
Din malkeko ønsker: 
Renlighed, komfort og kontinuitet, 
til gengæld for mere og bedre mælk

CCC 
(Clean with Comfort and Continuity)



2 x 11 kW 140 Hk
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Spar en traktor og 
dens vedligeholdelse.    

Reducer dine energiudgifter

Undgå det daglige 
forhindringsløb.

Undgå ventetider.

Få fodret flere gange dagligt fuld
automatisk og uden snavs.

Slut med at feje krybben.

Slut med at skovle.

Spar bygningsudgifter 
og få mere plads
til flere køer.
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Bygning med 130 køer:
Arbejdstimer Cormall CCC (min) Mobil  (min)

Fyldning af koncentrater 0 15

Ensilage, traktor ind/ud, parkere mm... 15 15

Blande tid 0 5

Køretid mellem bygninger parkere mm 0 5

Fodring på foderbord ... 0 10

Feje foder krybbe. 0 15

Rengøring af krybbe 0 15

Sammenlagt 15 min 80 min

Løn 130 DKK/time 32,5 dag 173 /dag

Løn per år. 11.862 DKK/år 63.145 DKK/år

Energi forbrug

Energi per time 15 kWh 15 Liter Diesel

0,6 DKK/kW, og 4 DKK/L Diesel, 365 dg. 3.285  DKK/år 21.900 DKK/år

Service på motor 0 4.000 DKK/år

Plads I stalden

Bredde af foderbord 2,3 meter table 5,5 meter table

Længde 45 meter 104 m2 248 m2

1800 DKK/m2 187.200 DKK 446.400 DKK

Det sparer du!

Sparet det første år - 330.098 DKK 0

Årlige besparelse - 73.898 DKK 0

CCC fodring

Antal fodringer per dag 6-7 1

Altid frisk foder på foder bordet JA NEJ

24 timers foder plan. JA NEJ

Mulighed for øget grovfoder andel JA NEJ

Renlig fodring med zone adskillelse JA NEJ

Mere og bedre mælk JA ?
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Hyppig fodring?
En simpel metode til at måle korrekt fodring, er ved at iagttage hvor mange køer der rejser sig, når der fodres. Undersøgelser 
i USA peger på, at hvis mere end 30% rejser sig ved udfodring, så er der tale om restriktiv fodring.

Koen må gerne stimuleres til at rejse sig, af fri vilje, men ikke af nød eller under stress. 

Øget foderoptagelse ved reduceret arbejdsbyrde.
Den generelle oplevelse med et automatisk fodringssystem, er at mand øger foderoptagelsen, samtidig med at den daglige 
arbejdsbyrde reducerer. 

Lige som med Rugbrød
Når man køber et rugbrød, så skærer man ikke hele rugbrødet op i skiver og ligger det på køkken bordet. Den hyppige fod-
ring virker på samme måde som når man skærer en enkelt skive af sit rugbrød.

Iltning på foderbordet og koens roden i foderet, medfører under 24 timer, at det restfoder som er på bordet, er usmageligt, 
hvilket i realiteten betyder restriktivt fodring.

Med automatisk fodring kan man 
programmere systemet til at fodre 4, 6 
eller flere gange i døgnet. Med denne 
metode kan man også øge mængden af 
grovfoder og reducere foderudgifterne.

CCC (Clean with Comfort and Continuity)

Hovedmål

1
Forbedring af koens 
trivsel og velfærd

= CCC

Løsninger

Hyppigere automatisk fodring, i mindre portio-
ner, så der altid er frisk foder.
Reducere plads behov til teknikken, til gengæld 
for mere plads til koen.

Automatisk fodring på faste tidspunkter.
Ensartet foderblanding med høj blande koef-
ficient.

Mekaniseret fodring uden beskidte redskaber i 
foderet.
Renlige fodre- og blandeprincipper uden døde 
blandezoner.

Delmål

- Mere mælk
- Bedre mælk

- Reducere dyrlæge 
behov og medicin 
udgifter

Midler/metoder

Ko komfort
Fjerne rang orden og 
stress. 
C

Kontinuitet
Ensartet blanding på 
faste tider.
C

Hygiejne
rent foder og rent 
foderbord
C

24 timer
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CCC 
- fodringssystemer

Kædefoderbord

Konstruktionen blev udviklet i 1960´erne, oprindeligt 
anvendt til udmugning. Anvendelig op til 600 køer. Det er 
et simpelt system, nemt at installere. Kædetransportsyste-
met kan rengøre sig selv. Krybbe bredde ned til 1,5 meter. 
Muligt med 2 grupper H/V

Gummibånd

Båndet blev udviklet i 1960erne. Det er velegnet til store 
brug op til 830 køer og mere. Gummibånd er pålideligt 
og holder krybben fri til kørsel med mindre redskaber. 
Krybbe bredde ned til 0,6 meter. Muligt med 10 grupper. 
Billigst i service.

