
DeLaval frivillig melkesystem VMS
Automatisk melking på sitt beste



Etter hvert som etterspørselen 
etter kvalitetsmelk fortsetter 
å stige, øker også kravene til 
melkeprodusentene. 

I DeLaval tror vi at den beste måten 
å styre dette på er ved automatisert melking. 
Det tar de manuelle melkeoppgavene bort
fra drifta og frigjør dermed tid til å fokusere 
på besetningsstyring, som fôring, avl, helse 
og hygiene, eller med andre ord alle faktorene 
som bidrar til en bedre avkastning på 
investeringen i besetningen

VMS er mye mer enn en melkestasjon, 
det er en helhetlig løsning på melke-
produksjon. En som bringer sammen de 
nødvendige elementene som skal til for å 
utføre en vellykket automatisert 
bærekraftig melkeproduksjon. 
 



En komplett løsning 
Fôring - melking - reproduksjonsstyring

Etter hvert som etterspørselen etter kvalitetsmelk fortsetter å stige, stiger også kravene til 
melkeprodusentene.
 

I DeLaval tror vi at den beste måten å styre dette på er ved automatisert melking. 
Det tar bort den manuelle melkingen og frigjør dermed tid til å fokusere på besetningsstyring, 
som fôring, avl, helse og hygiene, eller med andre ord alle faktorene 
som bidrar til bedre avkastning på investeringen i besetningen.
.



VMS – den ultimate automatiserte
melkemaskinen 
VMS er den ultimate automatiske melkemaskinen. Den gjør at du kan 
få maksimal melkemengde fra dyrene dine, samtidig som du frigjør tid 
for deg og dine ansatte til å fokusere på andre arbeidsoppgaver. I tillegg 
sikrer de forskjellige komponentene på melkestasjonen hurtig melking, 
samtidig som de ivaretar dyrenes helse.

Forbehandling spener
Hver spene vaskes med vann, 
stimuleres, formelkes og tørkes 
før melking.
Den nøyaktige forbehandlingen 
gir optimal hygiene og 
stimulering.

Smart melking
Melkeytelsen optimeres med 
gårdstilpassede innstillinger for 
å oppnå beste utmelking og 
melkestrøm.

Hydraulisk arm
Takket være den kompakte 
robotarmen, er påsetting 
av spenekopper en rask og 
enkel prosess, uansett spene- 
og jurform. Dette holdler 
utrangeringen på et minimum år 
etter år.

Ekte fjerdedelsmelking
VMS har ICAR-godkjent 
melkemåling pr. jurfjerdedel. 
Informasjon om melkemengde 
og melkestrøm pr. fjerdedel 
finnes tilgjengelig for kontroll 
og analyse og som underlag for 
kontroll av avvik. 

Spenespray
Når melkingen er fullført, sprayes 
spenene med spenespray godkjent 
for VMS. Den jevne hinnen 
beskytter spenene mot bakterier 
som sikrer at huden holder seg myk 
og smidig.
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1. Avansert og kompakt robotarm 
Rask, fleksibel og pålitelig robotarm med stor rekkevidde gjør 
at DeLaval VMS kan melke alle kuer uansett hvor høye eller 
lave jur de har.

2. Svært brukervennlig pekeskjerm 
Gir enkel kontroll over melkingen. Gir tilgang til all informasjon 
om kuene og melkingen.

3. Ekte fjerdedelsmelking
Fire optiske ICAR godkjente melkemålere registrerer 
melkemengde, melkestrøm, tid, konduktivitet og blodnivåer. 
MDi (mastitt detection index) nyttiggjør seg flere av disse 
parametrene for å lage en indeks over mastitt risiko.

4. Skreddersydd innebygget vaskesystem
VMS-vask kan programmeres til å møte de spesifikke 
forholdene på hver enkelt gård.

5. Beste hygiene
Vaskekoppen og spenekoppene skylles mellom hver ku, og 
minimerer risikoen for bakterieoverføring.

6. Åpen konstruksjon
Den åpne løsningen gir enkel tilgang til kua og gjør det mulig 
å sette på spenekopper manuelt på en enkel måte.

7. Fôr
VMS gir deg mulighet til å optimalisere fôringen for 
hver individuell ku ved å justere mengde kraftfôr og 
utmatingshastighet tilpasset hver ku og melking.

8. Formontert kompakt utforming
De viktigste modulene er formontert for en ren, rask og presis 
montering. VMS er den korteste melkeroboten på markedet, 
så den passer inn i alle planløsninger uten kompromisser.

9. Gjødselplate
En innebygget skvettplate felles fram mot kua for å føre bort 
eventuell gjødsel fra melkeområdet. Platen beveger seg mykt 
mot kua og uten mekanisk trykk.

10. Automatisk gulvspyling
Programmerbar automatisk gulvspyling gjør at kuene alltid 
står på et rent gulv. Løsningen reduserer vannforbruk og 
sparer tid.

11. Robust antenne
Den robuste ID antenna leser med stor nøyaktighet både 
B-transpondere og ISO HDX transpondere.
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Et komplett automatisk melkesystem
designet for å optimalisere melkeproduksjonen

Steam back flush
Regelmessig steamskylling med høy 
temperatur reduserer bakterienivå og 
smittepress. Steamskylling sender steam 
til alle spenekoppene og vaskekoppen 
mellom hver ku og reduserer risikoen for 
smitte mellom kuer.
Steamskylling bruker kun rent vann i 
prosessen og det finnes dermed ingen 
risiko for at desinfeksjonsmidler kan gå 
over i melka.

Utskilling av melk
Med DeLaval VMS kan du automatisk 
sende råmelk, unormal melk eller dårlig 
melk som inneholder blod eller høye 
celletall, til en av tre ulike beholdere. 
Enheten for utskilling kan plasseres på et 
passende sted der melken skal brukes. 
F.eks. i forbindelse med kalveavdelingen.

Doble melkefiltere
Fleksibilitet er når du kan gjøre ting når det 
passer deg. Dobbelfiltersystemet gir deg 
akkurat det når VMS automatisk skifter til 
rent filter etter behov mellom forskylling 
og vask. Dette gjør at du kan skifte filter 
når det passer deg og fortsatt sikre at 
systemvask alltid skjer gjennom et rent 
filter.

