Hvorfor VMS?
Voluntary Milking System

Vi gjør bærekraftig matproduksjon mulig

Bruk tiden din bedre
Hver dag nyter tusenvis av gårdbrukere fordelene ved
automatisk melking. Bare i Norge er det snart 1000
melkeprodusenter som har valgt VMS fra DeLaval, og
hver dag bestemmer familier seg for å endre sin
livssituasjon ved å gå over til automatisk melking.
DeLaval frivillig melkesystem VMS gir
gårdbrukerfamilier mer tid ved at de slipper å følge
strenge daglige melkerutiner, og mer frihet til å velge
hvordan de vil bruke denne tiden. Med DeLaval VMS
kan familiesammenkomster, og spesielle anledninger
feires uten tidspress. Det blir mer tid til overs for
produktivt arbeid som driftsledelse, fôrplanlegging,
avlsspørsmål og dyrehelse. VMS gir deg større kontroll over din egen hverdag, og mer
frihet til å gjøre det du har lyst til.
Helt siden starten i 1883 har DeLaval tatt sikte på å være en
kunnskapsbedrift. Det vil si at vi ikke bare utvikler og selger
produkter, men også i størst mulig grad har kjennskap til de
produksjoner produktene skal settes inn i. Vår kjennskap til
melkeproduksjon og mer enn 100 år lange erfaring deler vi
med deg som vår kunde. Våre erfaringer med VMS har vi
samlet i heftene ”Praktiske råd for å oppnå de beste resultater
med din VMS”, og ”Kom i gang med din VMS” Begge heftene
bygger opp under vår personlige oppfølging av deg som
kunde etter montering og igangkjøring.
DeLaval har også et nært samarbeid med Tine Toppteam
Fôring, og Felleskjøpets fagkonsulenter som gjerne bistår med
praktisk gjennomføring av fôrplanlegging på din VMS.
Noen melkeprodusenter har overlatt utarbeidelsen av
fôrplanen, og oppfølging av hver enkelt ku til fôrrådgiveren.
Denne jobben kan gjøres fra fôrrådgiverens kontor, så man
slipper lange reiser. Avtalen med Tine eller Felleskjøpets
fôrrådgivere har for mange brukere vist seg å være meget
lønnsom.
I tillegg blir alle VMS brukere hvert år invitert til brukerkurs og VMS seminarer som vi
arrangerer på ulike steder i landet. Dette er sammenkomster for erfaringsutbytte, det
siste innen forskning og utvikling av robotmelking, og sosialt samvær. Kjøper du en VMS
melkerobot blir du altså ikke overlatt til deg selv. Kontakten med andre brukere, om du
ønsker det, og vårt servicepersonell bidrar til at du vil lykkes med investeringen i et
automatisk melkesystem.
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Lave driftskostnader
Vår serviceavtale – Din trygghet
For å levere melk av høy kvalitet stilles det krav til en rekke faktorer. Service på VMS er
en av dem.

Serviceavtalen består av 2 hovedelementer:
•
•

Support og beredskap
Forebyggende service

Support og beredskap
Support og beredskap betyr tilgang til fri telefonsupport døgnet rundt, og en servicemann
som rykker ut, uansett når, om det oppstår et behov for det. I avtalen om support og
beredskap ligger det også fri oppdatering av programvare.

Forebyggende service
VMS melkerobot må fungere hele døgnet, året gjennom. Sammenlign den med en
flymaskin. Den er laget for å holde seg i luften, og det kreves forebyggende service etter
et fastlagt program. For å vedlikeholde VMS melkerobot, er det laget et serviceprogram
bestående av 9 servicer. Service intervallene er avhengig av hvor mange kyr maskinen
melker. En maskin som går for fullt, trenger tre servicer årlig. Det går da 2 ½ år før hele
serviceprogrammet på 8 er gjennomført. Serviceplanen er slik fordi maskinen i noen
besetninger skal melke mye melk, kanskje mer enn 2500 liter, eller mange kyr, kanskje
fler enn 75. Da trengs det så mange av døgnets minutter som mulig til melking, og
maskinen kan ikke heftes med lange ”ståtider”. Planen med 9 delservicer gir kortest
mulige stopp i melkingen når servicemannen er på besøk.
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Servicevilkår
I tillegg til lave servicepriser, kan vi garantere deg at kostnadene ikke overstiger en
fastsatt sum. Dette er for at du som bruker skal vite hva det koster å ha og drifte VMS i
ditt fjøs. Størrelsen på beløpet er avhengig av antall kyr, og er en øvre grense. Meningen
med dette er at om du selv passer maskinen mellom servicene, så blir utgiftene lavere
enn kostnadsgarantien.

Vi garanterer profesjonelt utført service, og det er alltid 12 mnd. garanti på deler som blir
byttet under service.

DeLaval serviceorganisasjon – alltid nær deg
Vår serviceorganisasjon er spredd ut over hele landet, og de er organisert i vaktlag på 4
mann. Det er nødvendig for at det alltid skal være en servicemann parat. Om det er
ferietid, helg, og en er syk, så er fjerdemann på laget beredt til å hjelpe deg.
Våre serviceteknikere er spesialutdannet på VMS, og de oppdateres kontinuerlig når det
kommer oppgraderinger eller forbedringer.
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VMS melkerobot er konstruert for å melke kyr 365 dager i året, men utviklingen på
melkerobotsiden stopper ikke. Det unike med DeLaval, er at alle nyvinninger også lar
seg ettermontere på eksisterende maskiner. Har du først investert i en VMS fra DeLaval
er du sikret at du er med inn i fremtiden, og alltid kan ta i bruk det siste nye med tanke
på melkerobotteknologi. Hvor mange ganger har vi vel ikke ønsket å skifte traktor eller
bil fordi årets modell har fordeler vi kunne hatt glede og nytte av.
DeLaval har gjort et bevisst valg. Kjøper du melkerobot fra Delaval kan den alltid
oppgraderes med det siste nye. Mange av de første maskinene som ble solgt i Norge i
2000 fremstår i dag som nyeste modell, og det vil selvsagt fortsatt være mulig å
oppgradere dem i tiden som kommer.
Fordelene for deg blir at du:
• alltid har det siste innen robotteknologi som du har bruk for
• har en rimelig maskin fordi innkjøpsprisen fordeles over mange år
• oppnår den høyeste andrehåndsverdi, om det noen gang skulle bli aktuelt å
selge.
Din servicetekniker kan gi deg råd, komme med forslag til forbedringer, eller hjelpe deg
til å velge riktige produkter for å oppnå en optimal drift av din VMS
Som verdens største produsent av melkemaskiner, leder vi utviklingen innen
melkeproduksjon. Som eier av en VMS tar du del i dette.

Profesjonelt utført service av
spesialutdannede serviceteknikere
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Lave driftskostnader
Helt siden de første VMS melkerobotene ble laget har det pågått et kontinuerlig arbeid
med å videreutvikle produktet. Ikke minst på energisiden har det skjedd store endringer.
endringer
.

•
•
•
•
•

Energiforbruket har blitt halvert de siste 5 årene og minsket 33 % de siste 2
årene.
VMS robotarm forbruker ingen energi under melking.
Takket være hydraulikk har kompressorens driftstid blitt halvert sammenlignet
med trykkluftstyrt robotarm. Det samme gjelder servicekostnader.
Flere VMS kan kjøres på samme kompressor
VMS bruker mellom 15 og 25 kWh pr 1000 kg melk.

Praktiske
raktiske erfaringer fra VMS gårder viser at DeLava
DeLaval melkeroboter er
rimelige i drift, og danske undersøkelser av melkeroboter viser at ingen
gen er
billigere i drift enn VMS.. (Farmtest Dansk Landbrug
Landbrugsrådgivning).
Det er ikke bare strømforbruket som er rimelig
rimelig.. Det hører også med at VMS
har egen vaskeautomat som konfigureres for hvert enkelt anlegg.
Dette betyr for deg som bruker,
bruker at vaskeren er innstilt med nøyaktig riktig
vannmengde for den vaskejobben som skal gjøres. Det betyr igjen lave
utgifter til oppvarming av vaskevann, og liten,
lite men riktig mengde
vaskemiddel.
VMS bruker lunkent vann til spenevask. Det betyr energi til oppvarming
oppvarming av
vann, men tilil gjengjeld trengs ikke dyrt desinfeksjonsmiddel til renhold av
spenevasksystemet.
Platekjølere har gjennom tidene vært et av DeLaval`s store produktområder.
For ytterligere å senke driftskostnadene ved robotmelking tilbyr DeLava
DeLaval platekjøler som
kan monteres mellom maskinen og melketanken.
tanken. En slik løsning vil halvere
energibehovet til kjøling av melken.
melke En meget lønnsom investering.
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Den beste melkemaskinen
Helt siden starten, i begynnelsen av 1900 tallet, har DeLaval lagt ned store ressurser i
forskning og utvikling for å kunne produsere den beste melkemaskinen. DeLaval
melkemaskiner har derfor alltid vært verdens ledende melkemaskinmerke, og VMS har
med seg det beste av vår snart 100 år lange erfaring med melkemaskiner.
En av de store utfordringene ved å utvikle en maskin som skulle
melke automatisk, og vaske automatisk var å unngå
vanninnblanding i melka.
VMS har ”spenekopp magasin” og en konstruksjon med rør og
ventiler som sikrer deg som melkeleverandør mot å levere vann
i melka. Spenekoppene henger opp ned når de ikke er i bruk, og
det muliggjør at maskinen kan skylle spenekoppene og
melkeslangene innvendig og utvendig mellom hver melking.
VMS kan også ”steame” med damp mellom hver ku om det er
ønskelig.

