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Brukervennlig styresystem



• Programtilpassning

• Gjør det mulig å skreddersy 
programmet i hver vogn til det 
kunden skal bruke den til

- Bingefôring
- Transponderstyring
- Antall porsjonerere

• Back-up og gjenoppretting

• Automatisk back-up gjøres 
ved hvert døgnskift

• Data lagres på 
motorkontrollkortet

Brukervennlig styresystem



Båsfjøs – utfôring til begge sider Strengfôring i binger

Vogna kan tilpasses alle fjøs
Eksempel på kjørekart



Brukervennlig styresystem

Sortere kuer

• Nyttig verktøy når kyr 
har byttet plass

• Ved beitedrift

• Når du flytter dyr pga 
gruppering, 
helsestatus etc.

(Dyr) Plass ID

Plass nummer



• Stort oversiktlig display

• Norsk språk

• Logiske menyer

• Back-up uten 
separat minnekort

• Flere og bedre 
funksjoner

• Stand Alone eller 
systemkoblet

Brukervennlig styresystem - oppsummering



DeLaval fôrvogn FW200 

• Valgmuligheter:

• 2 til 4 fôrslag + mineralfôrbeholdere

• Utmating til en eller to sider

Fôrbeholdere

• DSF Utmating til begge sider
• SSF Utmating til en side

150 L 90 L   70 L   75 L



DeLaval fôrvogn FW200

• Tilbehør – kan brukes med Alpro

• Vogna identifiserer kua før utmating

• Idéelt ved beite når kyrne ikke har 
faste båser

• Dette må være med ;

A) Antennearm (en per side)

B) Antenne (en per side)

C) Antennebrakett (en per vogn

Tilbehør - Transponderstyring (FW200)



FW200 DelPro – framtidas fôring i båsfjøs

• Trådløs kommunikasjon med 
DelPro besetningsstyring

• Programmering av vogna 
fra PC – oversiktlig, enkelt

• Kalkulering av fôrrasjoner 
etter melkemengde

• Kommunikasjon med 
Husdyrkontrollen



DeLaval DelPro System for båsfjøs

Ethernet kobling

Sanntidskommunikasjon

DelPro
Besetningsstyring

Nettverk med flere PC’er

Systemkontroller

DelPro melkesett DelPro fôrvogn

Trådløs enhet

Strømforsyning



Programmering av fôrvogn fra PC

• Visuelt og oversiktlig

• Enkelt å gjøre endringer - alle data på PC



Eksempel båsfjøs til programmering 



DelPro Link – kommunikasjon med Tine Optifôr

• Ferske avdråttsdata kan 
importeres i Tine Optifôr Ku

• Hensikten er å kunne lage 
en fôringsliste tilpasset 
kyrnes dagsaktuell avdrått

• Optimerte fôrrasjoner 
importeres til DelPro som 
vist tidligere med andre data

• Legges til i DelPro som mål 
og trappes opp eller ned 
etter gjeldende innstillinger



Funksjoner i DelPro styresystem
Funksjon DelPro

Antall vogner kontrollert av systemet 20

Antall fôrslag 5 (6)

Antall forskjellige kjøremønster 10

Antall dyregrupper 250

Fôringer per dag 20

Automatisk start �

Fôropptak per ku �

Fôropptak per fôr �

Opp-/nedtrapping �

Forsinkelse opp-/nedtrapping �

Alarmfunksjon for kraftfôrsilo �

Basisrasjon for å lokke dyr fra beite �

Sorteringsfunksjon ved sommerfôring �

Transponderstyring for sommerfôring �

Strengutmating for bingefôring �

Trådløs kommunikasjon med PC �

Programmering av vogna fra PC �

Kukalender �

Kalkulering av fôr etter melkemengde �


