DeLaval mobile miksere
Kraftfulle, effektive, robuste
og pålitelige

Mobile miksere
– bedre miksing,
bedre fôr

En fôrrådgivers anbefalinger kan ofte være veldig
presise. DeLaval mobile miksere gjør det lettere
å gi dyrene dine akkurat det de skal ha og det
som er anbefalt. Dens unike miksebalje og skrue
er designet slik at du skal få en homogen og fin
miks av fôret på en effektiv og riktig måte. Med en
godt testet mikser får du et fôrsystem som gir deg
mulighet å fôre nøyaktig og lønnsomt.
Effektiv miksing med unikt design av mikserbalje og
skrue.
• 	 Optimalisert bevegelse av fôret (Side-forflytt, løft og ned) for
bedre miksing, utmating og tømming av mikseren.
• 	 Optimaliser fôrets kontakt med knivene, leveres med Chrome
Vanadium eller Tungsten (lengere levetid) kniver.
• Håndterer de fleste fôrenheter – godt egnet for rundballer!
• Justerbart oppsett på kniver for å tilpasse miksingen etter 		
ditt fôrregime.
Nøyaktig miksing og utfôring
• 	 Mikserens veieceller er sprett ut over fire (VMDA), tre (VM12)
punkter for å få en riktig og god måleenhet på utstyret.
• Mikserne har en meget god vekt som hjelper deg å få målt 		
opp og utfôret riktig mengde med fôr.
• Enkelt styresystem som gjør det enkelt å håndtere vognen.

Hva er den riktige lengden på
stråene?
Som din fôrrådgiver trolig forteller
deg, vil dine kyr produsere mer
melk hvis de får homogenisert
miks, sammen med strå som ikke
er for lange eller for korte. Rundt
10cm lange, kan bakteriene i
vomma best utnytte fibrene i
strået. Dersom strået er kuttet for
kort, vil det bli til “grøt”. Hvis de
er for lange, vil kyrne være i stand
til å plukke ut konsentratet og
dermed ikke få nok fiber.

Mobile miksere
– laget for å vare
Lett og kompakt, smidig og enkelt. En mikservogn
som er godtegnet til Norske forhold. Vi bruker
samme tankegang i våre stasjonære og mobile
miksere. De skal tåle tøffe forhold og være egnet til
bruk av rundballer. Vår mobile mikser er laget for å
vare.
• Robust chassis
• Skjærepinne for å beskytte planetgir-boks
• Flere valg av hjul for å tilpasse til dit bruk
• Sterke, skarpe kniver som kan settes opp
for ditt bruk

Et EuroTest
sertifikat viser at alle
sikkerhetsregler har
blitt fulgt i design og
produksjon av våre
miksere.

Fokus på sikkerhet
Mikseren er en roterende kutter, så derfor
er det veldig viktig å ha sikkerheten på
plass. Vi må tildekke de åpninger som er
og DeLaval kan sørge for at sikkerheten
er på plass slik at du kan ha en trygg
arbeidsplass.

DeLaval Optisteel
Planlegger du å bruke mikseren din
intenst og mye? Som tilvalg kan DeLaval
tilby Optisteel i mikserens nederste meter
i baljen og skruen. Optisteel er et stål som
DeLaval har laget, stålet er forsterket og
øker motstand mot korrosjon. En mikser
som brukes ofte og gjør den tøffe jobben
som en mikser skal gjøre, skjer ikke uten
slitasje. Med Optisteel får du en enda
sterkere mikser som vil forlenge levetiden
på din mikser.
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Vertikal mobil
mikser – Designet
for håndtering av
silo og rundball
Vertikale miksere er raske og effektive.
Med deres design mikseskrue håndterer
de fôret på en unik måte. De forvandler
langt strå om til en homogen og fin
masse som enkelt kan distribueres ut til
dine dyr. Vertikale mobile miksere kan
får med enkel eller dobbelt skrue, alt
etter hva ditt behov er.

Fordeler:
Forlenger levetiden
Tungsten legering av mikserskruens
kniver kan fordoble levetiden på
kniven. Vi ser at vår Tungsten kniv
har et utbytteintervall på ca 2 år,
mens vår chrome vanadium kniv har
utbytteintervall på ca 1 år. Skal du
mikse flere mikser i døygnet kan vi
anbefale Tungsten kniven vår.

Beskyttelsesring

Homogen og riktig miks
Friksjon i fôret. Mikserens skrue og
baljen er designet for en optimal miks.
Toppkarm eller toppring
DeLaval vertikale mobile mikservogn
fås i forskjellige størrelser. Om du
velger en mikser med toppkarm har
denne en funksjon i baljen som holder
fôret på plass. Om du velger en versjon
uten toppkarm (lavere modell) så er der
en toppring som holder fôret i baljen.
Dette for å unngå søl fra mikseren,
og for å få en fin behandling av fôret i
mikseren.
Kutting av store og små rundballer
DeLaval mikservogn har en
spesialdesignet mikseskrue som er
laget for å håndtere all type fôr. Vi har
testet og kommer frem til et design
som vi er veldig god fornøyd med og
får veldig gode tilbakemeldinger på
håndteringen av fôret oppe i mikseren.
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Robust chassis
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1 Forsterket chassis
2 Lastecelle
3 Tykk bunnplate
4 Forsterket suspensjon

Mikser med tverrtransportør
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Tvillinghjul

Kontrollsystem

VM12E
Volum (m )

VM12

VMDA16

VMDA19

VMDA22

12

12

16

19

22

Vekt (kg)

3600

3800

7335

7675

7910

Lastekapasitet*

4350

4350

6080

7220

8360

Lengde (m)

5.29

5.34

7.085

7.176

7.176

3

Bredde (m)

2.42

2.25

2.20

2.20

2.20

Høyde (m)

3.17/3.29**

2.86

2.798

3.068

3.425

Hestekrefter krav

70

70

100***

120***

120***

Antall mikseskruer

1

1

2

2

2

Antall kniver
Gir
Utmating

10

10

8

10

10

1 hastighet

2 hastigheter

2 hastigheter

2 hastigheter

2 hastigheter

Sidedør

Sidetransportør
foran

Sidetransportør foran, belte eller kjededrift.
(4x) 400/60 - 15.5

Tykkelse sidevegger (mm)

6

6

6

6

6

Tykkelse bunn (mm)

18

18

20

20

20

Tykkelse skrue (mm)

15

15

15

15

15

Lastemetode
Veiesystem
Fôrslag

Ekstern laster
SI100/SI700
Håndterer de fleste fôrslag

** Med store hjul
*** Estimert data
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Get more out of your system
The weighing and programming of the mixed ration
can be managed either with a stand-alone system,
or via DeLaval Optimat™ Management Software.
The stand-alone system allows you to weigh all feed as
it is added to the mix or when it is distributed. The scale
is easy to read, thanks to the large clear display.
• DeLaval scale SI100 weight feed ingredients
and the mixed ration.
• With DeLaval scale SI700, different recipes
and daily schedules can be programmed.
• DeLaval SI700 can be linked to DeLaval Optimat™
Management Software. Memory Modules are used to
exchange the data between your PC and the mixer.

Get connected, get more
Connected to DeLaval Optimat™ Management
Software, the scale system offers full control of feed
management. This makes it possible to program
the scales and perform follow-ups of your feeding
operations.
Benefits, in addition to all the functionality of the standalone system, include access to feeding history, ration
management and feed bunk management. The system
provides information on operator performance.
It also enables inventory control and economic
calculations such as cost-benefit analyses of feed
composition, feed content and costs in relation to
changes in milk volume and production income.
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