Skylling av spenekopper mellom
hver melking

Om ei urolig ku skulle komme til å sparke av seg en spenekopp under
melking vil VMS øyeblikkelig stenge vakuumet trekke opp
spenekoppen, skylle den, og sette den på, uten at dette forstyrrer
melkingen på de andre kjertlene.
Automatiske avtagere har vi hatt på melkemaskiner i mer enn 40 år.
Med robotmelking har vi fått en maskin som setter på automatisk. Det
gjør den med stor sikkerhet, takket være robotarmen, som gjerne kan
sammenlignes med menneskers arm. Skulder, albue og håndledd.
En ”gripper” foran, erstatter fingrer til å ta tak i vaske og
spenekoppene.
Skylling av spenekopp etter
avspark
Og VMS ser spenene. Et digitalt videokamera og to lasere er
maskinens øyne, og i kombinasjon med den smidige robotarmen
klarer VMS å sette på spenekoppene med stor presisjon. En tredje faktor i VMS sin
overlegne påsettings evne er at maskinen har to påsettings -strategier den kan benytte,
avhengig av hvordan den enkelte kuas jur måtte se ut.
Vi kan vel regne med at avlsmålene fremover i større grad vil rettes mot jurform, men
med en VMS fra DeLaval kan du fra første dag melke din besetning slik den er i dag. Det
er sjelden noen har måttet skifte ut kyr i norske besetninger ved overgang til VMS.
Derimot hender det ikke så rent sjelden at VMS- brukere har overtatt kyr fra andre
robotbesetninger. Det er ikke bare dyrt å selge ei god ku, det er leit også, selv om den
har en vanskelig jurform. Med VMS melkerobot kan kua fortsette sitt gode bidrag til
gårdens produksjon.
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Den beste melkemaskinen
Robotarm
•
•
•
•

Tilpasser seg til flere kyr
Sikker og fleksibel
Rask og varsom
Robust, lite vedlikehold

VMS robotarm med vaskekopp

•
•
•
•

VMS klarer påsetting av både lave og høye jur
VMS klarer påsetting av små og store jur med spener i
inntil 45° vinkel
VMS klarer påsetting av kyr med lave framjur
VMS reduserer ufrivillig utrangering grunnet jurform

Vår unike robotarm er fleksibel, og den fjærer unna om ei ku sparker til den. Dette er
skånsomt for kua, og det skader ikke armen. Om ei ku har så vondt i en spene at hun
med kraftige spark ikke tillater VMS å sette på, prøver maskinen et par tre ganger (det er
det opp til deg som bruker å bestemme) så trekker den armen til seg, slipper kua ut, og
gjør en selvtest for å sjekke at alt er i orden for å melke neste ku. Kua som slippes ut
kommer selvsagt til syne som ufulstendig melket slik at du som bruker kan ta en kontroll
av henne.
I løpet av de årene vi har solgt VMS i Norge har vi så langt ikke skiftet robotarm på noen
av de snart 1000 maskinene vi har i drift. En intelligent prisbelønnet konstruksjon som gir
deg som eier en robust og holdbar melkerobot som er istand til å melke kyr døgnet rundt.
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Den beste melkemaskinen
For å få til en god utmelking, og for at du som
melkeleverandør skal kunne levere kvalitetsmelk med lavt
bakterie og sporetall er det meget viktig med nøye
rengjøring av spenene. VMS har en femte spenekopp som
benyttes kun til rengjøring og oppmelking. I denne blir
spenene vasket med lunkent vann, tørket med trykkluft, og
den første bakterierike melken blir melket ut. Den blir sendt
til avløp sammen med vaskevannet i et separat
vaskesystem adskilt fra melkeførende slanger og rør.
Flere undersøkelser gjort forskjellige steder i verden
Laser og kamera finner spenespiss
konkluderer med at DeLaval melkerobot VMS har den beste
forbehandlingen og stimuleringen. En undersøkelse gjort på
Landbrukshøyskolen i Ås, nå UMB konkluderer i tillegg med at DeLaval VMS
har færre mislykkede rengjøringer enn de andre maskinene undersøkelsen
omfattet, og at det var en klar tendens til at VMS håndterte dårlige jurformer
bedre. ”jur og speneform hadde liten betydning for rengjøringsresultatet i de
besetninger som anvender DeLaval melkerobot”
Undersøkelsen er foretatt i 2002 av Merethe Hvaale, Hilde Stokke og Lasse
Gravås

Milk flow (kg/min)

