
DeLaval VMS™

Mye mer enn en 
melkerobot



DeLaval VMS™ er mye mer enn en 
melkerobot. Det er en filosofi, en 
livsstil, et ønske om å følge med i 
tiden og gjøre det beste for kyrne, 
og det beste for virksomheten din
- DeLaval VMS™ er et komplett 
melkeproduksjonskonsept som 

omfatter alt fra melkeroboten til 
fôring og omsorg for kyr, til vedlike-
hold og funksjonalitet av fjøset som 
huser driften. DeLaval VMS™ betyr 
redusert arbeidsbehov, større flek-
sibilitet og bedre kontroll. DeLaval 
VMS™ er din framtid.

DeLaval VMS™ 
er din framtid

Mer enn 130 års erfaring har ligget til grunn når vi har 
utviklet et melkesystem for framtiden. Og det sentrale 
har hele tiden vært de tre nøkkelområdene som all 
melkeproduksjon dreier seg om: 
Kua - Melkeprodusenten - Melka
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1. Kua i fokus
-VMS setter kua i fremste rekke, 
sikrer besetningens helse og bidrar 
til forbedring av melke-
produksjonen i hele kuas levetid.

2. Vi er her for deg
-Vi og våre samarbeids-
partnere er med deg hele veien: fra 
planlegging og fjøstegning til kurs 
og videreopplæring i besetnings-
styring.

3. Vi er der når du trenger oss
– Du kan stole på 24/7-service og 
support takket være bransjens stør-
ste forhandler- og servicenett.

4. Trygghet 
-Mekanisering av melk og fôring 
som passer dine behov, og kunn-
skap om drift- og servce-
kostnader de kommende år.

5. Smart melking og forbehand-
ling
-Markedets beste forbehandling av 
hver enkelt spene, og et stort utvalg 
av spenegummi sikrer optimale 
resultater for hele besetningen.

6. Moderne og praktiske 
styringsverktøy
-Du kan overvåke driften i fjøset og 
få viktige beskjeder der hvor du er. 
Dette er viktig for å kunne ta de rette 
beslutningene på riktig tidspunkt.

7. Fullt integrert robotfjøs
-Du planlegger, overvåker og iverk-
setter tiltak ved bruk av det kraftige 
besetningsstyrings-
programmet DeLaval Delpro™. 

8. Lønnsomhet
-Mindre arbeid og lavere energi-
forbruk gir reduserte kostnader, og 
mer tid til å gjøre andre ting.

9. Høy kapasitet
-VMS er den melkeroboten på 
markedet med høyest kapasitet. 
Mer melk pr. robot og time.

10. Intelligent kjøling
-Kontinuerlig kommunikasjon med 
VMS gir optimal kjøling av melka 
24/7.

11. Fullautomatisert fôring
-Automatisk, regelmessig og nøyak-
tig fôring er viktig for optimal kutra-
fikk, høy produksjon og det reduserer 
faren for produksjonssykdommer i 
besetningen.

12. Din robot og din planløsning
-Skreddersy din robot for å få et 
system som fullt ut tilfredsstiller 
dine behov og ønsker. Velg også 
den kutrafikken som passer deg!

Nyhet 2017! Den nye fleksible 
boksen i VMS tillater deg å til-
passe bredden slik at den passer 
nettopp til din besetning. Nå kan 
dine kyr få den optimale plassen 
i boksen.

Tolv viktige 
grunner til 
hvorfor du bør gjøre DeLaval 

VMS™ til en del av din 
framtid
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Nyt for-
delene av 
melke- 
syklusen Vær med 

på utviklingen 
innen melking

Mengden melk er avhengig av mange faktorer. Bl.a effektive fôrings-
rutiner, avl og god helse i besetningen. Kua skal ha en positiv opplevelse 
når hun er inne i melkeroboten. Forbehandling, utmelking og evt. etter-
behandling av spenene skal være utført på en optimal måte. 
Med VMS™ får du dette og mye mer.



DeLaval VMS™ sikrer rask og effektiv melking. Mange av punktene er unike for 
DeLaval VMS™; alle bidrar til rask og effektiv melking, bedre dyrehelse og bedret 
lønnsomhet.

Visste du at melkeprodusenter 
med VMS™ i flere forskjellige 
land har rapportert melkeytelse 
på over 3000 liter pr. melkestas-
jon pr. dag?
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Ekstremt god til å finne spenene
Med DeLaval VMS™ kan du velge ulike 
måter for å sette på spenekoppene. Dette 
gjør at det i stor grad er du som bestem-
mer hvilke kyr du vil beholde i beset-
ningen, ikke melkeroboten. I tillegg vil du 
med VMS™ ha enkel tilgang til juret under 
hele melkeprosessen. 

Unik forbehandling i egen kopp
God forbehandling sikrer rask nedgivning 
og reduserer utmelkingstiden. I tillegg er 
dette viktig for god jurhelse.

Clover spenegummi
Det unike kløverformede designet til DeLaval 
Clover spenegummi har en kombinasjon av 
tynnere og tykkere sylinderseksjoner, og store 
avrundede hjørner. DeLaval VMS™ Clover 
spenegummi gir optimal ytelse, avanserte 
massasjeegenskaper og skånsom behandling 
av spenene.

DeLaval VMS™ har en egen forbehandlingskopp. Vi bruker ikke 
kjemikalier før melking, bare rent, lunkent vann. I tillegg melker vi ut den 
første melka i et eget system, og tørker spenen med 
vakuum og trykkluft.