Automatisk prøvetaker
Det automatiske fettprøveuttaket gir deg 
mulighet til å ta individuelle melkeprøver 
pr. ku. Prøvetakeren vaskes sammen med 
resten av VMS® systemet.
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Forbedret helse i besetningen

DelPro Farm Manager er ideell for gårdbrukere 

som ønsker å styre etter avvik. Programmet er 

til stor hjelp i den konstante kampen mot Mastitt 

og andre produksjonssykdommer ved å holde 

deg kontinuerlig oppdatert om hvert enkelt dyrs 

helsetilstand. Programmet samler data fra et stort 

utvalg av kilder og skaper rapporter som vil varsle 

deg om et dyr trenger spesiell oppmerksomhet 

som følge av:

• Problemer etter kalving

• Stoffskifteproblemer

• Jurhelseproblemer

• Fordøyelsesproblemer

• Beinproblemer

• Vaksinering og behandlinger

Forbedret reproduksjon

DelPro Farm Manager har en serie av 

innebygde verktøy som er utviklet for å hjelpe 

deg med å oppnå et effektivt og vellykket 

reproduksjonsprogram. Uavhengig av hvilket 

avlsprogram du føler eller hvor stor besetning 

du har, kan systemet bli satt opp til å møte dine 

forventninger. Vi nevner egenskaper som:

• Registrere kasting

• Registrere kalving

• Registrere sinlegging

• Registrere inseminering

• Registrere drektighetskontroll

• Reproduksjonsoversikt

• Brunstrapporter

 

Mer effektiv styring av arbeidskraft

Uavhengig av om du har 30 eller 30000 kuer, er det 

viktig å sørge for at tilgjengelig tid og arbeidskraft 

blir brukt mest mulig effektivt. Med DelPro Farm 

Manager kan du strømlinjeforme mange av 

beslutningsprosessene, som i sin tur frigjør tid til å 

styre besetningene på en mest mulig effektiv måte. 

Egenskaper i DelPro Farm Manager som et godt 

støtteverktøy er:

• Dyrehistorie

• Historie over utrangering

• Sentrale alarmer

• Kontroll og rapport fra enheter

• Besetningsplanlegging og summeringer

• Detaljerte melkerapporter

• Grupperapporter

• Prestasjonsrapporter fra VMS

Mer effektiv fôring

Effektiv fôring er en av grunnsteinene i en effektiv 

melkeproduksjon. DelPro Farm Manager har 

blitt utformet for å gi deg støtte i hele prosessen 

med fôring. DelPro Farm Manager styrer Optimat 

systemet, fôrstasjoner, kjørekart til fôrvogner etc. 

DelPro Farm Manager sørger også for en effektiv 

fordeling av kraftfôret mellom VMS og eventuelle 

fôrstasjoner. Vi nevner egenskaper som:

• Automatisk rasjonskalkulering

• Oversikt over innhold i fôrsiloer

• Logg over medgått för

• Fôrtabeller

• Fjerntilgang for rådgivere

Besetningsstyring, 
slik det skal være
VMS blir alltid levert med DelPro™ Farm Manager 
besetningsstyring. Denne programvaren har blitt spesielt 
utviklet for å fjerne all usikkerhet rundt besetningsstyring. 
Programvaren sammenstiller ulike elementer i systemet 
– VMS, fôring, reproduksjon og melkedata – i en sentral 
database.

Det avanserte verktøyet for overvåkning, kontroll og 
dataanalyse vil hjelpe deg til å ta korrekte beslutninger som 
kan forbedre drift og lønnsomhet. Programmet fokuserer på 
5 hovedområder:

• Forbedret helse i besetningen
• Bedre reproduksjon
• Effektiv drift og utnyttelse av arbeidskraft
• Mer effektiv fôring
• Forbedret melking



Forbedret melking

DelPro™ Farm Manager kan programmeres til 

å overvåke alle melkerelaterte hendelser i drifta. 

Dette gir deg muligheten til å måle og sammenligne 

foregående uke/måned/år, og mellom ulikt 

melkeutstyr for å se hvor det beste resultatet blir 

oppnådd. Verktøyene inkluderer:

• Logg over melkepris

• Grupperapport melkestrøm

• Interne melkelogger

• Logg over levert melk

• Logg over problem mengder

• Melkevolum og mengderapporter

• Total melkeproduksjon

DelPro™ Farm Management 
besetningsstyringsprogram tar 
det aller siste av teknologi inn i 
melkeproduksjonen, på en måte som 
gjør det logisk og enkelt å bruke.
Det intelligente bestningsstyrings-
systemet gjør det mulig for ulike 
elementer av gårdens utstyr å 
kommunisere med hverandre. Dette 
gjør at du som melkeprodusent får en 
total oversikt over din produksjon.

.

Smarter farming 
– med DelPro™ 
Farm Manager
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       Båsfjøs  VMS Karusell Melkestall Automatisk melkekarusell AMR Herd Navigator Fôrvogn Kjøletank

Melkemåler

Aktivitetsmåler
system

Systemkontroller

Pekeskjerm

       Celletallsmåler

Håndholdt transponderleser
        Gårds PC

Melkeplass
kontroller

Utskillergrind

  Fôring

Kalvefôring



Tre nivåer av 
det perfekte 
Det nye 
sortiment VMS 
systemer

No. 1

VMS er det perfekte melkesystemet. Den gjør det 

mulig å levere inntil 3000 liter pr. dag pr. enhet. 

Den er utstyrt med mastitt detection index MDi 

teknologi og kukalender som standard. MDi gir 

en unik mulighet til å kontrollere og kombinere 

konduktivitet, innhold av blod og melkemengde pr. 

jurfjerdedel med data om melkeintervaller. 

Dette vil i sin tur varsle deg om ei ku er i 

farsesonen for mastitt.

Kukalenderen vil varsle deg om ei ku skal 

insemineres i henhold til 21 dagers syklus og data 

fra aktivitetsmåling.

Det perfekte melkesystemet som kan levere 
inntil 3.000 liter melk pr dag.

Utstyrt med Mastitis 
Detection Index 
tecnology

Klar for OCC 
celletallsmåler

Klar for

DeLaval VMS

I DeLaval tror vi på hver enkelt 
melkeprodusent bør kunne ta 
del i de fordelene som finnes 
med automatisk melking. For å 
imøtekomme de ulike behov som 
finnes på ulike gårder, har vi lagt til 
to modeller i VMS sortimentet.
 
VMS Supra og VMS Supra+ tilbyr 
deg en unik mulighet til å få 
oversikt over besetningens helse 
og avl, samtidig som du sikrer 
maksimal melkeproduksjon hos din 
besetning.  Hva mer? Jo fordi vi vet 
at din situasjon kan endre seg over 
tid, så kan du oppgradere til en 
annen modell hvis eller når 
det måtte passe deg.
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VMS Supra er utstyr med Online Cellestallsmåling 

(OCC). OCC teller de somatiske cellene i en 

melkeprøve. OCC gir deg konsekvent og nøyaktig 

informasjon om hver enkelt kus jurhelse. 

OCC vil veilede brukeren til å automatisk skille ut 

melk, basert på definerte parametere, og skille ut 

kuer for kontroll om ønskelig. 

MDi hjelper deg til å få et overblikk over kuadferd 

under den daglige oppfølgingen. 

Kukalenderen vil varsle deg om ei ku skal 

insemineres i henhold til 21 dagers syklus og data 

fra aktivitetsmåling.

VMS Supra+ er det perfekte melkesystemet utstyrt 

med Herd Navigator fra DeLaval. Herd Navigator 

finner mer enn 95 % av brunstene i besetningen. 

I tillegg finner den også stille brunst og påviser 

kasting, syster (luteal og folikkel) og bekrefter at 

kuene er drektige, automatisk. Men, i tillegg gir 

Herd Navigator fra DeLaval deg også muligheten 

til å finne kuene som er i risikosonen for Ketose og 

Mastitt – før kliniske symptomer er synlige.

Alt dette gjøres automatisk og presenteres i en 

sammensatt oversikt i DelPro Farm Mangager. Det 

du må gjøre er å følge de handlingene som Herd 

Navigator anbefaler deg å gjøre. Dette sparer tid 

og vil øke din lønnsomhet.

Det perfekte melkesystemet som gir deg nøyaktig
overvåking av jurhelse.

Fokuserer på de kuene som trenger tilsyn. Spar tid og få bedre 
lønnsomhet med det perfekte melkesystemet. 

DeLaval VMS Supra DeLaval VMS Supra+

Utstyrt med Mastitis 
Detection Index 
tecnology

Utstyrt med OCC 
celletallsmåler

Klar for

Utstyrt med Mastitis 
Detection Index 
tecnology

Utstyrt med



Alt skjer ved et tastetrykkMDi™ System for tidlig 
varsling av mastitt
MDi™ (Mastitt Detection Indeks) gir deg en 
melding hvis en ku er mistenkt å gi et avvik i 
ytelse grunnet dårlig jurhelse.

Systemet vil kalkulere en indeks basert på 
verdier fra konduktivitet pr. jurfjerdedel, blod 
pr. jurfjerdedel, melkeintervall pr. jurfjerdedel, 
samt melkestrøm og konduktivitetstopper pr. 
jurfjerdedel.

Med MDi vil du bli varslet om en potensiell 
mastitt 3-4 dager før utbrudd. Dette gir deg 
tid til å reagere før du får et klinisk tilfelle.

Smartere og raskere melking
Funksjonen med smart melking gjør at VMS er 
den raskeste melkeroboten på markedet for 
øyeblikket*.

DeLavalÊVMS Lely Merlin SACÊFutureline
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*2012 resultater som ble publisert av the Knowledge Centre for Agriculture, Cattle. Denmark

Hver VMS leveres med en kraftig farve-pekeskjerm som gir 

deg full tilgang til VMS og en rekke funksjoner og data fra 

besetningsstyringen. Med brukervennlige egenskaper som store 

ikoner og knapper, enkle og ryddige menysystemer, gjør bruken til 

en svært positiv opplevelse. I tillegg, med sitt robuste design, er 

skjermen konstruert for lang levetid i et tøft miljø.

Programmer som du finner på pekeskjermen:

•  Kukø 

Her finner du melkestatusen til hver enkelt ku med en fargekode 

som er lett å se og viser om kua er sen til melking eller nettopp er 

melket

•   Finn ku   

Dette verktøyet gir deg mulighet til å finne ut i hvilket område kua 

er og hvor lenge hun har vært der. Du kan også sjekke individuelle 

kudata som melkeproduksjon pr. dag og pr. melking, blod, celletall 

og når melkingen har vært utført.

•   Fininnstillinger 

 Når du ser på data om 

individuelle kyr er det 

mulig du ønsker å 

endre enkelte

   melkeinn-

   stillinger.   

   Peke-    

   skjermen 

   lar deg 

   utføre disse 

   endringene og

   se resultatene 

   selv mens 

   kua blir melket. 

Pekeskjerm
En svært brukervennlig pekeskjerm som gir deg mulighet til å 
betjene VMS mens du står ved melkestasjonen, mens smarte 
funksjoner som ”Finn Ku” gjør det mulig å finne spesifikke kyr 
inne i fjøset og sjekke detaljdata om dem.

Sekunder pr. liter melk fra starten av vasken til den siste 
vaskekoppen er fjernet.



System for å finne brunst

Det å vite når kua er i brunst er helt essensielt 
for å lykkes med melkeproduksjon. Når du 
vet når kua er i brunst, kan du selv velge ved 
hvilken brunst du skal inseminere.

DeLaval aktivitetsmåler er montert på 
halsbåndet og samler inn aktivitetsdata 24 
timer i døgnet. Hver time sendes data trådløst 
til antennen i fjøset. Disse aktivitetsdataene 
får du opp på DelPro™ Farm Manager 
besetningssystem og pekeskjermen.

Data blir analysert av systemet og vil gi deg 
alarmer om høy aktivitet (brunst) og lav aktivitet 
(sykdom).



Slutt med gjetting og begynn med måling
Med OCC får du tilgang til et kunnskapsnivå 
og en kontroll som ikke er kjent fra før. 
Du kan identifisere akutte mastitttilfeller nøyaktig 
og følge tett opp i subkliniske tilfeller. 
Dette i visshet om at SCC-nivået for hver ku i 
hver melking gir deg full kontroll over jurhelsen.

Helautomatisk
OCC analyserer SCC til hver ku ved hver 
melking. Celletallsmålingen tar under ett minutt 
og resultatet rapporteres på skjermen for 
besetningsstyring. Det er ingen gjetting eller 
tolkning av et SCC-nivå. Prøveresultatet vises 
tydelig som celler/ml av melken. 

