
DeLaval geitefôrstasjon GFS
den dyrevennlige 
fôrstasjonen

19460 Geiteforstasjon GFS.indd   1 11.08.2014   13:14:58



Snill mot dyra dine
– og bankkontoen din

DeLaval geitefôrstasjon GFS – den dyrevennlige fôrstasjonen

Geiter er nysgjerrige skapninger som har en tendens til å komme 
seg overalt. Ved å designe DeLaval GFS etter hvordan de oppfører 
seg, har vi laget en fôrstasjon som er både dyre- og økonomi-
vennlig. 

Behagelig inngangsport – geitekillingene 
følger mødrene sine overalt, inkludert  
fôrstasjonen. DeLaval GFS har inngangsport 
med lufttrykkregulering for å redusere risikoen 
for at killingene skader seg. 

Justerbar veggbredde og
flaps i nedre del av stasjonen
– ingen dominansproblemer, 
geitene er avslappet under fôring.

Bakportfunksjon– Den 
integrerte porten eliminerer konkurranse
rundt fôrstasjonen, og også andre 
problemer knyttet 
til dominans.

Unik design – hindrer at geitene
skader seg: de kan ikke hoppe 
opp på stasjonen, og spesielle 
designelementer sikrer at geitene 
ikke kommer til og får skadet deler
av systemet.

Riktig plassering av fôrkrybbe – optimalt 
fôrnedslipp - plassert under hodehøyde, 
gjør at geitene føler seg mer avslappet  
under fôring, noe som bidrar til økt fôrinntak 
og melkemengde.
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Optimaliser balansen 
mellom fôr og melk
DeLaval GFS gir nøyaktig kontroll av fôr, 
skiller mellom lavt- og høytytende dyr. Dette 
vil bidra til å redusere fôrkostnadene og 
melkeproduksjonen øker, samtidig som den 
stabiliserer pH-verdien i 
vomma.

Meget presis – porsjonerer ut ned til en 
nøyaktighet på 20 gram. dette betyr at hvis 
én bestemt geit bør få 100 gram, får den 
nettopp det, og ikke 80 eller 120 gram.

Gjenkjenner individuelle behov – via en 
transponder, beregnes den daglige rasjonen 
av hver geit  kontinuerlig. Gjennom inte-
greringen med Alpro/DelPro™, bestemmer 
DeLaval GFS hvor ofte en geit får lov til å 
spise, og hvor mye.

Mindre fôrsløsing - siden fôret er rettet mot  
behovet for hvert enkelt individ, blir mindre 
fôr brukt ineffektivt.

Doble dispensere – gjør det mulig å dis-
tribuere to forskjellige typer fôr, for å enten gi 
to typer kraftfôr eller kraftfôr og mineral om 
ønskelig.

DeLaval geitefôrstasjon GFS – den dyrevennlige fôrstasjonen

Enkel å installere, lett å kontrollere

DeLaval GFS konstruksjonen leveres ferdig montert. Posjonere, ISO-lesere 
og fôrstasjonkontrolleren (FSC II) bestilles separat. En eller to dispensere kan 
installeres.

Én kontroller, opp til fire stasjoner - et FSCII stasjonskontrollkort kan styre 
fra en til fire stasjoner

Galvanisert eller rustfritt stål - DeLaval geitefôrstasjon GFS er tilgjengelig 
i to modeller: en standard versjon i galvanisert stål og en premium modell i 
rustfritt stål.
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Dimensjoner

Spar tid og arbeidskostnader
Fôring tar mer av din tid enn noen annen aktivitet, med unntak 
av melking. Automatisert fôring reduserer lønnskostnader og gjør 
det mulig for flere fleksible arbeidsrutiner. Så, uansett fôrings-
strategi, sikrer DeLaval GFS at hver geit får riktig type og mengde 
fôr i forhold til geitenes laktasjonsfaser. 
Med andre ord, det hjelper deg å maksimere melkemengden 
mens fôr-og arbeidskostnader reduseres.
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