Produktive kyr er viktige for 
lønnsomheten, uavhengig av 
jurstørrelse, spene, form eller
plassering. Det er derfor mange 
melkebønder velger å melke med 
VMS™ melkerobot. 
VMS forbehandler og melker også 
krevende spene- og jurformer. 
Resultatet blir lite utrangering og 
stor kapasitet pga god 
forbehandling. 
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Uavhengige forsøk** gjennomført i 2014 påviste at ved å gå over til DeLaval Clover™ spenegummi kan forekomsten av 
subklinisk mastitt reduseres vesentlig. Den potensielle innsparingen kan gå opp til  €2800* pr. år for en besetning på 100 kyr.
* Kilde: Nielsen C., et al., 2009 & Swinkels, J.M., et al, Journal of Dairy Research 72(1), 75-85, 2005.
** Kilde: Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgium, 2014.
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Mindre subklinisk mastitt (SCM) med DeLaval Clover™ spenegummi

N
o

. o
f 

ne
w

 S
C

M
 c

as
es

**

DeLaval Clover™ linerControl

25

30

20

15

10

5

0

Less Sub Clinical Mastitis with DeLaval Clover™ liner

37% less SCM with DeLaval Clover™ liner37 % mindre SCM med DeLaval Clover™ spenegummi

Control DeLaval Clover™ spenegummi

God spenevask sikrer rene og tørre 
spener. Dette skjer i en egen kopp, uten 
bruk av kjemikalier. Den første melka 
kommer aldri i kontakt med den melka du 
skal levere til meieriet. 
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VMS-studier viser klart fordelen av et Smart Pulseringssystem 
med flere pulseringsforhold, i motsetning til et enkelt pulserings-
forhold.

Automatisk melketillatelse
VMS™ overvåker kontinuerlig besetnings- 
og individuell kuatferd. Den lærer seg når 
hver ku er klar for melking i stedet for bare 
å basere melketillatelse i tid. Med ”auto-
matisk melketillatelse”, blir hver ku melket 
et optimalt antall ganger for maksimal 
melkeproduksjon i hele sin laktasjons-
syklus.

Diagrammet viser hvordan det automat-
iske melkingstillatelsesystemet justerer 
antall melkinger gjennom hver kulaktasjon.

Forsøk gjort rundt omkring i 
Europa har vist at omkring 8 av 
10 kyr oppnår optimal melkestrøm 
med en annen pulsering i forhold til 
det som vanligvis brukes. 
Hvis du melker uten DeLaval Smart 
Pulsering, kan opptil 80 % av kyrne 
melkes for sakte, og du kan gå glipp 
av en potensiell melkekapasitet.

Individuell tilpasning 
I stedet for at melkeroboten bestemmer 
det beste pulseringsforholdet til dine kyr, 
lar VMS™ kua bestemme det selv. VMS™ 
måler kontinuerlig ytelsen til hver ku og 
kan justere pulseringsforholdet i forhold 
til melkestrømmen. Resultat: raskere og 
mindre stressende melking, som gjør det 
mulig med flere melkinger pr dag, og 
kortere ventetid for kyrne.

Kyr er ikke roboter! Kuas behov og ditt ønske om hvor ofte kua skal 
melkes gjennom laktasjonen, vil endre seg. Derfor er automatisk 
melketillatelse basert på mengde melk i juret en stor fordel.
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Resultater ved ulike pulseringsforhold
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Kontinuerlige helsekontroller
Individuelle melkemålere spiller en viktig 
rolle i å overvåke helsa til kyrne.
Kontinuerlige analyser av melkeegen-
skapene til hvert dyr brukes til å vurdere 
kuhelsa. Alle kyr som viser potensielle 
tegn til helsemessige problemer kan skil-
les fra besetningen og behandles i et tidlig 
stadium av sykdommen.

ICAR- og FDA-godkjente melke-
målere og individuelt avtak pr spene 
er avgjørende for å eliminere 
tomgangsmelking, og sikre 
god jurhelse.

Nøyaktig fjerdedelsmelking 
En viktig måte å unngå unødvendig 
belastning på spener og jur, er å stoppe 
melkingen så snart en jurfjerdel er tom. 
VMS registrerer når en jurfjerdedel er tom 
og fjerner umiddelbart spenekoppen for 
rengjøring.
Ekte fjerdelsmelking kan bare oppnås med 
en nøyaktig melkemåler pr jurfjerdedel.

DeLaval Mastitt Detection Index MDI™ er et unikt verktøy 
utviklet av DeLaval for å gi deg tidlig indikasjon på dårlig kuhelse. 
Verktøyet analyserer flere parametre for å overvåke sannsynligheten for at 
ei ku får mastitt. Dette er standard utstyr i alle VMS™ melkeroboter.

Melkemålere 
MM27 ICAR- og FDA-godkjente individuelle 
melkemålere.

“DeLaval MDi er et godt verktøy for 
melkeprodusenten for å teste og 
identifisere dyr mistenkt for å ha klinisk 
mastitt. Den er egnet for å finne mastitt 
på grunn av sin gode nøyaktighet og 
pålitelighet.”
M.Sc Katharina Susanne Henning 
Hohenheim University Master Thesis 
2015
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DeLaval tilbyr et bredt spekter av VMS™-godkjente
spenesprayprodukter.

Tri-Fender™ danner en tynn, jevn og godt synlig, fysisk barriere 
som beskytter kontinuerlig mot miljøbakterier, i tillegg til at den 
er fuktighetsgivende og mykgjørende.

Behandling etter melking
Desinfisering av spenene etter melking 
er avgjørende for å minimere risikoen for 
mastitt på gården. VMS™ spenespray-
funksjon dekker spenene fullstendig etter 
hver melking. For gårdbrukere som ønsker 
å skreddersy sprayprosessen, kan VMS™ 
håndtere forskjellige spraymønstre på 
hver enkelt ku.

7

Nyhet 2017! En effektiv sprayfunksjon som ren-
gjør kamera etter hver melking. Du slipper manuell 
rengjøring og spenekoppene settes på raskere.