En god forbehandling har direkte betydning for hvor lang tid det tar
å melke. En undersøkelse fra 1989 viser at tiden det tar å melke ei VMS har en femte spenekopp
ku reduseres med minutter om en spanderer ekstra sekunder på
forbehandlingen. Dette betyr i praksis
at effektiviteten i en melkerobot ikke
No Pre-treatm ent
må forbindes med hvor rask roboten
er til å sette på. En nylig utført dansk
undersøkelse viser at DeLaval har
den mest effektive, det vil si raskeste,
melkeroboten når det kommer til
Pre-treatm ent
totaltid pr. liter for å melke ei ku i
stasjonen.
+10%
Dette har melkeprodusent Trygve
prod
Vågan og sikkert flere med han, erfart
G ö ft , H. &
Pre-treatment
da han doblet den innstilte tiden for
W orstoff
, H. 1989
forbehandling/spenevask, og kunne
se at han fikk en kapasitetsøkning i
sin VMS. Kapasitetsøkningen kunne
M ilking tim e, (min)
leses ut av dataprogrammet på
maskinen som ledig tid til å melke flere kyr.
Grafene viser forholdet mellom
En rask melkerobot betyr lavt energiforbruk i form av strøm, forbehandlingstid og melketid
og at din maskin klarer ”toppene” om du velger å melke
mest melk i tiden på året da du får best betalt for melka.
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Den beste melkemaskinen
En melkerobot som melker døgnet rundt uten folk til stede, er avhengig av et godt
system for kontroll av melkekvaliteten. VMS er utstyrt med fire melkemålere. En for hver
spene. Disse målerne gir datamaskinens program for melkekvalitet kontinuerlig data om
melkemengde, melkestrøm, melketid, konduktivitet og blod eller fargeforandringer i
melka. Alle disse dataene blir sammenstilt i datamaskinen, der melkemengde er tillagt
betydelig verdi, fordi nedsatt melkemengde i en kjertel er ett av de første og beste tegn
på at det er en jurbetennelse på gang. Derfor er melkemengde kontrollert på hver kjertel
en meget viktig del av VMS sin melkekvalitetsbedømmelse.

Sluttenhet for vaskevann

Fire optiske melkemålere

Sluttenhet for melk

Dataene kan hver for seg (blod konduktivitet og melkemengde)
kontrolleres av brukeren for hver enkelt spene, med tall og
fargekoder rødt gult og grønt for oversiktens skyld. Eller som
grafer for å kunne følge en utvikling.
For at du som bruker lett skal
kunne identifisere de kyr som
trenger ekstra oppfølging, har
programmet en funksjon som
kalles mastitt deteksjonsindeks,
MDi. Med denne funksjonen kan
du sortere kyrne etter jurhelse.
Ei normal ku vil ha en verdi på 1
og klinisk mastitt vil ha en verdi på ca. 2.
•
•

•
•
•
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Kuovervåkningen i DelPro gir en

Indeks for indikasjon på mastitt – Mdi
enkel oversikt over jurhelse
En kombinasjon av ”det beste av”
• Konduktivitet
• Melkemengde
• Blod
Oppdager ca. 50 % av kliniske tilfeller, med 1 % falske alarmer (MDi verdi ≈ 2)
Brukes i kuovervåkningen
Kan brukes til utskilling av melk

Den beste brukervennligheten
DeLaval produserer VMS for alle verdens melkekyr. I Italia
melkes det i dag bøfler i nøyaktig samme stasjon som vi
selger i Norge. Hele stasjonen er produsert i rustfritt stål, og
er med det flott å se på, lett å holde ren og meget robust.
Bak på stasjonen er det er gjødselplate som sørger for at
skitt og urin fra ei ku som står og melkes ledes ut bak, slik at
vi har et rent melkeområde. Kraftfôrkrybba, også i rustfritt stål,
har dreneringsplugg i bunnen for å lette renholdet.
Kraftfôrnedløpet er utstyrt med spjeld slik at damp fra kuas
pust ikke kan forårsake fukt og soppdannelse i røret som er
kraftfôrnedløp. Det er de mange små detaljene som utgjør
helheten i verdens beste melkerobot.

Unik automatisk utskilling av melk dit du vil ha den.
All utskilt melk er ikke nødvendigvis tapt melk. De fleste vil ta av melk
til kalveoppdrettet sitt. Dette blir fort store mengder melk, spesielt for
de besetningene som driver økologisk. Derfor har VMS et system for
utskilling av melk som kan plasseres der kalvene er, og som ikke har
noen begrensinger på beholderstørrelse. Man slipper altså å passe på
at beholderne må tømmes. Enheten for utskilling av melk kan
plasseres inntil 30 meter unna roboten, noe som sparer deg for mye
bæring av mange liter melk. Anlegget vaskes automatisk, og eventuell
restmelk mellom VMS og kalvavdelingen blåses, uansett, ut av røret
med trykkluft fra VMS, på samme måte som rørene også til
melketanken alltid blåses frie for restmelk før vasking.
Et meget brukervennlig system.