Hængebane

Systemet blev udviklet i 1960erne til distribution af roer. 
Det er et fleksibelt system som holder krybben fri til 
adgang med mindre redskaber. Med batteri er det velegnet 
op til 150-200 køer, Krybbe bredde ned til 2,2 meter. 
Muligt med over 20 grupper.

Robot

Præsenteret på Agromek 2003. Har den største fleksibili-
tet, og kan også betjenes manuelt. Tillader adgang for alle 
andre redskaber. Monteres med børster som renholder 
krybben. Er velegnet op til 8-900 køer. Krybbe bredde 
ned til 2,3 meter. Muligt med over 20 grupper. Billigst at 
udvide med.



6 7

LEAN produktion 
- også i kostalden

De samme principper som gælder for industrien mht. LEAN produktion, gælder også for en moderne kostald.

Ved at planlægge arbejdsrutinerne og udforme sin logistik korrekt, og med så få håndteringer og korte transportveje, som 
overhovedet muligt, kan der hentes store tidsmæssige besparelser.

Hvornår har du sidst gennemgået dit layout og dine arbejdsrutiner, sammen med en der kan give dig et andet syn på din 
produktion?

Områderne hvor det særligt er vigtigt, kan opdeles i følgende grupper:

Logistik/layout  
Sikre at der er så lille transportvej som muligt, med et minimalt antal led og håndteringer.

Pladskrav  
Løsninger der kræver mindst mulig plads til teknik, og giver mest mulig plads til dyrene.

Logistik
Ved layout er det vigtig at placere ensilage hjemme og ikke i en markstak, eller som små madpakker indpakket i plastik, som 
skal hentes rundt omkring i fodrings sæsonen. Her er der virkelig tale om tidsrøvere.

Kraftfoder-siloer, kan med fordel placeres så de fylder direkte ned i den stationære blander. 
Til et fjernlager kræves der  2 traktorer. I et mindre landbrug hvor landmanden er alene, betyder dette at man skal gå frem og 
tilbage mellem lageret og traktoren, med mindre man har en traktor placeret permanent ved fjernlageret eller man afmonte-
rer vognen under læssearbejdet.

Hvis det ikke kan undgås at have et fjernlager kan man med fordel fylde den statio-
nære blander med en aflæsservogn. Aflæsservognen kan da fungere som et bufferla-
ger, som tillader op til 2-3 dages forbrug af gangen i vinterperioden. Den stationære 
blander kan også fyldes direkte med friskhøstet 
græs.
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De fleste mobile blandere kræver en fyldehøjde, 
der umuliggør at iagttage selve blandingen uden at skulle 
kravle op på maskinen. Den højere fyldehøjde bevirker at valget af 
løfteredskaber er begrænset. På den stationære blander er fyldehøjden lavere og den 
skråtstillede placering tillader et godt overblik fra traktoren eller fra jorden.

Der kan være penge at spare, ved at indrette en ned-
støbt silo, som kan fyldes direkte fra et tippelad.

 

Ved påfyldning på et hæn-
gebanesystem, en foder-
vogn eller et gummibånd, 
er det mest praktisk, at 
tømme højt og ikke fra en 
lav position. Derved sparer 
man et transportbånd, og 
undgår det foder spild der 
kommer under et bånd.

  

Med et automatisk foderbord kan man spare meget tid, da 
der ikke skal fejes i krybben. Koen kan æde fra hele bordet. 
Den hyppige fodring som sikrer frisk foder, medvirker 
også at det er stærkt reduceret hvad der skal fjernes af foder 
rester.

Lav fyldehøjde - sparer tid

Godt overblik - sparer tid
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Pladskrav
Pris forskellen mellem reduceret foderbord eller mobil foderbord, er lige så meget som hele investeringen i fodring. Hvis man 
omregner sparet kvadratmeter bygning, mindre vendeplads omkring gården og i foderlade, samt sparet porte mm, så er der 
penge til overs, ved at vælge en stationær løsning frem for en mobil, set i forhold til total entreprisen ved nybyg.

Vendeplads og kørebane
Ved oplagring af ensilage, er der en væsentlig besparelse ved et stationært anlæg, i forhold til den vendeplads en mobil blan-
der kræver. Det samme gælder for det udvendige areal.

Et rent foderbord kræver en ren vendeplads og rene køreveje. Det er ikke muligt at spare på underlaget, og samtidigt få et 
rent foderbord.

Omkostningerne ved at etablere dette, skal holdes op imod omkostningerne ved ikke at gøre det. 