Nyhet 2017! En sprayfunksjon som rengjør de 
bakre klauvene etter melkingen. Dette forebygger 
klauvproblemer og kan hjelpe deg med å redusere 
risikoen for digital dermatitt.

8 Sprayfunksjoner for god hygiene



Alt du trenger 
for en smidig 
og vellykket 
overgang til  
robotmelking Vi hjelper deg 

hele veien

Å gå over til robotmelking kan være en krevende 
oppgave, - men spennende. DeLaval og våre 
samarbeidspartnere gjør denne overgangen 
så smidig som mulig ved å støtte deg hele veien. 
Fra fjøsplanlegging til opplæring på stedet. 
Vi gir deg de beste rådene, finansieringsløsninger, 
forebyggende service og brukerstøtte 
- vi er her for deg.



Når du investerer i robotmelking er det godt å ha et team av eksperter 
som du kan stole på. Vi i DeLaval og våre samarbeidspartnere har 
hjulpet mange bønder med å gjøre overgangen til robotmelking smidig 
og smertefri. Basert på vår erfaring kan vi hjelpe deg med å utforme et 
komplett fjøs, og lage en driftsplan som oppfyller den måten du ønsker 
å videreutvikle driften på.

Vi hjelper deg hele veien Alt du trenger for smidig og vellykket overgang til robotmelking | 11

Utviklet for din gård,  

 ditt miljø,

og dine behov

Det er viktig med god planlegging av et VMS™ prosjekt. 
Når planene blir virkelighet, vil god planlegging gjenspeiles i 
gode driftsresultater.

Fra planlegging....   til virkelighet.



Once they changed to DeLaval 
Clover liners for VMS™ on Torp farm, 
the faster milking times meant the robots 
could milk 20 more cows a day.

DeLaval VMS™ gir deg flere muligheter: større kapasitet, bedre lønnsom-
het, mer tid til å fokusere på andre ting, energi og entusiasme. Fordi du 
ikke trenger å tilbringe dagene med selve melkingen kan du ha mer fokus 
på driftsledelsen og utvikling av virksomheten. Med dette i tankene; 
DeLaval VMS™ passer til alt fra mindre familiegårder til virkelig store fjøs.
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Designet med 

vekst i tankene

Da Torp Farm byttet til DeLaval VMS™
Clover spenegummi, betydde det raskere 
melking. De fire melkerobotene kunne 
melke totalt 20 kyr mer hver dag.

Større kapasitet
Mange bønder er overrasket over VMS™ sin evne til å gi økt pro-
duktivitet. Kapasitet og ytelse øker ofte etter hvert som VMS-syste-
met lærer seg atferden til dine kyr og etter hvert som du blir vant til 
robotmelking.
For å øke produksjonen velger noen bønder å øke besetningen, 
mens andre fokuserer mer på å øke produksjonen pr ku.
Uansett hvordan du velger å drive din gård, er det viktig at fjøset er 
planlagt for å håndtere systemets fulle potensiale.
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DeLaval leverer ikke bare melkerobot, vi kan tilby en komplett 
service- og supportløsning som du kan dra full nytte av.

Støtte når

du trenger det

Vi hjelper deg med den riktige starten
Vi tilbyr et komplett opplæringsprogram for deg og dine medarbeidere. Dette inklude-
rer råd om overgangen fra konvensjonell melking til robotmelking, VMS™ og DeLaval  
DelPro™ Farm Manager driftsmessige tips og generell feilsøking, og de beste praktiske 
råd. Du får også delta på VMS-kurs og -seminarer. Her møter du personer fra DeLaval og 
våre samarbeidspartnere, og treffer mange av dine kollegaer for faglig erfaringsutveksling 
og sosialt samvær.

Vi hjelper deg med videreutvikling av system og drift
Vi tilbyr programmer for forebyggende vedlikehold og service. Når du skriver en service-
avtale med oss er vi tilgjengelig hele døgnet dersom du har spørsmål om VMS-systemet, 
eller trenger å feilsøke eventuelle problemer. I samarbeid med TINE kan du få tilgang til 
dyktige rådgivere for konsultasjon, og finjustering av driften.

Service- og supporttjenester for VMS-brukere:
• Forberedende besøk av Tine
• God opplæring i forbindelse med oppstart
• Oppfølgingsbesøk av DeLaval og Tine noen uker etter oppstart
• Tilbud om lokalt kurs
• Tilbud om VMS-seminar
• Tilbud om videre rådgivning fra Tine
• Bøkene ”Praktiske råd”
• Fullt vedlikehold og serviceprogram

VMS-heftene ”Praktiske råd” gir råd og vink 
om hvordan du kan planlegge ditt fjøs, og 
overgang til robotmelking. Når systemet er 
oppe og går vil du finne nyttig informasjon 
om din daglige drift, inkludert råd om hvor-
dan du kan øke produktiviteten og få mer ut 
av systemet. 

Heftene, som er fullpakket med tips og triks 
er basert på erfaringer fra DeLaval VMS-
bønder rundt om i verden.
De gir en ryddig, lett forståelig oppsum-
mering av hvordan du kan få en vellykket 
DeLaval VMS-drift.



Som profesjonell bonde vet du at DeLaval og Felleskjøpet kan støtte
virksomheten din for at du skal kunne øke produktiviteten. 
Kundeorienterte løsninger er imidlertid ikke bare begrenset til tekniske 
egenskaper, og det er derfor Felleskjøpet også tilbyr deg en enkel måte 
å finansiere investeringen din.
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Smart drift 

enkel finansiering

Fleksibel finansiering
Kontakt Felleskjøpet som kan hjelpe deg 
med gunstige finansierings- eller leasing-
løsninger.

Felleskjøpet kan tilby attraktive, 
finansielle løsninger fordi vi forstår 
verdien av hva våre produkter kan 
tilføre din virksomhet.