Behandling av mastitt på et tidlig stadium og 
redusere bruken av antibiotika
•  Behandling av mastitt på et tidligere stadium
•  Raskere friskemelding og mindre 
    produksjonstap
•  Mer effektiv kontroll på spredningen av mastitt
•  Mindre risiko for trekk eller bonustap på 
    melken 
  
Effektiv oppfølging av nykalvede kuer
•  Tidlig registrering av infiserte kyr for relevant 
    behandling
•  Umiddelbar oppfølging av mastittbehandlede
    kyr
•  Tydelige signaler hvis kua får en vellykket  
    behandling 
•  Klarsignal for når melken kan sendes til 
    tanken

Hvordan fungerer det?
En melkeprøve fra  DeLaval VMS® (1) og 
noen fargede reagensvæsker (2) trekkes inn i 
sprøytepumpen (3). Denne blandingen blir så presset 
gjennom måleinstrumentet (4) der de somatiske 
cellene måles optisk ved et 3D-kamera. 
SCC-verdien blir deretter sendt til 
besetningsstyringsprogrammet som vises på 
skjermen (5).

DeLaval online 
celletallsmåler OCC
DeLaval online celletallsmåler er kun tilgjengelig for VMS. 
Dette er den første virkelig automatiske somatiske celletallsmåleren (SCC) 
som finnes for frivillige melkesystemer.
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Oppdager brunst ved å måle progesteron 
Tidlig identi�sering av: stille brunst, brunst, 
drektighet, abort og cyster.

Oppdager mastitt ved å måle LDH, lactate 
dehydrogenase
Tidlig oppdagelse av akutt mastitt.

Oppdager ketose ved å måle BHB, 
beta-hydroxybutyrate
Tidlig oppdagelse av subklinisk ketose, ketose og andre 
fôringsrelaterte problemer.

Herd Navigator™ fra DeLaval måler også urea for å hjelpe 
til med å få balanse i proteinet i fôret.

En Herd Navigator™ fra DeLaval gir deg sanntid råd du 
trenger for å behandle ei ku i fare før den får mastitt eller 
ketose.  Den informasjonen du får, gir deg bedre kontroll, 
forbedrer reproduksjonen, utfôringen og arbeidet med 
besetningens helse.

Få et forsprang på helse og 
lønnsomhet
Herd Navigator™ fra DeLaval er et avansert analysesystem som identifiserer 
hver melkeku som trenger spesiell oppmerksomhet, og gir deg tydelig informasjon om hva 
du skal gjøre. Tidlige og spesifikke alarmer, gjør at hurtig behandling er mulig: forbedrer 
produksjonseffektivitet, lønnsomhet, dyrehelse og matsikkerhet. 

Reproduksjon
Herd Navigator oppnår en brunstoppdagelse på 
godt over 95 %, og fører til en vesentlig forbedring 
i drektighetsraten. Herd Navigator endrer også 
arbeidsbelastningen vesentlig, kontroll av brunst uføres 
nå av Herd Navigator.

Mastittpåvisning
Herd Navigator registrerer mastitt opptil tre dager før  du 
ser fysiske tegn på det. Den oppdager nøyaktig 80% av 
de kyrne som har et tidlig stadium av mastitt, slik at du 
kan behandle de kyrne som trenger behandling.

Oppdagelse av ketose
Herd Navigator diagnostiserer 50% flere tilfeller av 
klinisk og sub-klinisk keotose enn det som normalt 
registreres. Dette gjør umiddelbar behandling mulig og 
hjelper til å forebygge melketap på opp til 600 kg melk 
pr. ku pr. laktasjon. 
Du kan raskt finstemme standard operasjonsprosedyre 
for å forbedre resultatene. 

“Herd Navigator er 

et flott tilskudd til vår 

gård, den sparer oss 

for mye tid, våre mål 

virker lett oppnåelige.

Herd Navigator er 

fremtidsrettet og tillater 

oss å forbli en gård for 

fremtiden.  Vi stoler 

på at DeLaval leverer 

oss det mest pålitelige 

utstyret og gir oss den 

beste kvaliteten på 

teknisk service.”

Familien Hellner
Hellnersgården
Öndal, Edsbruk
140 kuer 
VMS

Familien Heeg
Heegstee Farms
New Hamburg, 
120 kuer 
VMS

Ekte kundeuttalelser  
om Herd Navigator
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"Med Herd Navigator finner vi de kuene som er i brunst! Tidligere 

inseminerte vi 2,4 ganger pr. kalving, nå holder det med 1,76 

insemineringer pr. kalving, selv om besetningen er mye større 

nå. Dessuten, er det delilig å slippe å gå ut i fjøset kl. 22.00 hver 

kveld."



Oppbevar melken kjølig
Automatisk melking innebærer – en nokså konstant 
strøm av små mengder melk – har skapt nye utfordringer 
for melkekjølingen. For å klare dette har vi utviklet en 
serie løsninger for kjøling, spesielt for VMS, som gjør at 
melkeprodusenten kan benytte det meste av det eksisterende 
utstyret.

Product Available sizes

DeLaval kjøletank DXCR 1100 L til 6000 L

DeLaval kjøletank DXCE 1150 L til 12000 L

DeLaval kjøletank DXCEM 14000 L til 32000 L

Melketankserise DX

DXC tankene finnes i et stort antall former og 
størrelser alt fra 4.500  - 32.000 liter.

DeLaval melkestrømskontrollert kjøling FCC
VMS kommuniserer levert melkevolum til kjøletanken i sanntid. 

Tanken tilpasser kjølingen til levert volum. Det er energibesparende 

og gir lavere energikostnad pr. liter melk.

DeLaval bufferkontrollert kjøling BCC 
I dette systemet samles melken i en mindre tank før den går over i 

en større tank. Det gir mulighet til melking døgnet rundt siden du kan 

fortsette å melke mens tanken tømmes og vaskes.

DeLaval buffertank BVV
Melken styres automatisk fra VMS til BVV buffertank når 

lagringstanken tømmes og vaskes. Når den er tilgjengelig igjen, 

leverer BVV sin melk til tanken og VMS initierer vasking av BVV. 

Melken kan dermed hentes når som helst uten å påvirke melkingen. 

