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   Opdatering af Arlas nye regler for afhentning og indtransport

Baggrund

• Effektivisering af mejeriets indtransport af mælk

• Reduktion af omkostningen til indtransport (3 indtransportslinjer)

• En tankvogn koster ca. 8 kr. i minuttet



  

     
    

   Opdatering af Arlas nye regler for afhentning og indtransport

• Tilkørselsforhold

• Parkering af anhænger

• 3” udløb

• Hver anden dags afhentning

• Uafhængig afhentning



  

     
    

   Opdatering af Arlas nye regler for afhentning og indtransport

• Tilkørselsforhold 90 Euro pr. mdr. + 0,2 Eurocent pr. liter mælk

• Parkering af anhænger 70 Euro pr. år (Svensk anliggende)

• 3” udløbsrør 0,15 Eurocent pr. liter mælk

• Hver anden dags afhentning Krav fra 1. januar 2019 ellers afgift på 46 Euro pr. ekstra 
afhentning – ca. 64.000 kr./år

• Uafhængig afhentning Stiger fra 0,3 til 0,5 Eurocent – Generelt krav fra år 2022

i alt ca. 0,9 eurocent svarende til ca. 7 øre pr. kg leveret mælk



  

     
    

   Tilkørselsforhold

• Eksisterende forhold er vurderet af 2 chauffører i november måned 2017

• Hvis adgang med de 4 akslende biler         tillæg fra 1. januar 2018

• Minus de steder hvor der bakkes ind/over offentlig vej (også privat fælles vej)



  

     
    

   Tilkørselsforhold



  

     
    

   Tilkørselsforhold



  

     
    

   Tilkørselsforhold

• Arlas langsigtede mål

• Tankvognen skal kunne køre direkte til og                                   
fra mælkerummet uden at skulle bakke

• Gælder alle ændringer hvor de 
eksisterende tilkørselsforhold påvirkes 
f.eks. ved placering af en ny tank



  

     
    

   Tilkørselsforhold

Tilkørselsforholdene må ikke forringes ved
placering af en ny tank



  

     
    

   3” udløbsrør

• Gælder hul i tank, udløbsrør og hane (måles udvendig på rør)

• Efter hanen kones der ned til 2½” for tilkobling til tankvognens sugeslange

• Der kan kones ned umiddelbart før, i eller efter vaskemanchetten (så kort som muligt)

• Ordrebekræftelse på ændring  af udløb dateret før 1. januar 2017 (kun udløbsrør)

Opnås tillæg fra årsskiftet

• Omkostningen for ændring af eksisterende udløbsrør ligger på omkring 12.000 - 15.000 kr.



3'' Udløb og 2½” tilslutning - specifikation

Specifikation:

1. Hullet, udløb og ventil 3”
2. Reduktionen må være før, 

inde i eller efter 
vaskemanchetten

3. Tilslutningen skal være 2½”
og være permanent monteret 
på vaskemanchetrøret

4. Ingen krav til dimension af 
robot tilslutning 

1. Hul i tank

6.Robot tilslutning

2.Tankudløb 3.Ventil Vaskemanchet 

5.Tilslutning

4. Reduktion



3'' Udløb og 2½” tilslutning

• Direkte reduktion i overgangen

• Reduktionen bør være lige i bunden

• Vi anbefaler dog en egentlig nedkoning

28 February 201812



Sugekapacitet på mejeriets tankvogne

• Test af sugekapaciteten i praksis

Udløbsrørs kombination Sugekapacitet
3” - 2½” udløbsrør med 2 pumpeledninger 1151 l/min
3” udløbsrør – 2½” 1148 l/min
2½” udløbsrør med 2 pumpeledninger 1050 l/min
2” – 3” – 2½” 980 l/min
3” – 2” – 2½” 855 l/min
2” – 2½” udløbsrør med 2 pumpeledninger 823 l/min



  

     
    

   Hver anden dags afhentning

• Fra 1. januar 2019 går alle leverandører uanset mælkemængde over på hver 
anden dags afhentning 

Alle skal kunne opbevare deres mælkeproduktion fra 48 timer

• 11 tons (17,5 tons) reglen er fortid 

også for dem, der fylder en bil på 2 eller 1 døgn



  

     
    

   En hovedtank og buffertank
f.eks. 20.000 liter og en 6.000 liter buffertank



  

     
    

   To tanke og en buffertank i teknikrummet
f.eks. 20.000 liter hver og en 10.000 liter buffertank



  

     
    

   To lige store tanke



  

     
    

   To lige store tanke
på f.eks. 40.000 liter (Fylder en bil på 1 eller 2 dage)



  

     
    

   Egne trailertanke



  

     
    

   Uafhængig afhentning

• Reglerne er uændret, men tillægget sættes op

• Tillæg opnås først når buffertanken er monteret 

• Krav fra år 2022



  

     
    

   Uafhængig afhentning

• Chaufføren skal kunne starte indvejningen inden for 1 min.

• AMS, ingen indpumpning af mælk til tanken under indvejning 
Max. 1 min. forsinkelse inden ventilen lukker

• Konventionel, chaufføren skal kunne stoppe indpumpningen af 
mælk til hovedtanken og flytte slangen fra mælkepumpen over på 
buffertanken inden for 1 min.

• Tvangsstyring af mælkepumpen, hane på pumpeslange, 
fastmonteret rør og hane (manuel/luftstyret)

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.athleteshop.dk/fastime-stopwatch-3&psig=AOvVaw22F5T6cIZE9GV26xVJhOiX&ust=1519127240721328


  

     
    

   Uafhængig afhentning 

AMS



  

     
    

   Uafhængig afhentning  

Konventionel



  

     
    

   Uafhængig afhentning - Konventionel



Tak for 
opmærksomheden
Spørgsmål?
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