DeLaval InService™ 
reduserer kostnaden

øker kapasiteten

Service som tilfredsstiller dine   
spesifikke behov
Vårt standard InService™-program er 
en skreddersydd pakke basert bl.a på 
systemutnyttelse, krav, fjøsmiljø og 
besetningsstørrelse.
DeLaval InService™ leverer et optimali-
sert vedlikeholdsprogram som sikrer at 
melkeproduksjonene går optimalt, 24/7.

Kostnader for drift av VMS™
Vår serviceavtale på VMS™ gir deg fo-
rutsigbarhet i mange år framover. I tillegg 
har du store muligheter til å påvirke dine 
driftsutgifter selv. Vi utfører service til 
avtalt tid. Når du i tillegg gjør ditt enkle 
vedlikehold vil du ha en driftssikker 
melkerobot uten store overraskelser 
når det gjelder drift og kostnader.

Vi hjelper deg hele veien Alt du trenger for en smidig og vellykket overgang til robotmelking | 15



Melkesystemet 
som gir deg en 
ny hverdag Mye mer enn 

en melkerobot

Vår erfaring har lært oss at hver bonde står overfor unike utfordringer og 
arbeider mot sine egne individuelle mål. For å imøtekomme disse behovene, 
er DeLaval VMS™ tilgjengelig i en rekke ulike modeller og utgaver, men alle har 
samme utgangspunkt! 
Alle DeLaval VMS™-modeller kommer med DeLaval DelPro™ Farm Manager, 
besetningsstyringsprogrammet som gir avansert fôring, helse og analyseverktøy. 
DeLaval VMS™ melkerobot er oppgraderbar og gir deg muligheter til hele tiden å 
ha en moderne melkerobot.



DeLaval VMS™
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DeLaval VMS™ setter standarden for melkeroboter. 
Ingen andre melkeroboter har så stor kapasitet, overvåker og analyserer kyr og melk 
så effektivt som VMS. Lave energikostnader, robust utforming, full service, support-
program og ekstremt gode påsettings- og utmelkingsegenskaper gjør den til den 
ideelle melkeroboten.

• Opp til 1000 tonn melk pr år

• Tidlig varsling om mastittproblemer

• Ekte fjerdedelsmelking

• Lave driftskostnader

” Vi installerte VMS med fri kutrafikk i 
desember 2014, hovedsakelig for å reduse-
re melketiden og øke melkeproduksjonen. 
Jeg kan trygt si at DeLaval VMS™ har 
overgått alle våre forventninger. 
Besetningen gir veldig gode resultater og 
dyra har enkelt tilpasset seg robotene. I fjor 
nådde vi 2955 pr VMS pr dag, og vi forven-
ter høyere tall denne våren”
Drew McConnell, Omagh, Irland

Fôr kyr optimalt
• DeLaval DelPro™ fôrkalkulering 
• Automatisk kalkulator av fôr
• Innstilling av etehastighet pr ku

DelPro Fôrtabeller og automatisk fôrbe-
regning gir nøyaktig fôrmengde for hver 
ku basert på nøyaktig melkemengde. 
Innstilling av etehastighet pr ku sikrer at 
du kan fôre store eller små mengder under 
melking, uten at det blir liggende rester i 
krybben.

Forbedret jurhelse 
• DeLaval DelPro™ MDi
• Fjerdedelsmelking

Melkekvalitet og melkeavskilling kontrol-
leres med det unike MDi (mastitt detektor 
indeks)-verktøyet, som kombinerer flere 
parametere for å gi stabile, pålitelige 
resultater. Med nøyaktig fjerdedelsmelking 
skjer avtagning av hver enkelt spene på 
nøyaktig riktig tidspunkt for å sikre god 
jurhelse. 

Enklere brunstkontroll 
• Kuovervåkning 
• Kukalender
• Aktivitetsmåling

Kumonitoren gir enkel oversikt over kyr 
og jurfjerdedeler som trenger din opp-
merksomhet, gjennom fargesymboler på 
skjermen. DelPro besetningsgraf viser  
statusen for hver enkelt ku på et skjerm-
bilde. Dette gir deg en rask og nøyaktig 
oversikt over hele besetningen.

DeLaval Holdvurderingssystem BCS, Online 
Celletallsmåler OCC, og Herd Navigator-
systemer.
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DeLaval VMS™ Supra 
                                         med innebygget OCC celletallsmåler

18 | En løsning for alle dine behov Mye mer enn en melkerobot 

A vite det somatiske celleantallet til hver 
enkelt ku ved hver melking, gir deg full 
kontroll over jurhelsa. 
Med DeLaval VMS™ Supra er det ingen 
gjetting eller tolkning. Prøveresultatet vises 
tydelig som celler/ml melk.

Fôr kyr optimalt 
• DeLaval DelPro™ fôringsmodul
• Automatisk kalkulering av fôr
• Klar for DeLaval Optimat™-integrering 

DeLaval har et unikt kvalifikasjonssystem 
som sikrer at hver ku får riktig mengde fôr, 
både i VMS og / eller i DeLaval fôrstasjon. 
DelPro Farm manager kontrollerer fôringen 
i DeLaval fôrstasjon og VMS.

Forbedre jurhelsen 
• DeLaval DelPro™ MDi
• Smart OCC celletallsmåler

DeLaval online celletallsmåler OCC gir 
eksakt celletall for hver enkelt ku. Celle-
tallet i melketanken kan også kontrolleres. 
Også 7-dagers gjennomsnitt SCC pr ku 
er tilgjengelig. Automatisk melketillatelse 
basert på avkastning og tid, optimaliserer 
melkeintervallene. Dette øker melkepro-
duksjonen pr melking og forbedrer jurhel-
sen.  

