomp DVP-F en NFO

Met looprubber op de vloer van de melkstal
zorgt u ervoor dat koeien graag de melkstal
binnenkomen en verhoogt u de capaciteit.
Tijdens het melken biedt het de koeien
comfort waardoor ze rustiger zullen staan en
minder geneigd zijn tot melkstel aftrappen.
Ook op maat te leveren voor draaimelkstallen.
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Met de DeLaval NFO frequentieregelaar kunt
u tot 70% in energieverbruik besparen.
In combinatie met de VPC (vacuümpomp
controller) zal de NFO direct reageren op
iedere verandering in vacuümbehoefte en de
draaisnelheid naar behoefte aanpassen.

Management & informatie
Selectiehek DSG

Het selectiehek DSG helpt u koeien af te
zonderen na de melkbeurt of de kudde in
productiegroepen te splitsen. DeLaval levert
maatwerkoplossingen met 2-, 3- of 4-weg
selectiehekken. Een onmisbare hulp voor het
diermanagement op elk middelgroot tot
groot melkveebedrijf.

Voice en MOS touchscreen

De stem in de melkstal ondersteunt de
melker door het voorlezen van belangrijke
attenties over de koeien in de melkstal.
Via het MOS touchscreen heeft de melker
een zeer goed overzicht en kan hij met een
druk op het touchscreen een koe separeren,
melkattenties ingeven of vervroegd afnemen.

DelPro Xtra

Met de module DelPro Xtra naast DelPro
staat u rechtstreeks in verbinding met de
centrale database zodat u bijvoorbeeld
eenvoudig I&R meldingen kunt doorgeven of
een DHZ KI kunt registreren. Dit, waar u ook
bent, via uw smartphone, tablet of achter de
DelPro PC.