Gjennom forkjøling av melken til BVV kan store mengder energi 

spares ved at behovet for kjøling i ordinær tank reduseres.



Bevare melkekvaliteten 
hele veien
Regelmessig desinfisering av alt som kommer 
i kontakt med melk er nødvendig for å bevare 
melkekvaliteten. I DeLaval har vi utviklet 
en rekke ekstremt effektive spenedypp og 
vaskemidler spesielt for bruk i VMS.

Tri-Fender™ er et svært hudvennlig VMS godkjent dyppe-/

spraymiddel

Tri-Fender™ er et jodbasert spenedyppemiddel som har blitt 

spesielt utviklet for å fungere sammen med VMS. Spenedyppet 

fungerer optimalt sammen med sprayutstyret slik at en perfekt 

beskyttende hinne av Tri-Fender™ sprayes på hele spenen.

Tri-Fender™  har blitt grundig testet og godkjent for bruk i VMS. 

Spenedyppet har ingen innvirkning på sensitivt utstyr i VMSen og 

påvirker ikke materialets levetid.

VMS godkjente vaskemiddel - gjør forskjellen
Vi tilbyr fosfatfrie vaskemidler både syrevaskemiddel og alkalisk 

vaskemiddel. 

Dra nytte av DeLavals ekspertise for å nå dine 
mål.
Dra nytte av den kompetanse i alle aspekter 
av automatisk melking så din VMS fortsetter 
å levere topp resultater og gi lønnsomhet for 
din gård.  

DeLaval lukket buffertank DBV

Melken styres automatisk fra VMS til DBV hvor den kjøles ned 

mens lagringstanken tømmes og vaskes. Når denne er tilgjengelig 

igjen, leverer DBV melken til tanken og VMS initierer vasking av 

DBV.

Tilleggsutstyr som kjøleenhet kan installeres på DBV slik at melken 

kan kjøles under lagringen.



Det ideelle fjøset
for optimale resultater
VMS – en løsning for styring av hele virksomheten 
Å gi dine kyr et godt fjøsmiljø er nødvendig for god 
kukomfort, helse og produktivitet og for å ta vare på 
melkekvaliteten. 



Optimat 
Optimaliser 
fôringen

Når du automatiserer utfôringen, kan du 
skreddersy utfôringsprogrammet som passer 
kyrne individuelt, samtidig sparer du tid 
og reduserer fôrspill og arbeidskostnader. 
Optimatsystemet kan integreres fullt ut 
med DelPro for å sikre at din besetning får 
en perfekt tilpasset fôrrasjon for maksimal 
melkeproduksjon.

Herd Navigator er det ultimate systemet for 
overvåking av helsen i din besetning. Den 
identifiserer 80% av de kyr som har et tidlig 
stadium av mastitt og 50% flere tilfeller av 
klinisk eller subkllinisk ketose enn hva som 
normalt identifiseres. Den oppdager over 95% 
av brunstene og informerer deg om når det er 
tid for å inseminere.

Fôring
Fôr 
stasjoner

Med DeLaval kraftfôrstasjoner kan du 
skreddersy mineral- og kraftfôrrasjoner 
etter kyrnes individuelle behov. Stasjonenes 
utforming gir kyrne mulighet til å ete på 
en naturlig og ergonomisk måte. Alle 
kraftfôrstasjoner kan kobles til DelPro-systemet 
for å sikre optimal utfôring.

Gjødsel-
handtering

Å holde fjøset rent og fritt for gjødsel er en 
avgjørende del av effektiv besetningsstyring. 
Det reduserer klauvproblemer hos kyr, noe som 
genererer store veterinærkostnader. Rene dyr 
gjør også melkingsprosessen raskere siden 
jurene da er lette å få rengjort før melkingen.

Innredning

Et godt fjøsmiljø er meget viktig for god 
dyrevelferd, helse og produktivitet og for å ta 
vare på din melkekvalitet.

Kutrafikk

Når din besetning har tilgang til melkemaskinen 
døgnet rundt, er en velfungerende kufrafikk 
meget viktig for melkeproduksjonen. Våre 
eksperter på planlegging av fjøs kan hjelpe deg 
med å planlegge fjøset for å sikre et fungerende 
system. Med et komplett sortiment grinder og 
en integrert programvare til å styre disse, kan 
du være sikker på at kutrafikken flyter smidig og 
effektivt døgnet rundt.

Ventilasjon & 
Belysning

God ventilasjon er nødvendig for å få frisk luft 
til å sirkulere i bygget - både i kalveavdelingen 
og hos melkekyrne. Dine dyr trenger frisk, ren 
luft for å produsere mest mulig. Dårlig ventilerte 
bygninger blir fuktige, støvete og får høye 
verdier av gjødselgasser, noe som ikke er bra 
for dyrehelsen og heller ikke for din lønnsomhet. 
God belysning er også en faktor som gir økt 
produksjon.

Dyre-
velferd

DeLaval leverer et bredt spekter av velprøvde 
løsninger, utstyr, forbruksartikler og tilbehør for å 
hjelpe deg med å ha kontroll på at du har friske 
dyr som leverer kvalitetsmelk. La dine kyr ha 
det rolig og godt i et hygienisk og ergonomisk 
tilpasset miljø.

Herd 
Navigator™



DeLaval Optimat™ II master er et 
helautomatisk system der også lastingen av 
ingredienser inn i mikseren skjer automatisk. 
Alt du trenger å gjøre er å fylle matebordene 
med fôr. Optimat™ master gir deg muligheten 
til å programmere blandinger, grupper og 
fôringstidspunkter på en profesjonell måte.

DeLaval Optimat™ II standard er en halv-
automatisk løsning. Fôret lastes manuelt i den 
stasjonære mikseren og deretter handterer 
systemet miksing, utlasting og distribusjon via 
en skinnehengt distribusjonsvogn.

DeLaval Optimat™ II  – 
et komplett fôringssystem 
som benytter automatikk for 
effektiv fôrutnyttelse
Fôr er den største kostnaden innen melkeproduksjon. Å optimere 
fôringsprosessen er derfor en del av besetningsstyringen som virkelig kan 
lønne seg både når det gjelder produktivitet og helse, samt lønnsomhet. 
DeLaval kan levere ulike nivåer automatisert fôring. 
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DeLaval  fôrvogn OTS100
kan brukes både til Optimat standard  og 
master konfigurasjonen
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A B         DeLaval Optimat™ II master  

1. DeLaval distribusjonssystemer: 
    - Distribusjonsvogn OTS100 og
    - Distribusjonsvogn RA135
    - Bandfôringsutlegger BF500

2. DeLaval riverbord
Surfôr og grovfôr kan mellomlagres  på et eller flere 
riverbord før det lastes automatisk inn i en stasjonær 
mikser. Riverbordene har en kapasitet på 9 til 20 m3 
avhengig av bordets lengde. 