Få kyrne drektige 
• Kuovervåking 
• Kukalender
• Alternativ: Aktivitetsmåling

DeLaval DelPro™ besetningsstyring gir 
informasjon om hver enkelt ku (kukalender 
alltid inkludert). De valgfrie aktivitets-
målerene leverer nøyaktig informasjon om 
tidlig brunst. DelPro besetningsstyring 
kombinerer kukalender med DeLaval aktivi-
tetsmåling. Dette sikrer riktig brunstkontroll.

Med VMS™ Supra får du med alle fordelene som en standard VMS har, pluss at den 
leveres med OCC - online celletallsmåler. Den tilbyr en rekke fordeler, blant annet 
bidrar det til å redusere antibiotikabruk og utrangeringskostnader, samt bidrar til å kon-
trollere spredning av mastitt.

• Opp til 1000 tonn melk i året

• Tidlig mastittvarsling

• Ekte fjerdedelsmelking

• Nøyaktig jurhelsekontroll

• Lave eierkostnader

”Vår drift er fokusert på høy melkestrøm, 
høy produksjon og god jurhelse. Vi har 
en genuin interesse for stadig å følge opp 
resultatene, og å justere innstillingene med 
DeLaval DelPro. Vårt gjennomsnittlige 
produksjonsnivå er 12 000 kg EKM melk. 
Den høyeste produksjonen har vært nær 
3.000 kg pr dag. Og vi er veldig stolte av 
vår melkeproduksjon i 2015, 
1,007,400 kg fra én VMS ”
Lars og Peter Hilding
Hildings Lantbruk,
Sweden
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DeLaval VMS™ Spectra

DeLaval VMS™ Spectra tilbyr en unik mulighet: 
BCS-kameraet måler holdet til hver enkelt ku når de går ut av VMS. Disse dataene 
kan brukes i DeLaval DelPro™ til å justere den individuelle fôringa slik at du ikke over- 
eller underfôrer, og på den måten sikre at den har det ideelle holdet gjennom lakta-
sjonssyklusen.

• Opp til 1000 tonn melk i året

• Tidlig mastittvarsling 

• Ekte fjerdedelsmelking 

• Daglig automatisk holdvurdering 

• Lave driftskostnader

”BCS holdvurfering er til stor, daglig hjelp. 
Jeg kan raskt se om ei ku er utenfor sin op-
timale tilstand, og dermed endre fôringen 
hennes - noe som jeg ikke har klart å gjøre 
så effektivt tidligere. 
BCS bidrar til sunnere, mer produktive kyr 
og sparte fôrkostnader.”
Michael Arvidsson
Lövänget Farm, Sverige

Fôr kyr optimalt  
• DeLaval holdvurdering BCS
• Automatisk kalkulering av fôr
• Innstilling av etehastighet pr ku

Bruk DelPro fôrtabeller, automatisk kalku-
lering av fôr og DeLaval BCS, for å opti-
malisere fôrrasjonene. Daglig holdvur-
dering gir gode innspill til fôrberegningene 
som gjør at kyrne får det fôret de trenger 
for å holde seg friske og produktive gjen-
nom laktasjonen.

Forbedre jurhelsen
• DeLaval DelPro™MDi
• Fjerdedelsmelking

Melkekvalitet og melkeavskilling kontrol-
leres med det unike MDi (mastitt detektor 
indeks)-verktøyet, som kombinerer flere 
parametere for å gi pålitelige resultater. 
Med nøyaktig fjerdedelsmelking skjer 
avtagning av hver enkelt spene på nøyak-
tig riktig tidspunkt for å sikre god jurhelse.

Enklere drektighetskontroll 
• DeLaval holdvurdering BCS
• Kukalender
• Aktivitetsmåling

Kyr får ikke tilbake syklisk eggstokks- 
aktivitet før de har positiv energibalanse. 
Med DeLaval BCS kan du oppdage den 
eksakte dagen når kua begynner å få 
tilbake holdet etter kalving. Den følgende 
brunsten er en ideell tid å inseminere, for å 
få kua drektig.



Et komplett 
robotfjøs
Mye mer enn 
en melkerobot



”Vi har mye mer tid nå, selv om 
gården har vokst fra 120 til 180 
kyr. Siden VMS-fjøset ble bygget, 
har den gjennomsnittlige melke-
mengden økt fra 31 kg pr ku pr 
dag til 36 kg pr ku pr dag. ”
Miranda Snepvangers, 
Millstream farm, 
The Netherlands

Fordelene med automatisering trenger ikke å starte og 
slutte med melking. Automatisering kan implementeres 
i hele fjøset - fra fôring, til gjødselhåndtering, ventilasjon 
og til slutt melkekjøling. Og med alle systemer integrert 
med hverandre, fungerer de i perfekt harmoni.

Du bestemmer selv graden av automatisering du ønsker
å ha i fjøset.



22 | Et komplett robotfjøs Mye mer enn en melkerobot 

Fôring er den største kostnaden i melkeproduksjonen. Det er derfor vi 
mener du bør ha et smart, automatisert system for å styre og håndtere 
fôringen. På den måten kan du fokusere på andre oppgaver mens kyrne 
eter mer effektivt, og produserer mer melk. DeLaval Optimat™ er byg-
get rundt en stasjonær mikser og inneholder en rekke moduler som kan 
legges til for å dekke dine fôrkrav. DeLaval Optimat™ 

Smart fôring 
 Mindre fôrsvinn, mindre arbeid, 
 mer melk!

