
DeLaval vertikale, mobile miksere 
Kraftfulle, effektive, robuste og 
pålitelige



Vertikal mobil mikser VMDA – 
for deg som har kjørbare fôrbrett

Utfôring av kjøttfe eller melkekyr
For deg som har melkeproduksjon eller kjøttproduksjon med 
fôrbrett som tåler å kjøres på, er en DeLaval mobil mikser 
den perfekte løsningen. Fordelen med en vertikal mikser 
er at det enkelt kan mikses hele rundballer i den. Fôret blir 
velmikset, luftig og velsmakende for dyra. Dette bidrar til 
mindre fôrspill og bedre fôropptak, noe som gir både høy 
melkeproduksjon for melkekyr og god tilvekst for kjøttfe.

Robust chassis

1

2

4

3

Kontrollsystem

Sporete veier, groper, ujevne flater - en mobil mikser kan utsettes for tøff 
behandling. Det er derfor vi lager våre miksere robuste. Uansett om det gjelder  
materialet vi bruker eller utformingen av enkeltdelene, så utvikles en DeLaval 
mikser for å holde lenge.

Rask og grundig miksing
De sterke, skarpe knivene kan stilles inn etter behov. Det  
sikrer fôr av høy kvalitet og en rask, jevn miksing.
Som tilvalg finnes ekstra sterke, øvre kniver som forenkler 
miksingen av lette rundballer.

Jevn utmating av for
Rask og effektiv utmating til begge sider med en robust 
tverrtransportør, gir en jevn fôrfordeling. Transportøren 
leveres med kjede eller gummiband. For brede fôrbrett kan 
transportøren bygges på med ulik lengde. 

Mindre fôrspill
Sterke, hydrauliske sylindere på avlastningsdøra reduserer 
fôrspill under miksingen. Beskyttelsesringen rundt overkanten 
hindrer at lettere fôr hives ut av mikseren.

En forsterket, stabil bunn
Beholderens bunn er forsterket for å gi et stabilt mikserrom 
og lang levetid.

OptiSteel som tilvalg
Optisteel er et forsterket stål vi kan tilby å legge inn i skruen 
og den nederse meteren av mikseren. Optisteel er en 
blanding av rustfritt stål og vanlig stål. Dette for å beholde 
hardhet og styrke i stålet, men også øke rustmotstand og 
gjøre den mer slitesterk. Ved mye bruk eller tøffe forhold kan 
vi anbefale Optisteel, da vi ser at dette gjør stålet 3 ganger 
sterkere og mer motstandsdyktig mot rust og korrosjon. 

Nøkkelfunksjoner:

Vekt

Nå kan du få DeLaval sine effektive miksere med 
forsterkning av den nederste delen på sidene den 
første meteren med 6 mm tykk 
OptiSteelplate.
Dette forlenger mikserens levetid 
betydelig. Skruen til Optimatmikseren 
kan også fås med OptiSteel for
økt levetid.

DeLaval miksere forsterket med Optisteel

1 Forsterket chassis,  2 Lessecelle, 3 Tykk bunnplate,  4 Forsterket fjæring



* Kan variere avhengig av forutsetninger på gården
** Beregnet data

VMDA16 VMDA19 VMDA22

Volum (m3) 16 19 22

Nettovekt (kg) 7335 7675 7910

Maks. lastekapasitet* 6080 7220 8360

Lengde (m) 7,085 7,176 7,176

Bredde (m) 2,20 2,20 2,20

Høyde (m) 2,798 3,068 3,425

Strømforsyning  
PTO kW/HP

80/100** ca 120** ca. 120**

Antall skruer 2 2 2

Antall kniver 8 10 10

Girkasse 2 hastigheter 2 hastigheter 2 hastigheter

Lossing Sideluke, tverrtransportør

Distribusjon Høyre, venstre eller bak

Dekk (4x) 400/60 - 15,5

Sideveggens tykkelse (mm) 6 6 6

Bunnens tykkelse (mm) 20 20 20

Spiralenes tykkelse (mm) 15 15 15

Lessing Laster

Vektsystem SI100/SI700

Programvare for fôrstyring Ja, som tilvalg

Spesifikk beskrivelse
De fleste fôrtyper kan brukes: rundballer, lange fiber, 

silofôr, etc. Mikser med tverrtransportør
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Du kan velge et frittstående system hvor du kan veie alt fôr 
etter hvert som du legger det til i mikseren eller når det fordeles. 
Vektene er enkle å lese, takket være det store displayet.

•  DeLaval vekt SI100 veier fôringrediensene og den blandede 
rasjonen.

•  Med DeLaval vekt SI700 kan du programmere forskjellige 
oppskrifter og daglige utfôringsskjema. 

•  DeLaval SI800 lagrer ulike oppskrifter og skjemaer, og 
kan knyttes til besetningsstyringssystemet Optimat. 
Dette gjør det mulig å programmere vektene og følge opp 
utfôringsresultatene.

Hvis du kobler deg til DeLaval Optimat™-systemet får du 
tilgang til en mer avansert fôrstyring. Du kan da programmere 
vektene og gjøre oppfølginger på utfôringsaktiviteten.

Fordeler som det frittstående systemet gir, er for eksempel 
tilgang til fôrhistorikk og styring av fôrrasjoner.
Du får også tilgang til funksjoner som lagerstyring og 
økonomiske beregninger som kostnads- og inntektsanalyser 
for fôrsammensetninger, fôrkostnader i forhold til endringer i 
melkevolum og produksjonsinntekter.

Få mer ut av systemet

Veiing og programmering av fôrrasjoner kan administreres enten
via et frittstående system eller via DeLaval Optimat™-programmet

Fokus på sikkerhet
DeLaval miksere har roterende kniver. Derfor 
fokuserer vi på sikkerhet og forbedrer den 
kontinuerlig.

EuroTest certifikatet viser at 
alle sikkerhetsregler er fulgt 
hva gjelder konstruksjon og 
produksjon av våre miksere.
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