Unik manuell melking

Enheten for melkeutskilling plasseres
der du skal bruke melka

Alle melkeprodusenter har erfart at enkelte kyr, særlig kviger,
kan være urolige og sparke den første tiden etter kalving.
VMS har en åpen og fin konstruksjon ut mot området der folk
beveger seg, slik at det er lett å komme til juret for
undersøkelse, eller å sette på spenekoppene manuelt. Det er
heller ikke noe problem å sette på sparkevern om det skulle
vise seg nødvendig.
VMS har også vakuumuttak for spannmaskin, om en ønsker å
melke ei ku på spann en gang.
VMS har en åpen konstruksjon som gjør
det mulig å sette på manuelt
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Unik brukervennlig pekeskjerm
Pekeskjermen på VMS er grensesnittet
mellom maskinen og brukeren. Her kan
du lese av interessant informasjon om
melkeforløpet til kua som er i maskinen.
Hvor mye kua har melket på hver kjertel,
og hvor mye melk som VMS forventer
den skal melke.
Pekeskjermen har mange ”fliker”. Man
trykker rett på skjermen, der det man
ønsker opplysninger om står oppgitt.
Der får man tak i nyttig informasjon om
alle kyr i besetningen. For eksempel
hvor de befinner seg i fjøset. Hvor
lenge det er siden de ble melket. Eller
hvilken kjertel som eventuelt ble
ufullstendig melket sist. Altså all
relevant informasjon om melk og
melkekvalitet. Alt du trenger av
informasjon om den aktuelle kua du har
foran deg, eller andre dyr, om du
ønsker det.
Foruten egne fliker for servicearbeidet
er pekeskjermen også konstruert for at
du som bruker skal kunne betjene
maskinen manuelt. Åpne og lukke
portene, sette maskinen i manuell
stilling. Gi litt ekstra kraftfôr til ei urolig
ku, slik at den roer seg om melkingen
eller eventuelt behandling tar lang tid. Pekeskjermen er plassert lett tilgjengelig, der du
trenger den. Da kan du nå den samtidig med at du kanskje setter på ei ku manuelt.
Skjermen har store trykkpunkter med et brukervennlig design, og kan også betjenes fra
moderne mobiltelefoner. Smarttelefoner med android operativsystem.(HTC Samsung og
Ericsson for å nevne noen). Denne funksjon gjør det mulig å ta imot, og sjekke alarmer,
og kanskje gjøre tiltak mens du arbeider på jordene vekk fra fjøset.
VMS var den første roboten med pekeskjerm, og VMS brukere lærte allerede fra
begynnelsen å sette pris på denne fantastisk brukervennlige innrettningen. På VMS
modell er skjermens brukermuligheter ytterligere forbedret, og vi konstaterer at folk som
allerede har VMS har lagt merke til at VMS inneholder alt det de har etterspurt av
muligheter i dette verktøyet.
Pekeskjermens ”softvareprogram” kan enkelt og rimelig oppdateres.
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Unike brukervennlige funksjoner
funksjone

Fang ku er et av mange eksempler på en brukervennlige funksjoner med VMS.
Av og til er det, av ulike grunner, aktuelt å ta en ekstra kontroll på ei ku.
ku Eller kanskje
melke henne manuelt. (det er jo dyr vi har med å gjøre). Da kan det være praktisk å
skille denne kua ut etter melking til et oppsamlingsareal for behandling av dyr. Men enda
enklere
klere er det av og til om man kan få et varsel om at nå befinner kua seg i VMS, slik at
vi kan ta en titt på henne med det samme uten at hun trenger skilles ut av flokken.
Funksjonen programmeres
eres enkelt på datamaskinen på kontoret eller på pekeskjermen,
og du får et varsel på mobiltelefonen om kua kommer til roboten innenfor
innenfor den tiden du vil
ha beskjed. Skulle du tilfeldigvis være utenfor gården når du får varselet,
varselet slippes kua ut
automatisk etter ti minutter. Altså ingen problemer bortsett fra at du må vente
ven til neste
gang hun dukker opp i roboten.

Ønsker du å kontrollere kua i VMS i stedet for i fjøset
fjøset?
•
•
•
•
•
•

Slå inn kunummeret i PC eller på pekeskjerm
Du får en telefon når kua er i stasjonen!
Du har 10 minutter på deg til å gå og kontrollere
kont
henne
Dette er den
n enkleste måten å kontrollere ei ku på om du arbeider i eller i
nærheten av fjøset
Det er minst stressende for kua
Kua slippes ut etter 10 minutter
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Unike brukervennlige funksjoner
Går til neste morgen.

VMS ringer på din mobiltelefon om det er noe du som bruker skal ha informasjon om.
Men den skiller mellom alarmer. Noen alarmer er alvorlige, og andre er rene
informasjonsmeldinger. Den varsler for eksempel om det er lite vaskemiddel igjen i
vaskemiddeldunken o.s.v. VMS er laget slik at den går til neste morgen uten å ringe om
trivielle alarmer. Da slipper du å bli vekket, med mindre VMS ikke kan melke neste ku.