Ved en løsning med en stationær blander opstillet med et automatisk 
fodresystem, har man sikret rene zoner, med en klar adskillelse. 
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Høj blande koefficient
Fodermaterialet fyldes på i blanderens nederste ende og transporteres af de to snegle til toppen af blanderen, hvor en modsat 
rettet sneglevinding og udkasteplader skubber materialet op i et “muldvarpeskud”, hvorefter det naturligt falder bagud i 
blanderen. 

Blandingen af de forskellige materialer foregår i “muldvarpeskudet”og i faldet tilbage i blanderen. Ved påfyldning i blanderen 
påfylder man først de små mængder (koncentrater), og derefter fyldes de store materiale mængder (grovfoder) op i blanderen. 
Derved sikrer man at mineraler og vitaminer er ligeligt fordelt i hele blandingen.

Dette blande princip har igennem årene bevist sig i samtlige test-forsøg og har givet de bedste blande resultater.
 

Optimal foderstruktur
Uden den diagonale blandevinkel ville blanderen skulle bevæge foderet ved hjælp af tvang. Dette ville kræve mere energi og 
øge påvirkningen af foderet.

Der er ikke nogen faktuel viden om hvor skånsom bearbejdningen af foderet er, men der er et sammenhæng mellem energi-
forbrug og bearbejdningsgrad på foderet. Generelt er det et problem for alle blandere, hvis man blander for længe.

5 cm
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Korrekt 
blander størrelse
For korrekt valg af blander størrelse, er det vigtig at overveje hvad 
man vil blande. Af nedenstående tabel kan det aflæses hvor mange 
dyr blanderen kan fodre med en enkelt blanding, afhængig af 
hvor mange køer der kan fodres per kubikmeter.:

Blande volumen

 Blander størrelse 6 køer/m3 7 /m3 8 /m3 9 /m3

  Økologisk

 10 m3 60 70 80 90

 12 m3 72 84 96 108

 15 m3 90 105 120 135

 18 m3 108 126 144 162

 22 m3 132 154 176 198

 30 m3 180 210 240 270

 42 m3 252 294 336 378

 50 m3 300 350 400 450

 

Blander  18 m3 22 m3 30 m3 42 m3 50 m3 

Vægt kg  6800 7900 8900 11200 14100

Ton/time 5-6 8-10 8-10 12-14 12-14

Omdr/min 28 28 28 24 24

kW 2x  11/15 15/18,5 18,5 18,5/22 22/30

Halm industrianlæg
MTX_H er en effektiv halmballe opriver til industrielle proces-
anlæg, den er meget robust og driftsikker, og den er ikke følsom 
overfor sten og andet fremmed legeme i halmen. Ydermere 
reducerer MTX_H energiforbruget væsentligt og eliminerer 
brandrisikoen. Den leveres med en lukket overdækning som 
fjerner støvet fra rummet hvor maskinen er opstillet.
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 Blander 10 m3 12 m3 15 m3 18 m3 22 m3 30 m3 42 m3  50 m3

 A 2700 2700 2700 2900 2900 3100 3800 3800

 B# 1850 1850 1850 2400 2400 2600 3190 3190

 C 2080 2080 2080 2450 2450 2640 3380 3380

 D 2250 2250 2250 2550 2550 3040 3290 3290

 E 4900 6000 6900 6000 6900 7800 8000 8500

 F 3600 4200 4700 4550 5100 5650 5990 6200

 G 1800 2050 2300 2050 2300 3030 3030 3500

 H 2100 2550 3000 2550 3000 3640 3640 4150

 I 1750 1750 1750 2050 2050 2150 2150 2150

 Vægt kg 3600 4400 5000 5800 6900 7900 10200 13100

 Dyr/blanding 70-79 84-108 105-135 126-162 154-198 210-270 240-360 300-450

 Plade mm 6 10 10 10 10 10 10 10
 

 Snegl       

 mm 10 15 15 15 15 15 15 15

 Ø 400 400 400 600 600 600 800 800

 Rør mm 139,7/10 139,7/10 139,7/14,2 159/14,2 159/20 159/20 300/14,2 300/14,2

 Omdr/min 18,2* 10/18* 10/18* 8/10* 8/10* 8/10* 8* 8*

 Motor       

 Motor 1400* 900/1400* 900/1400* 700/900* 700/900* 700/900* 700*	 700*

 Remmer 3/355/140 3/355/140 3/355/140 4/400/140 4/400/140 4/400/140 5/400/160 5/400/140

 2xkW 5,5* 5,5/7,5* 7,5/11* 11/15* 11/15* 15/18,5* 2x18,5* 2x 22*

 kW 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

 Amp 25* 25/32* 32/50* 50/63* 50/63* 63/80* 80*	 100*

#) inkl. vægten
*) Standard

Dimensioner
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