
DeLaval kalvefôringsutomat 
CF500S og CF1000S 
En god start på livet



En god start i livet 
DeLaval kalvefôringsautomater gir deg 
avlasting fra et tidsbundet og tungt arbeide, 
og sparer deg for tid. Disse stabile, pålitlige og 
økonomiske løsningene sørger for at hver kalv 
utfôres med riktig mengde fôr individuelt.
Sammenlignet med utfôring med bøtte, blir det 
en vesentlig arbeidsbesparelse, ingen bøtter å 
bære eller vaske. Kontroller kalvene og fyll på fôr 
1- 2 ganger daglig, resten tar automaten seg av.
DeLaval CF500S er en kalvefôrings-automat 
med 2,5kW oppvarmingseffekt og med opp til 
2 smokker. 

DeLaval kalvefôringsautomat CF500S 
CF500S er en smart automat som styres 
via en håndholdt prosessor som er enkel 
og funksjonell. Automaten har automatisk 
avvenning, eller du kan lage individuelle 
fôrplaner på individ nivå. Kalvefôringsautomaten 
CF500S kan utstyres med to drikkestasjoner 
og forsyne opptil 50 kalver totalt. Automaten 
er tilgjengelig i tre versjoner; melk, pulver og 
kombiversjon. Kombiversjonen kan blande melk, 
pulver og vann i ulike kombinasjoner tilpasset 
hver enkelt kalv. Alle variantene kan tilkobles 
separat kraftfôrautomat. På CF500S er det også 
mulig å montere på en tilleggs-doserer slik at 
du automatisk kan gi fôrtilskudd som Feedtech 
Electrolyte eller Calf Probiotic. 

Andre gode funksjoner
DeLaval CF500S har gjennomsiktig pulvertrakt, 
slik at du med et øyekast kan se hvor mye den 
inneholder uten å åpne lokket.
DeLaval CF500S kan ha porsjonerere for 
tilsetningsstoffer som er perfekte for flytende 
elller pulverform fôrtilskudd eller medisinske 
tilsetningsstoffer som må doseres eksakt og gis 
til det dyret som skal behendles.

Kalvefôringsautomater er en effektiv måte å 
kontrollere at kalvene får det de trenger for å 
vokse, og det gjør ditt daglige arbeide enklere.

DeLaval CF500S har en grunnmodell 
som kan tilpasses ethvert behov. 
Det blir best på den måten.
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 DeLaval kalvefôringsautomat CF500S 

* Krever kraftfôrautomat

Fluebeskytttelse

Den brukervennlige håndenheten med lettleselig 
display gjør det enkelt å kontrollere din 
oppfôring av kalver.

Kapasitet/automat 50

Ant. grupper 2 (ved ALPRO™ 99)

Ant. smokker pr. automat 1 eller 2

Fôrplaner ja

Kraftfôrautomat for kalver tilvalg

Automatisk avvenning  ja*   
etter kraftfôrtilgang 

Melkeslag avhenger av versjon   
 fersk/synet melk eller   
 melkepulver eller en   
 rasjon med kombinert  
 melkepulver og helmelk

Oppvarmingseffekt 2,5 kW

Automatisk vasking tilvalg

Tilsetningsdoserer tilvalg

Chassis pulverlakkert rustfritt   
 stål tillegg

Porsjonsstørrelse 0,25 liter

Justerbar melketemp. ja

Nivåkontroll tilvalg

Melketank tilvalg 

Kapasitet/automat Opp til 25 pr smukk

Ant. grupper  4

Ant. smokker pr. automat  1 eller 2

Fôrplaner ja

Kraftfôrautomat for kalver  tilvalg

Automatisk avvenning  ja*   
etter kraftfôrtilgang

Melkslag  Fersk/syrnet melk eller  
 melkepulver, eller  
 en kombinasjon   
 av melkepulver   
 og helmelk

Oppvarmingseffekt 5 kW

Chassis  rustfritt stål

Rasjonstr.  0,25 liter

IQ varme sikrer riktig temp. ja

Automatisk vasking  tilvalg

Tilsetningsdoserer  tilvalg

Nivåkontroll  tilvalg

Mjelketank  tilvalg

Fluebeskyttelse  tilvalg

Svingrind for gruppering  tilvalg   
av kalver

* Krever kraftfôrautomat

DeLaval kalvutfodringsautomat CF1000S