Unike brukervennlige funksjoner.
Melking med melkerobot handler ikke om flest mulig
melkinger pr. døgn, men om å melke så ofte at kuas potensiale for produksjon utnyttes
så godt som mulig. Det vil si at vi lar kua melkes i roboten når juret er fullt. I praksis betyr
dette at nykalvede kyr og spesielt kviger først i laktasjonen skal melkes oftere enn kyr
som snart skal sines. Hvor mange ganger kyrne skal melkes endrer seg altså gjennom
laktasjonen, og brukeren må følge nøye med slik at kyrne melkes et riktig antall ganger.
Denne arbeidsoppgaven på datamaskinen er det mange som kvier seg for. Ofte har vi
hørt ”jeg er ikke noen dataspesialist” Derfor har DeLaval tilpasset programmet til alle
brukere. Det finnes ulike melkekugrupper i programmet hvor vi kan plassere kyr. Tidlig i
laktasjonen for gamle kyr, og tidlig i laktasjonen for kviger, er de to første gruppene. Du
som bruker, programmerer på forhånd kriteriene for hver enkelt gruppe. Antall liter melk i
juret når kyrne skal melkes, eller hvor lang tid det skal gå mellom melkingene, og antall
dager kua skal befinne seg i gruppa før den automatisk flyttes til neste gruppe med
endrede melkeintervall. Dermed trenger en bare å plassere kyrne i første gruppe etter
kalving, og så ordner VMS melkeintervallene gjennom hele laktasjonen fra kalving til
sining.

Automatiske melketillatelser gjør at riktig ku blir melket riktig antall ganger.
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Unike Brukervennlige funksjoner
Det blir lengre og lengre mellom melkeproduksjonsbrukene,
og tankbilene som skal hente melka går nær sagt døgnet
rundt. For de gårdene der tankbilen kommer om natten, kan
VMS utstyres med ventiler, og dobbelt melkefilter. VMS bytter
automatisk til et rent filter og kan fortsette å melke på rent filter
når tankbilen har kjørt og vaskingen er ferdig.
Dobbelt melkefilter

Fettprøveuttaket er en egen enhet med plass til 109 norske
beger fra meieriet. Fettprøveuttaket kobles til VMS når det er
tid for prøvemelking, og en kan selv bestemme om en vil ta
en eller flere prøver fra hver ku i løpet av 24 timer.
Etter hvert som kyrne kommer til melking får de sitt
prøvebeger, om det er valgt å ta flere prøver i løpet av et
døgn vil hver prøve få et nytt beger. Når alle prøvene er tatt,
skriver man ganske enkelt ut en liste som forteller hvilke
beger som har prøver fra hvilke kyr. Kassen har plass til 109
beger, så en slipper arbeidet og forsinkelsen med å skifte
prøvekasse underveis i det døgnet man tar fettprøver.
Enkelt og brukervennlig.

Fettprøveuttak

I og med at prøvekassen brukes kun en gang pr
måned, eller hver annen måned, er dette et
produkt man kan samarbeide med andre VMS
brukere om. Derfor leveres fettprøveuttaket med
en solid transportkasse med hjul slik at den lett
kan bringes mellom brukerne.
Mange VMS brukere landet over deler på
fettprøveuttaket. Som regel er det tre fire brukere
som hver har betalt kun en andel i utstyret de har
felles.

Fettprøveuttaket leveres med
transportkasse
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Unike brukervennlige funksjoner
Med robotmelking følger en datamaskin for innstilling og styring
av VMS, samling av melkedata, program
programmering av fôringsdata
og fastlegging av fôringsplaner.
planer. Videre er det plass til
fôringsplaner
planer og styring av kalver og ungdyr. Og ikke minst
innholder programmet sider for ku og avlsdata.
Dette gir deg som bruker tilgang til en stor mengde data.
DeLavals besetningsstyringsprogram DelPro er laget slik at det
er enkelt å ha oversikt.. Som alle moderne dataprogram
dataprogrammer er
DelPro selvinstruerende og enkelt å arbeide med.
Litt avhengig avv driftsformen og hvordan en vil arbeide med sin
besetning for å forbedre resultatene,
resultatene kan det være ulike ting
man legger vekt på fra gård til gård. Derfor har programmet i
tillegg til faste lister, en ubegrenset mulighet til at alle kan lage
de sammenstillinger,, altså list
lister og grafer, som er mest
interessante på den enkelte gård akkurat nå.
nå

DelPro besetningsstyring

Kommunikasjon med husdyrko
husdyrkontrollen

Mange melkeprodusenter er allerede i dag knyttet til husdyrkontrollen via internett. VMS
kan som eneste melkerobot i Norge kommunisere direkte med husdyrkontrollen.
husdyrkontrollen Alt av
data sendes direkte, og data tilbake fra husdyrkontrollen finner sin
n plass i DelPro
programmet gjennom tilleggsprogrammet
tilleggs
DelPro Link.