3. DeLaval Optimat™ transportør
Transportøren er en viktig del i Optimat master 
systemet ved tømming av mikserne og lasting av 
distribusjonsvognen eller bandfôrutleggeren. Den er 
utviklet for å være rask og holdbar. 

          DeLaval Optimat™ II standard 

Grovfôr lastes manuelt i den stasjonære mikseren 
og deretter handterer systemet miksing, utlasting og 
distribusjon automatisk. 

1. Stasjonær mikser
Den nyutviklede vertikale mikseren VSM har en helt 
spesiell mikserskrue som gir en raskere og mer homogen 
blanding og utlasting. Mikserne er testet og utviklet i 
Norge, med fokus på rask kutting og blanding av både 
frosne og bløte rundballer, samt silo og halm. 

2. DeLaval Optimat™ transportør
Robust, bygd for å håndtere transporten av fôr raskt og 
pålitelig fra den stasjonære mikseren til distribusjonsvogn 
eller bandfôrutlegger. Utstyrt med gummibelte og en sterk 
motor for god holdbarhet og hastighet. Sideveggene er 
bygget opp for å eliminere fôrspill.

3. Distribusjonsvogner
Optimat standard kan bruke DeLaval fôrvogn RA135 eller 
DeLaval distribusjonsvogn OTS100. De kan håndtere 
alle typer kuttet og mikset grovfôr, fra mais og gras til 
fullfôrblandinger.



Optimal løsning for kutrafikk  
for å imøtekomme dine behov
Et velfungerende fjøs, med effektiv kutrafikk er viktig for en vellykket melkeproduksjon. 
Kyr må bli melket regelmessig når som helst på døgnet, og også ha tilgang til fôr og 
hvileområder. Ved å bruke DelPro, vårt intelligente system for besetningsstyring kombinert 
med en rekke smarte grinder, kan vi levere alle typer kutrafikk.

Fri kutrafikk

Feed FirstTM

Milk FirstTM

Gjødselhåndtering 
– et komplett sortiment

Effektiv gjødselhåndtering gir bedre 
melkehygiene og dyrevelferd. Den forbedrer 
også fjøsets innemiljø ved å redusere 
ammoniakk- og metangassinnholdet 
i luften. DeLaval tilbyr en rekke ulike 
utgjødslingsløsninger der du velger det 
automasjonsnivået du har behov for. 

Robotskrape RS420 
– kontroll og effektiv  
   rengjøring

Robotskrapen RS420 er fleksibel, stille, kuvennlig 
og full av funksjoner som hjelper deg med å 
forbedre hygienen i ditt fjøs. I alle ganger, i hvert 
hjørne skraper den rent, også i de mest spesielle 
fjøsløsningene.

Rengjøring Behandling LagringOverføringOppsamling

Rengjøring

Rengjøring

Program

Fri kutrafikk, alle kyr har 
til enhver tid tilgang til 
melkeroboten.

Feed First, fri passasje 
til fôrbrett, ved retur fra 
fôrbrett blir kuer kontrollert 
for melketillatelse. Kun 
kuer med melketillatelse får 
tilgang til melkerobot, øvrige 
kuer går til kraftfôrområde.

Milk First, alle kuer blir 
kontrollert på vei ut av 
liggeområde. Kun kuer med 
melketillatelse får tilgang til 
melkerobot, øvrige kuer går 
til grovfôr. Denne løsningen 
brukes sammen med fullfôr.



For å kunne gi dine kyr de mest optimale forutsetningene, 
har DeLaval utviklet et komplett kukomfortkonsept som 
består av seks ulike nøkkelområder. Disse områdene er 
avhengig av hverandre og det betyr at ingen faktor alene 
kan gi et optimalt miljø.
Sammen kan de imidlertid fremme kyrnes naturlige 
adferd, og gi deg ei ku som har det bra og som også 
produserer mer i ditt automatiske melkingssystem.

En spesialist kan utføre dyrevelferdprogrammet ved 
å bistå i fôrplanleggingen, eller det kan utføres på en 
praktisk måte sammen med deg i fjøset. De seks delene 
i programmet er blitt identifisert som nøkkelområder som 
vil føre til betydelige forbedringer for besetningens velferd, 
noe som igjen vil bidra til lang levetid og god lønnsomhet. 
De er også relativt enkle, dvs. det kreves altså ikke 
langvarig samarbeid med spesialistene. 

 

Jo bedre 
dyrevelferd - jo 
bedre resultater
Dine kyrs produksjon er knyttet til en rekke 
faktorer, fra måten du styrer gården på, 
fôringsprosesser du har på plass, avl, kalving 
og  oppdrettsprogram. En annen nøkkelfaktor 
er gårdens dyrevelferd og måten dine 
kuer trives - jo bedre dyrevelferd, jo bedre 
resultater.

Drikke-
områder

Ligge-
områder

Ventilasjon 
og belysning

Fôrings-
områder

Gang-
arealer

Dyre-
velferd



Ta kontroll over dine kostnader 
InService™ VMS 
DeLaval InService™ VMS 
Serviceavtale innebærer følgende:
• Forebyggende service
• Akuttservice
• Support og beredskap
• Kostnadsgaranti service

Vår serviceavtale - din trygghet
For å kunne levere kvalitetsmelk stilles det en rekke store krav; regelmessig service er ett av dem.
Å tegne en serviceavtale er en ekstra forsikring for å oppnå trygg og sikker drift. Vi kan garantere 
deg god service utført til riktig tid. Det har vi gjort i over 100 år.

Forebyggende service
• Spesialutdannede serviceteknikere gjennomfører servicen på en profesjonell måte. 
• Vi følger serviceprogram bestående av 9 servicer med anbefalte serviceintervaller som er 

tilpasset belastning og antall melkinger for din VMS.
• Vi bruker alltid DeLaval originale servicedeler for å garantere deg driftsikkerhet og lang 

holdbarhet.
• Vi bruker profesjonelt verktøy og sørger for at din VMS oppfyller gjeldende krav og normer.
• Du får en serviceprotokoll som dokumenterer hva vi har gjort.
• Uansett hvilken servicetekniker som gjør jobben, utføres servicen på samme måte.