Mindre fôrspill
•  Ved å levere små fôrrasjoner, ofte, sikres  
 større inntak og lite fôrspill
•  Spar opptil 75 % av energien med for- 
 bedret resultat

Mindre arbeid
•  Påfyllingen er den eneste arbeids-
 oppgaven, noe som gjør fôringen rask  
 og enkel
•  Nøyaktig og tung arbeidsbelastning  
 utføres av DeLaval Optimat™

Mer melk
• Miksing av fôr fører til større inntak og  
 økt melkeproduksjon
•  Regelmessig inntak fører også til 
 sunnere kyr med mer stabil vom-pH

DeLaval bandfôrer BF500
Med DeLaval BF500 kan utfôring av grovfôr bli nesten helt 
automatisert. Fôr fra plansilo, tårnsiloer og rundballer kan brukes. 
Matingen av bandet skjer enten fra en mikser, eller et riverbord 
og evnetuelt en transportør. Selve bandfôringen er plassert over 
fôrbrettet og en skrape skyver fôret ned til ønsket gruppe.
Mengden fôr til hver gruppe og utfôring styres enten av tid 
(volum) eller vekt, dersom du bruker en DeLaval mikser. 

Maksimer utnyttelsen av 
grovfôret - reduser kostnadene

Grunnpilaren i god fôring er grovfôr av høy kvalitet. 
Samtidig er fôring både arbeids- og tidkrevende. 
DeLaval bandfôrer BF500 tar hånd om dette for deg.
Bandfôrer BF500 er en fleksibel løsning som er enkel 
å tilpasse til ulike fjøs.
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Regelmessig fjerning av gjødsel og urin bidrar til å redusere klauv-
problemer - en av de viktigste årsakene til halthet hos kyr, og en viktig  
årsak til høye veterinærkostnader. Skraping av spaltegulv i gangare-
alene bidrar til tørre klauver og bedre spenehygiene, som er svært gun-
stig for jurhelsen og melkekvaliteten. Rene klauver gir renere jur i ligge-
båsen, noe som gir raskere melkeprosess og til slutt økt trafikk gjennom 
melkeroboten.

Gjødselsystem: Et rent fjøs

er et sunt fjøs

Overlegen kontroll, overlegen rengjøring
DeLaval robotskrape er fleksibel, robust 
og stillegående. Den er også kuvennlig, og 
fullpakket med funksjoner som bidrar til å 
forbedre hygienen i fjøset. Roboten skraper 
fagmessig alle ganger og hvert hjørne, uav-
hengig av hvordan fjøset er bygget. Og den 
gjør det 24/7 slik at alle ganger er like rene 
dag som natt.

En pålitelig renholder
DeLaval hydrauliske gjødseltrekk får 
jobben gjort; de holder gangene rene og 
tørre døgnet rundt. De robuste, kuvennlige 
skrapene kan programmeres til å kjøres så 
ofte du vil.
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Konstant og effektiv luftutveksling i fjøset er grunnleggende for et godt 
miljø i fjøset. Dårlig ventilerte fjøs med høye nivåer av fuktighet, gjødsel-
gasser, patogener og støv er skadelig for kuhelsa. 

Kyr trenger frisk, ren luft for å holde seg friske og kunne oppnå sitt fulle produk- 
sjonspotensiale. Det å kontrollere ventilasjonen manuelt er en vanskelig jobb og krever 
konstant tilsyn, spesielt i områder der endringer i vær og temperatur inntreffer med jev-
ne mellomrom gjennom hele døgnet. Med automatisert prosess vil du alltid være trygg 
på at kyrne har ideelt klima - for kuhelse og melkeproduksjon.

    Ventilasjon: Det ideelle klimaet 

    for sunne og produktive kyr

DeLaval fjøssystemkontroller BSC kobler 
sammen flere elektroniske systemer - fra 
vifter og ventilasjonspaneler, til LED-be-
lysning og gjødselhåndteringsutstyr - og 
kontrollerer dem automatisk. Når de jobber 
sammen blir fjøset et harmonisk sted: 
kjølig, godt opplyst og rent. Og det fine er 
at du ikke trenger å være der for å klare det, 
når du har programmert inn forholdene i 
kontrolleren, vil den ta seg av resten.
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De tre nivåene kan manuelt eller automatisk 
styres for å gi riktig lysnivå til rett tid.

For eksempel, å eksponere kyr for 16 timers 
lys om dagen, uavhengig av sesong, vil
melkeproduksjonen øke. Dette høres kanskje 
kostbart ut, men DeLaval LED-lys reduserer 
strømforbruket med opptil 75 % sammen-
lignet med standard LED-belysning, siden de 
reduserer lyset som kyrne ikke merker.

  Belysning lavenergi 
     ku- og gårdsvennlig lyssystem

Reduser
strøm- 
forbruket 
med opptil

75 %

Fjøsbelysningen har kommet langt de 
siste årene. Borte er de dagene da du ville 
tilpasse enkle lamper i fjøset. LED-belys-
ning er langt bedre egnet for å oppnå høy 
produksjon, samtidig som de er mye mer 
energieffektive.

I dag er fjøsbelysning en egen vitenskap, 
så også kontrollen av den for å kunne 
forbedre fôropptaket, og med det øke 
melkeproduksjonen - uten å hindre de 

som arbeider i fjøset. En kombinasjon av 
DeLaval LED-belysning og fjøskontrolleren 
tar seg av dette for deg.

DeLaval patenterte LED-system som gir 
lys på tre ulike nivåer:
•  Arbeidslys - for øynene til bonden
•  Besetningslys - for øynene til kyrne
•  Nattlys - for kyr som bevege seg rundt,  
 og bønder som kan arbeide trygt om  
 natten

Velg kutrafikk 
som passer deg og din besetning 

Det finnes i hovedsak to ulike prinsipper 
for kutrafikk:
Fri Kutrafikk eller Feed First.
VMS™ gjør den samme gode jobben 
uavhengig av hvilken kutrafikk du velger!
Velg kutrafikk ut fra hva du tror på, men 
det er en god idé å planlegge fjøset slik 
at du kan endre kutrafikk dersom behovet 
eller ønsket endrer seg.