DelPro Besetningsstyring
•

Oppdaterte og historiske data om:
Melking
Fôring
Avl
Aktivitet
Helse
Sortering

DelPro LINK
•
•
•
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Tovegs kommunikasjon med
Husdyrkontrollen
Forenkle registrering og
unngå dobbeltregistrering
Eksport av oppdatert avdråttsavdråtts
datagrunnlag for beregning av
fôringslister til ku i TINE OptiFôr.

Melkeroboten med størst kapasitet
Fra land hvor noen besetninger melker tre ganger i døgnet, vet vi at forskjellen på to og
tre gangers melking betyr
ca. 15 % økt ytelse pr. ku. Denne ytelsesøkningen får de fordi juret blir tømt før det er
fullt og produksjonen stopper. Denne ytelsesøkningen er det lett å ta ut når en anskaffer
melkerobot.
Om en ikke ser inn i den berømte ”glasskula”, men ser seg tilbake noen tiår, så ser man
at antall melkebruk har blitt betraktelig redusert, og at antall liter melk produsert pr. bruk
har økt. Det er tegn som tyder på at denne utviklingen fortsetter. For noen er det viktig at
roboten har høy kapasitet, enten fordi melkekvota er høy eller fordi en vil produsere mest
i tider på året når melka er best betalt.
Når en skal produsere mye melk, kanskje over 2000 liter gjennom en robot pr. døgn, må
en ha to tanker i hodet samtidig:

1. 2000 liter melk skal renne gjennom fire tynne melkeslanger på 24 timer.
• Hvordan er dette mulig?
2. 2000 liter melk skal renne gjennom fire slanger på 24 timer.
• Hva er det som eventuelt gjør at det ikke går?
På det første spørsmålet er det nødvendig med høytytende kyr som melker fort, og det
må melkes når jurene er fulle. Ikke før og ikke lenge etter. Vi må melke riktig ku til riktig
tid.
På det andre spørsmålet må en tenke seg de minuttene i døgnet det ikke kommer melk,
for eksempel når roboten vaskes. Det kommer heller ikke melk når kyr går ut av
maskinen eller kommer inn eller når spenene blir rengjorte og stimulert. Det er disse
tidene når det ikke renner melk gjennom melkeslangene som må begrenses slik at det
blir mest mulig igjen av døgnet til melking.

Vaskekoppen
Ytelsen pr. ku blir stadig høyere
og høyere, men den tiden
nedgivningshormonet oxytocin
virker, ser ikke ut til å øke. Flere
forsøk og praktiske erfaringer (se
side 8), viser at en skikkelig
stimulering av kua før melking er
alfa omega for å tømme juret
raskt. VMS har en suveren
vaskekopp som stimulerer kua på
den beste måten. Og gjør
dermed DeLaval VMS til den
raskeste melkeroboten i en dansk
undersøkelse foretatt av Morten
Lindgaard. Hele undersøkelsen
finner du på internett
www.Landbrugsinfo.dk

VMS – den raskeste melkeroboten – i dansk test!
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Den raskeste melkeroboten
Vaskeautomat

I vår bestrebelse på å få flest mulig minutter til melking gjennom
døgnet, har VMS en spesialdesignet vasker integrert i maskinen.
Vaskeren styres av VMS`n og begynner for eksempel å ta inn
skyllevann allerede mens maskinen melker siste kua før vasking.
Vaskesystemet har en todelt vannbeholder, så maskinen slipper
å være uvirksom mens den fyller nytt vaskevann. Dette gjør at vi
har den korteste vasketiden for vask av melkeroboten samtidig
som vi ikke reduserer kravet til skikkelig rengjøring.

Buffertank
Det som tar lengst tid er vask av melketanken. For å kunne spare
vasketid og få flere minutter til effektiv melketid, kan DeLaval
som ekstrautstyr levere en buffertank som man kan sende
melken til, mens tanken avslutter sitt vaskeprogram.

Buffertank

Smart påsett etter avspark
Så lenge vi har med dyr å gjøre, må vi regne med
at vi av og til vil oppleve kyr som sparker av seg
en spenekopp. VMS stenger da umiddelbart
vakuumet, trekker koppen til seg for en hurtig
skylling, før den setter den på igjen. Alt uten at
dette påvirker melkingen av de andre spenene.