Smart Phone App
En app til smartphone gjør at 
melkeprodusenten kan overvåke gården 
når han/hun er borte fra gården eller er 
opptatt med andre oppgaver. Appen 
sender meldinger ifølge en liste valgt på 
forhånd over ønsket informasjon.

RFC
Med fjernoppkoblingen 
RFC, som nå er en 
standardkomponent i VMS 
systemet, kan melke-
produsenter koble opp 
melkeenheten mot internett 
på en meget sikker måte. 
Dette tillater fjernoppkobling 
mot VMS-systemet og kan 
benyttes både av eieren, 
serviceteknikeren, veterinæren 
og fôrrådgiveren. Eieren styrer 
autorisasjonen.

DeLaval Gårdskamera 
FMC60
Trådløst gårdskamera som 
enkelt monteres på et par 
minutter. Enten du ønsker å 
vise din VMS enhet eksternt, 
holde øye med dyrene i ditt 
fjøs eller dyreboksen ved 
transport, kan dette kameraet  
hjelpe deg å gjøre denne 
jobben på en beundringsverdig 
måte. Kameraet som har 
en rekkevidde på opp til 
1000 meter, leveres med 
en håndholdt visningsenhet 
og batterier som standard. 
Som tilbehør finnes en online 
funksjon som gjør det mulig 
å bruke kameraet hvor enn 
du er i verden. Den valgfrie 
nattlyslampen NVL120 gir et 
usynlig infrarødt lys over et 
område på 120m2.



Uansett hvor i verden du befinner deg, kan du finne et engasjert 
team med VMS spesialister som gjerne hjelper deg med alt fra 
melking til besetningsstyring. 

DeLaval VMS 
– en automatisert løsning for 
melking av alle besetningsstørrelser

GEAC Laquemine, Pretz i Argonne, Frankrike

2 VMS stasjoner og 90 kyr

Gården bruker to VMS 2011 stasjoner og benytter Smart Gate 

og Herd Navigator.

Vi kjøpte to VMS stasjoner og Herd Navigator i fjor. Siden 
oppstarten har vi sett betydelige forbedringer i besetningen med 
økt melkeproduksjon fra 32 kg til 36 kg pr. ku, bedre melkekvalitet 
og færre tilfeller av mastitt. Min bror og jeg driver gården med 90 
melkekyr og totalt 200 ha jord. Med kombinasjonen VMS og Herd 
Navigator sparer vi mye tid hver dag. For eksempel tar det bare 
noen få minutter å sjekke brunsten og jurhelsen.

Med RFC systemet, kan jeg enkelt sjekke min PC hjemmefra 
uten å besøke fjøset. Jeg setter virkelig pris på det søndag 
morgen! Den komplette løsningen gir oss mer komfort og trygghet 
på gården. Jeg kan også dele mine data med veterinæren og  
fôringsrådgiveren.



DeLaval VMS – Familien Krebbers, Germany 

Mer enn 2 tonn melk – hver dag – og kun
3,5 ansatte tar seg av alle kyr. 
Krebbers familegård, ligger i Weeze Tyskland og benytter åtte 

VMS for alle sine 550 kyr.

Johannes og hans sønn Clemens har de siste årene utvidet  

dramatisk - fra 210 til 550 kyr. I mai 2010 ble kyrne flyttet til det 

nye fjøset. Tidligere arbeidet 7 melkere i to skift for å melke kyrne 

tre ganger om dagen. Nå med 8 VMS enheter, og et velorganisert 

fjøsmiljø, har antallet blitt halvert og glem ikke arbeidsmiljøet for de 

ansatte, sier Krebbers. 

Allerede ni måneder etter utskiftingen, arbeider systemet så godt 
at  Johannes og Clemens Krebbers, sammen med sine ansatte, 
regelmessig melker mer enn et snitt på 2000 kg pr. VMS pr. dag. Alt 
arbeidet gjøres av 3,5 fulltidsansatte. Snakk om effektivitet! 

Hvorfor valgte du DeLaval VMS? 
”Vi var helt inne på Feed First™ systemet allerede fra begynnelsen 
for vi ville redusere arbeidstiden og kostnadene, og vi ville ikke 
jage kyr hele tiden!  Som ung gårdsbestyrer synes jeg at der er 
interessant med innovasjoner innen melketeknologien. Med VMS 
har jeg mulighet til hele tiden å oppgradere systemet til det nyeste 
innen teknologien.

Hi-tech fjøs med fullautomatisering - i Vennesla på Sørlandet

Unge bønder som satser på melkeproduksjon for fremtiden. 

Cathinka Jerkø og Kjell Øyvind Greibesland satser stort på 

melkeproduksjon.

Cathinka og Kjell Øyvind driver gården Ytre Hægeland i Øvrebø i 
Vest-Agder. De har 42 årskyr og en kvote på 260 000 liter.
De flyttet inn i nytt fjøs 12.12.2012 og er veldig opptatt av 
oppfølging av kyrne, så de har laget en egen velferdsavdeling 
(DeLaval fokus-binge) hvor de har god oversikt over kyrne. Denne 
er plassert slik at det er det første en passerer når en kommer inn 
i fjøset.

Cathinka, som også er spesialrådgiver i Topp Team Fôring i Tine, 
forteller at kyrne trappes opp på kraftfôr i velferdsavdelingen 
2 til 3 uker før kalving. Og så går de i kalvingsbingene med 
djupstrø i ett til tre døgn rundt kalvingen før de igjen kommer inn 
i velferdsbingen for 2 til 3 ukers opphold. De vil dermed være 
godt restituert etter kalving når de kommer tilbake til kuflokken. 
Velferdsavdelingen brukes også til kyr som for eksempel har 
klauv-problemer eller diarè. Er det kyr som av en eller annen 
grunn ikke går ofte nok i melkeroboten, får de også et opphold i 
velferdsbingen. Etter en periode i velferdsbingen er erfaringen at 
melkingsfrekvensen tar seg opp og at den holder seg oppe etter at 
kyrne har kommet tilbake i flokken.

