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Challenger 45 – gruppevis større
ydelse og større udbytte!
Maksimale ydelser i specialiserede bedrifter
Sildebensmalkestalden Challenger 45 er den ideelle
løsning til den specialiserede familiebedrift eller
storbedrift. De brede pladser på 1150 mm giver
malkeren frit udsyn over dyrene, og ergonomien er
optimal under malkearbejdet.

Bredt gangareal, RapitExit udgang fremad og den
fritbærende konstruktion giver en maksimal kapacitet i
forbindelse med en rationel arbejdsindsats. Kort sagt, en
helt igennem rentabel drift med et overbevisende forhold
mellem mælk/kg og arbejdstimer for malkeren.

Så nemt foregår betjeningen af
styringen til malkestalden.
DemaTron 70, det kloge styreapparat
med de mange funktioner letter
arbejdet for dig og giver værdifulde
data vedrørende mælkeydelsen:
præcis måling af mælkemængde,
præcist aftagningstidspunkt, optimal
renmalkning.

Indrettet efter dyrene. Lang levetid. Viser vejen frem.
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Qui s‘y sent bien y revient volontiers !
Takket være den trinløse indeksering anbringer det
fleksibelt justerbare frontgitter alle koracer i den
optimale malkeposition.Galvaniserede bølgerør med
skrå stænkplader, der er udformet efter dyrenes
naturlige facon, får køerne til at slappe af og beskytter
malkerne og det tekniske udstyr. Det betyder effektiv
malkning uden stress og en høj mælkeydelse.

Et koncept, der er forberedt på udvidelse,
der sikrer et godt udbytte.
Med sit modulopbyggede koncept, forberedt til udvidelser,
klarer Challenger 45 også de helt store besætninger og
kan problemfrit tilpasses efter enhver besætningsstørrelse.
Styringen af malkestalden og teknikken er pakket pænt
ind i MultiLine-designet og er således perfekt beskyttet
mod støv og fugt. Stellet til malkestalden findes i moduler
med hver 4 eller 5 pladser og fås i størrelser fra 2 x 8 til
2 x 24.
Også i forbindelse med byggeprojekter viser Challenger
45 sig fra sin fleksible side: Med 4 styks moduler tilpasses
malkestalden efter den voksende besætning, den lave
stelhøjde på kun 2500 mm gør det også muligt at montere
stellet i ældre byggeri og nedsætter omkostningerne
ved modernisering.

Tiptop informeret fra alle synsvinkler:
Alt efter monteringsmåden (90°/45°)
kan DemaTron 60/70 og DeMax 55
forsynes med en ekstra advarselslampe.
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Vejen er banen til høj effektivitet
Den fritbærende konstruktion på stellet
forener førsteklasses komfort med højeste
effektivitet: Takket være det ringe antal
stolper hindres dyrene ikke, når de går ud, og
malkestalden er nem og hurtig at gøre ren.

Hurtige skift ved tryk på en tast
I samspil med Metatron P21 automatiserer den
indbyggede DPNet-portstyring åbningen og
lukningen af portene. På den måde opnås en
hurtigere udgang for dyrene, og det bliver
nemmere at opnå en højere produktivitet. Nem
betjening på malkepladsen sparer tid og giver
korte arbejdsafstande. Den intelligente informationsterminal med sin perfekte præsentation
af dyredata giver optimal effektivitet, når den
kombineres med DairyManagementSystem 21.

OBS: Akustisk talt svar giver rettidig
information til personalet, f.eks. om dyr,
der malker langsomt. Lær din malkestald
at tale med DPVoice21!

Kort oversigt over fordelene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brede malkepladser giver nem adgang, god overskuelighed og ergonomisk malkearbejde
Hurtig udgang fremad reducerer arbejdstiden, øger kapaciteten og produktiviteten
Positionering uden stress og kortere malketid på grund af frontgitterlåge med indekseringsfunktion
Roligt, afslappet ophold på grund af den naturlige formgivning på bølgerørene
Tidsbesparelse med elektronisk portstyring
Bekvem indretning af malkepladsen med perfekt afstemte komponenter
Fritbærende, modulopbygget konstruktion af materialer med meget lang levetid
Integrerbar elektronisk malkestyring i beskyttende MultiLine-design (ekstraudstyr)
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GateControl

Portstyring og indeksering via
GateControl i malkestaldenl

Indgangsport

Udgangsport

Indeksering
fremad
Indeksering
tilbage

Porten til succes
I forbindelse med GateControl kan portstyringen
nemt foregå fra malkepladsen. Via den trinløse
indeksering kan dyrene nemt positioneres
korrekt. Betjeningsstederne, der er forskellige
alt efter størrelsen på malkestalden, reducerer
malkerens skridt til et minimum og nedsætter
arbejdsbelastningen.
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