Kontakt Felleskjøpet for mer informasjon.

DeLaval automatiske sorteringsgrinder sikrer 
at kyrne dirigeres til og fra VMS venteom-
råde til rett tid, 24/7. Dette betyr at du kan 
fokusere på andre aktiviteter, vel vitende om 
at kyrne blir guidet til VMS for melking. 



Med melkerobot kommer ikke melka i store mengder til bestemte tider i 
løpet av dagen, men i små mengder i løpet av hele døgnet. Den beste måten 
å håndtere dette på er med smart kjøling som er i konstant kontakt med 
DeLaval VMS™ melkerobot, og den vet når og hvor mye melk som kommer.
I Norge er det meieriet som leverer slike melketanker.

  Intelligent kjøling 

     i konstant kontakt med din VMS™ melkerobot
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DeLaval melkestrømkontrollert 
kjøling AFCC       
DeLaval melkestrømskontrollert kjøling 
AFCC varsler kjøletanken om melke-
volumet som leveres i sanntid. Tanken 
justerer deretter kjølekapasitet for å dekke 
det økte melkevolumet. Dette holder 
energikostnader pr kilo melk til et mini-
mum, så vel som den forlenger levetiden 
til kondenseringsenheten.

DeLaval melkestrømkontrollert kjøling 
AFCC med doble tanker 
DeLaval dobbeltankløsning gir mulighet 
for kontinuerlig, helautomatisk drift under 
tankbilbesøk og tankrengjøring. Den er 
ideell for store installasjoner, og kan utnyt-
te kjøle- eller silotanker.

DeLaval buffertank BVV eller DBV 
DeLaval buffertank BVV eller DBV sender 
melken automatisk fra VMS™ melkero-
bot til BVV / DBV når hovedtanken skal 
tømmes og blir rengjort. Melk kan hentes 
når som helst uten noen effekt på melke-
prosessen.

Med DeLaval forkjøling er melk avkjølt til 3-4 °C i løpet av noen minutter for 
å sikre at melkekvaliteten blir ivaretatt. Varme hentet fra melk i kjøleproses-
sen kan brukes til å varme drikke- eller til rengjøringsvann.  

DeLaval platevarme-
veksler
Rask avkjøling

Varm melk

Buffertank

VMS

Drikkevann

Varmt vann 
for gårdsbruk

Varmt vann
& glykol

Avkjølt melk
& glykol

Avkjølt melk

Springvann

DeLaval 
melketank

DeLaval 
kompakt 
vannkjøler
kjøler vann 
& glykol

Springvann

DeLaval varme-
gjenvinnings-
tank

Varm melk
Avkjølt melk
Vann
Vann og glykol
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Det mest omfattende 
styringssystemet 
tilgjengelig Alt du trenger for å  

administrere besetningen din

Automatisering ville ikke være til stor nytte uten et godt 
gårdsstyringssystem. Det er derfor DeLaval VMS™ er integrert med 
DeLaval DelPro™ Farm Manager, det mest omfattende og bruker-
vennlige systemet på markedet. Den gir deg alle verktøyene du trenger 
for å utvide driften og drive gården lønnsomt, med mindre arbeidskraft.

Og fordi du kan få tilgang til systemet fra datamaskin, pekeskjerm, 
eller via en app på  smarttelefon eller nettbrett, kan du holde et øye 
med gården din fra nesten hvor som helst.



DeLaval DelPro™ Farm Manager er et komplett besetningsstyrings-
system som forbinder de ulike elementene i fjøset med rapporter og  
kudata, og analyserer data fra dyr og system. Dette kraftige besetnings-
styringssystemet gir nødvendig informasjon for å holde besetningens 
produksjon på maksimal effektivitet og kapasitet - noe som gjør dette 
systemet til det mest avanserte besetningsstyringssystemet i dag.

DeLaval DelPro™ Farm Manager samler inn informasjon og presenterer den i form av 
oversiktlige tabeller, diagrammer og grafikk for analyse sammen med de tilgjengelige 
og beregnede målene som er satt opp på kort og lang sikt. I tillegg gir den mulighet til 
å ha oversikt over vaksinasjonsprotokoller, veterinærbesøk og standard driftsprose-
dyrer knyttet til alle tilgjengelige data i systemet. All informasjon kan også deles med 
tredjeparter som meieri, veterinærer, rådgivere eller tilsynsorganer.

  Full kontroll 

     med DeLaval DelPro™ Farm Manager

> Reproduksjon: få viktig informasjon 
som du trenger for å forbedre repro-
duksjonen på din gården, slik som auto-
matisk varsling når ei ku skal skal insemi-
neres.

> Fôring: effektivisere og optimalisere 
tildeling av kraftfôrrasjoner etter manuelle 
eller automatiske fôrtabeller, samt full 
oversikt over fôrforbruk og fôr forbrukt i 
forholdt til melk produsert.

> Melking: sammenligne melkings-
intervaller og melkekvalitet, og se hvor 
mye melk den enkelte ku eller grupper 
produserer.

>Ytelse: finne beste fremgangsmåte ved 
å følge alt fra individuell kustatistikk og 
besetningsoppsummering, til enheter og 
VMS-rapporter.

> Besetningens helse: ha en bevisst 
holdning til besetningens helse; finne 
kyr som trenger oppmerksomhet, med 
full oversikt over hvert individs helse.
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Samspillet mellom systemene i fjøset er en del av det 
å være bonde. På pekeskjermen, som er strategisk 
plassert på VMS`en, kan du se informasjon om 
enkeltkyr, eller for hele besetningen. Du kan også 
endre innstillingene direkte på pekeskjermen, eller 
eksternt via en app. Du trenger ikke å vente til du 
kommer tilbake til kontoret.