Måten kutrafikken er løst på hos Venneslabonden, er nytenkende 
og annerledes. Man har fri kutrafikk, men likevel muligheten til å 
følge opp den enkelte kua på en god måte.

Selv om løsningene er gjennomtenkte, og driften går fint, synes
paret det er betryggende at de har en egen servicetekniker i
nærheten, som kan komme på kort varsel.

Fullautomatisert mjølkeproduksjon hos familien Helset på 

Hellesylt i Stranda 

Alt går på skinnner i den nye fjøsen til Jørgen Helset og 

Lisbeth Lervik. Mjølkerobot, gjødselrobot og automatisk 

foringssystem tek dei tyngste taka, og gjer kvardagen enklare 

både for gamal og ung bonde.

Når vi kjem til mars neste år reknar vi med 380.000 liter mjølk, 
og det seier det seg sjølv at vi må automatisere, seier den unge 
bonden som har ein god dreng i faren Fredrik.

I fylgje bygdeboka er Helset ein av den aller eldste busetnadane 
i dalen, men det var ikkje sjølvsagt  at ein nye generasjon skulle 
ta over.
Faren Fredrik, som i dag er dreng,  tok over garden i 1982 og 
dreiv tradisjonelt mjølkebruk.

Den gamle og den nye fjøsen er kobla saman. Dei hadde ei 
maskin for kraftfor frå DeLaval frå tidlegare. Den hadde dei ikkje 
lyst til å ta bort, og etter litt fintenking har dei greidd å styre både 
kraftforvogn og silovogn inn på same skinna. 

Dei har fått god hjelp frå både Felleskjøpet og DeLavals 
serviceteknikar i oppstarten – det er viktig å kjenne tryggheit når 
ein skal gjæra ei så stor investering



VMS™ Supra+

VMS™ Supra

VMS™

Bli kvitt både klinisk og sub-klinisk ketose, 
og gjør nødvendige tiltak før kua blir syk og 
produksjonen faller.
Optimaliser fôringen ved å justere 
energibalansen i fôrrasjonen og nå høyere 
produksjonsmål med helt friske dyr. Herd 
Navigator gir deg nøyaktige data som hjelper 
deg til å ta korrekte beslutninger.

VMS tilpasser seg hver enkelt kus adferd 
under melking. Varsler fra Herd Navigator 
vil informere deg om ei ku er i fare for akutt 
mastitt tre dager før du kan se symptomer 
på kua.
Du kan stole på systemet og reagere før 
produksjonen faller og før det er nødvendig 
med antibiotikabehandling.

95 % oppdagelse av brunst – dette 
inkluderer oppdagelse av stille brunst- gir 
deg mulighet til å sløyfe den manuelle 
daglige brunstrunden. Herd Navigator vil 
plukke ut hvilke kuer som er i brunst og som 
bør insemineres.
Du kan utøve aktiv helsekontroll ettersom 
systemet gir deg beskjed om syster, uteblitt 
brunst og aborter.

DeLaval har et unikt kvalifiseringssystem som 
sikrer at hver ku får korrekt mengde kraftfôr 
både i VMS og i eventuelle fôrstasjoner.
DelPro Farm Manager kontrollerer fôringen 
både i fôrstasjonene og VMS.

OCC gir et helt nøyaktig celletall for hver 
enkelt ku. Melkeprøver fra melketanken kan 
også kontrolleres.
7 dagers gj.snitt for SCC pr. ku er tilgjengelig. 
Tenk deg hvilke fordeler en slik nøyaktighet 
gir deg! Autom. melketillatelser basert på 
melke-mengde og -tid (unikt) optimaliserer 
melkeintervallene. Dette vil gi en større 
melkemengde pr. melking og positiv 
innvirkning på jurhelsen.
 

DelPro besetningsstyringssystem gir 
informasjon om hver enkelt ku (kukalender 
er alltid inkludert). Tilleggsvalg med 
aktivitetsmålere vil gi svært nøyaktig 
oppdagelse av brunst.
DelPro Farm Manager kombinerer 
kukalenderen med data fra aktivitetsmåling. 
Dette gir en stor nøyaktighet for brunst-
kontrollen i besetningen.

DelPro fôrtabeller og automatisk 
rasjonskalkulering gir korrekt mengde kraftfôr 
til hver enkelt ku. Automatisk kontroll på 
dispensertid sikrer at du under melking, 
individuelt kan fôre ut store eller små 
mengder kraftfôr uten fare for at det ligger 
igjen fôrrester.

Melkekvalitet og utskilling av melk er 
kontrollert av den unike MDi (mastitis 
detection index) som kombinerer flere ulike 
målinger for å sikre størst mulig pålitelighet 
av resultatet.
Med nøyaktig melking pr. jurfjerdedel, avtak 
pr. jurfjerdedel ved riktig tidspunkt for å ta 
vare på jurhelsen.
. 

Kuovervåkningen markerer – med farger og 
trendanalyser- hvilke kuer og jurfjerdedeler 
som trenger spesiell oppmerksomhet. 
DelPro besetningsgraf viser kukalenderstatus 
på hver enkelt ku for hele besetningen i et 
svært oversiktlig diagram.
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FÔR KUENE OPTIMALT FORBEDRE JURHELSEN FÅ KUENE DREKTIGE
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Om DeLaval
DeLaval er en ledende leverandør av 
løsninger som forbedrer resultatet på 
gårder med profesjonell matproduksjon. 
Vi hjelper våre kunder med å ta vare 
på miljøet og samtidig forbedre 
matproduksjonen, lønnsomheten og 
dyrenes og menneskenes trivsel. Vi 
tilbyr produkter, systemer og service 
for alle trinn i melkeproduksjonen. 
Våre løsninger brukes av millioner av 
melkeprodusenter rundt omkring i 
verden hver dag.

DeLaval ble grunnlagt for mer enn 125 år 
siden i Sverige, da den visjonære Gustaf 
de Laval patenterte melkeseparatoren. 
I dag, har DeLaval 4.500 ansatte og 
har sin virksomhet i mer enn 100 land. 
DeLaval, sammen med Tetra Pak og 
Sidel, er en del av Tetra Laval Group.

 er et varemerke registrert avTetra Laval Holdings & Finance S.A. og DeLaval er et vare-/servicemerke registrert av DeLaval Holding AB.
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre konstruksjonsendringer og tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 19051-N1/08-2013.