Smart påsett etter avspark

Smart melking
En tidstyv for melketid er spener som er ekstra tregmelket.
VMS DelPro program for besetningsstyring, har en funksjon som gjør det mulig for deg
som bruker å stille inn maskinen slik at den slutter å melke den siste spenen, om denne
er veldig treg. Det er et poeng for de som er avhengige av en jevnt stor melkestrøm
gjennom døgnet for å klare sin kvote, at ikke VMS`n bruker for mye tid på å melke bare
en, altså den siste trege spenen.
•
•
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Avslutter melkingen av den fjerde spenen ved et høyere avtagningsnivå om de
øvrige spenene er ferdige
Fører til en ytterligere økning av kapasiteten

Melkeroboten med størst kapasitet
Styring av kutrafikk.
Gjennom årene har VMS gjennomgått en stadig utvikling mot en raskere og mer effektiv
melkerobot. Da roboten ble lansert 1998 sa DeLaval at dette var en maskin som egnet
seg for ca. 50 kyr. Etter hvert som utviklingen gikk sin gang, ble det klart at maskinen
kunne håndtere flere kyr, kanskje opp mot og over 60.
Det var først da styring av kutrafikken etter prinsippet Feed First TM ble lansert, at
vi gjorde et kvantesprang i antall kyr på en robot. I dag er det mange besetninger i
Norge som melker mellom 70 og 75 kyr, og noen faktisk over 75 i perioder.
Dersom VMS settes inn i et fjøs med fri kutrafikk, fungerer dette helt utmerket. Maskinen
melker kyr så lenge det kommer kyr. Jo flere kyr som går i systemet desto flere kyr må
man relativt sett hente til melking. Dette har Svenske Landbrukshøgskolen vist i sine
forsøk tidlig på 2000 tallet. Erfaringer fra noen hundre installasjoner i Norge, sier oss at
det er få eller ingen kyr som må hentes, om det er opp mot 35 kyr i flokken. Er flokken på
mer enn 40 blir det litt flere å hente, og antallet som må hentes øker betraktelig når man
passerer 50 kyr i flokken.
Hvorfor snakker DeLaval i Norge, Sverige, Finland og
Tyskland om styring av kutrafikk, når Holland og
Danmark som tidlig ble store ”robotland” bare snakket
om fri kutrafikk?
Det har med fôringsregime å gjøre. Spesielt SydTyskland og de nordiske landene har kraftfôrstasjoner i
sine løsdriftsfjøs. I Danmark og landene nedover
kontinentet er det tradisjonelt fullfôr. Med kun
kraftfôrtildeling i roboten er en sikret at kyrne besøker
stasjonen et antall ganger. I løsdriftsfjøs med
fôrstasjoner er ikke dette like selvsagt.
DeLaval har om lag 30 års erfaring med løsdriftsfjøs som har kraftfôrtildeling i
fôrstasjoner. Vi vet, at ei ku i et løsdriftsfjøs besøker fôrstasjonen ca. 20 ganger pr. døgn.
Dette gir oss i realiteten 20 muligheter til å melke kua, om melkemaskinen er koblet
sammen med kraftfôrstasjonen. Det kan man si den er, siden vi tildeler kraftfôr i
melkeroboten. Men ut i fra et melkekapasitetsspørsmål, er vi nødt til å lede kyrne forbi
VMS`n og til vanlige kraftfôrstasjoner når de ikke skal melkes.
Når ei ku først slipper til i roboten vil vi ha en stor mengde melk i juret som skal tømmes.
Vi skal melke riktig ku til riktig tid. Det vil si at vi ikke skal bruke effektiv melketid på å
slippe inn, vaske og stimulere spener, og slippe ut av roboten igjen om vi bare kan melke
5 -6 liter. Sørger vi for å melke 10-12 liter eller mer når vi først melker, så blir det bare
behov for halvparten så mye tid til vask, stimulering, og tid kyrne trenger til å gå ut og inn
av roboten. Og sist, men ikke minst. Kyr som ikke skal melkes skal vi i alle fall ikke bruke
tid på å slippe gjennom om vi skal ha mye melk pr. døgn. Da trenger vi nemlig tiden til
effektiv melking. Avvisninger av kyr i roboten koster også penger i form av energi og
vedlikehold.
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Styring av kutrafikk gir:
•
•
•

Maksimal utnyttelse av VMS. Riktig ku melkes til riktig tid.
Ingen kyr å hente. Er det kyr som eventuelt ikke kommer, er de enten syke eller
brunstige
Man oppnår jevne melkeintervaller, noe som er positivt for melkeytelse og
jurhelse. Svenske undersøkelser viser en klar sammenheng mellom
melkeintervall og celletall.

Fri kutrafikk med utskilling

Feed First med utskilling
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Oppgradering av VMS

VMS modell 2000

•

VMS modell 2015
201

Mulighet for oppgradering ! Du trenger ikke å bytte robot om du vil ta i bruk nye
funksjoner som kommer! Det finnes kun èn VMS. Men du har ingen begrensning
i hvilket tilleggsutstyr du kan velge – nå eller i framtiden!
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