De brukervennlige funksjonene til VMS sin pekeskjerm består av 
store ikoner og knapper, i tillegg til et selvforklarende meny-
system som raskt kan læres uten manualer.

Programmer som støttes av pekeskjermen består av:
•  Kukø for VMS 
• Individuell kustatus og ytelsedata
• Finn min ku i fjøset eller på beitet
•  Info om nylig melket ku
• Brunstinformasjon
• Informasjon om somatisk celletall
• Individuelle innstillinger for hver enkelt ku
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Kontroll i fjøset
       med systemet i fingertuppene        

Pekeskjerm 
Den brukervennlige pekeskjermen gjør at du 
kan betjene VMS når du er ved stasjonen, mens 
smarte funksjoner som for eksempel “Finn min 
ku” - gjør det mulig å finne spesifikke kyr i fjøset, 
vise data over dem og handle deretter.
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Robotfjøset gir deg mye mer tid til å konsentrere deg om andre ting, 
enten det er på gården eller andre steder. Men uansett hvor du er, 
er du aldri langt unna virksomheten din. 

Våre smarte apper lar deg følge og kontrollere hva som skjer på gården via smart-
telefon eller nettbrett.

Typiske appfunksjoner inkluderer:
•  Info om melkeproduksjon og trender pr ku, gruppe eller VMS
• Kuinfo som aktivitet, dager i melk og data om melkekvalitet
•  Systemvarslinger og alarmer
•  Melkedata som f.eks somatisk celletall
• Melkedata for siste 30 dager for hver ku.
• Chatterom for å utveksle meldinger med andre brukere

Ta kontroll fra   
  hvor som helst
     med din enhet



Sunne, produktive 
og lønnsomme 
dyr Sett 

kyrne fremst

La oss innse det, kua er sentrum
Ingen ku, ingen melk. Det er derfor det er så viktig å ivareta dem og gjøre alt for å 
sikre at de lever lange, sunne og produktive liv.  

Et effektivt trivselprogram er den beste måten å opprettholde dyrevelferden, og den 
sikrer at du maksimerer besetningens levetid og ytelse.



Så fort kyr blir syke begynner de å koste deg penger i stedet for at du  
tjener penger. Det er to måter å tilnærme seg dette problemet på:  
akseptere det som en del av det å drive melkeproduksjon, og behandle 
kyrne når de blir syke, eller iverksette tiltak før de blir syke. (Proaktiv).
Vi har stor tro på en proaktiv tilnærming, og det er derfor vi har et bredt 
utvalg av dyrevelferdsløsninger. Disse er spesielt utviklet for å ivareta 
kuhelsen. Vårt mål er å hjelpe til så dine kyr får et lengre og mer produk-
tivt liv.

Viktige funksjoner i et kuvennlig fjøs:

Omsorg i fjøset

betyr melk i tanken        

God belysning og luftkvalitet:
Ved 25 °C (77 F) eller høyere vil kyrne 
bruke energi på å avkjøle seg i stedet 
for å produsere melk. God ventilasjon 
og kuvennlig belysning gir ideelle for-
hold for kyrne til å være produktive.

Behagelig hvile: 
Kyr ligger minst 12 timer hver dag. 
For å gjøre det trenger de tilstrekkelig 
rom for å hvile og en komfortabel og 
hygienisk liggeplass. Slitesterk innred-
ning av høy kvalitet og myke liggeplas-
ser gir dette.

Stressfri gange: 
Betonggulv er ujevne og de kan 
være glatte, noe som gir unødvendig 
belastning på klauver og bein - en 
betydelig bidragsyter til halthet. 
Kombinasjon av god overflatebe-
handling, effektiv fjerning av gjødsel, 
regelmessig klauvstell og strate-
gisk plasserte fotbad kan beskytte 
klauvene.

Slukking av tørsten:
Kyr må drikke minst tre liter vann for 
hver liter melk de produserer. Det å 
sikre at store mengder rent vann er lett 
tilgjengelig for alle kyr er avgjørende 
for å maksimere melkeproduksjonen 
og et godt fôropptak.  

Problemfri fôring:
Fôring er viktig, men dominante kyr kan 
stoppe andre kyr fra å få sin rettmessi-
ge del. Regelmessig fôring med små 
rasjoner i løpet av dagen, og individuelle 
fôringsområder, gir alle kyr sjansen til å 
ete seg mette.
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VMS melkerobot fungerer bra sammen med beiting, 
uansett klima. Du kan finne VMS-gårder i Australias 
villmark, på de frodige grønne gårdene i Irland og på 
mange andre steder.

Vi vet at det er flere løsninger for beite som fungerer i praksis. 
Noen bønder åpner bare døra og lar kyra selv bestemme når 
de vil gå ut og inn. Andre velger en løsning med ”kontrollert” 
beiting. I slike løsninger er det en beiteport eller VMS som styrer 
kyra ut på beite - men det er du som bestemmer når det skal 
skje. Avstand og arrondering på beite vil også ha stor betydning.

Kontakt Felleskjøpet for mer informasjon.

Beiteløsninger        
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DeLaval holdvurdering BCS:
Kontinuerlig og objektiv holdvurdering gir både bruker og rådgiver 
et nyttig verktøy. Et viktig bidrag i arbeidet med holdutvikling og 
fôreffektivitet i besetningen.
Kjøper du VMS™ melkerobot kan du når som helst montere BCS,  
også på tidligere utgaver av Norges mest solgte melkerobot.

Utviklet i samarbeid med TINE Rådgiving/ToppTeamFôring.

DeLaval VMS™ melkerobot
• Raskest – størst kapasitet
• Laget av bare rustfrie materialer
• Best til å sette på utfordrende jur
• Best på alle typer kutrafikk
• Lavest energiforbruk
• Lengst levetid
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