
 „DeLaval“ melžiklis „Clover™“
Optimalus ir patikimas melžimas
Bendrovės „DeLaval“ melžiklių asortimentą papildė naujausias gaminys – dobilo 
formos melžiklis „CloverTM“. Ši naujovė dar kartą įrodo, kad, rodos, nedideli 
konstrukcijos pakeitimai gali turėti milžinišką įtaką karvių komfortui ir tešmens 
sveikatai.
Didesnis primilžis
“DeLaval” “CloverTM”  melžiklis švelniai, bet tvirtai 
priglunda prie spenių ir nepriekaištingai laikosi 
visą melžimo laiką. Melžiklis geriau išsilaiko 
tinkamoje padėtyje – mažiau slenka į viršų link 
spenio pagrindo melžimo pabaigoje. Todėl iki 
minimumo sumažėja tikimybė, kad netinkamai 
pasislinkęs melžiklis uždarys spenio kanalą. 
Naudojant “CloverTM” geriau išmelžiamas pienas 
ir gaunamas didesnis primilžis.

DL Harmony melžiklis

DL Clover melžiklis

Rečiau nuslysta
Melžiklyje „CloverTM“ melžiant susidaro tik minimalus oro tarpas, todėl skirtingose jo dalyse išlaikomas tinkamas vakuumo lygis 

– didesnis prie spenio, mažesnis prie melžiklio galvutės. Gerokai sumažėja melžiklio nuslydimo nuo spenio tikimybė, mažėja 
melžėjų darbo sąnaudos, o karvės patiria mažiau streso. Visa tai gali sutrumpinti bendrą dienos melžimo trukmę. 

Mažesnis somatinių ląstelių skaičius
Melžiklis „CloverTM“ yra lankstesnis – geriau prisitaiko prie bandos karvių įvairiausių formų ir dydžių spenių. Melžiant „CloverTM“ 
melžikliais, speniai gerai masažuojami, todėl karvės jaučiasi itin patogiai. Tai labai svarbu siekiant išlaikyti sveikus spenių 
galiukus ir kuo mažesnį somatinių ląstelių skaičių piene. Melžiant „CloverTM“ melžikliais, karvės rečiau serga mastitu!



Reikalinga įranga:

•Melžiklio kaušelis• Melžtuvas • Kolektorius

„DeLaval“ originalus melžiklis Sukurtas bandoms, kurių karvių 
speniai:

Rekomenduojama plovimo 
įranga

Rekomenduojamos 
trumposios pulsavimo 
žarnos

„DeLaval“ melžiklis „CloverTM“ 20S-ST 
86940480

standartinio dydžio arba trumpi, maži 92975680, 98768680 90844282

„DeLaval“ melžiklis „CloverTM“ 20M 
86940780

standartinio dydžio 90995280, 90609202, 
98768680

90844282

HarmonyTM Plus

HarmonyTM

MC9

MC5 SH3 SH5MC53

SH3 SH5MC93

Konstrukcijos ypatumai

„CloverTM“ melžiklio šonai 
yra įgaubti ir vietomis 
plonesni, kitur – storesni, 
kad visiškai priglustų prie 
spenio ir tokioje padėtyje 
išliktų visą melžimo laiką. 

Unikali patentuota 
technologija
Stambūs suapvalinti 
kampai palaiko pi-
eno srautą, o plonos 
šoninės sienelės 
optimizuoja spenių 
masažavimą.

Kostas Dvarvytis, UAB “Dotnuvos ekspermentinis ūkis” , 
Kėdainių raj.

“DeLaval” “CloverTM” naujos kartos melžiklis dėl savo unikalios konstrukcijos 
fiziologiškai labiau priimtinas sąlyčiui su karvės speniu, nes spenys yra liečiamas iš 
trijų pusių, tarsi būtų žindomas veršelis. Be to, pakeitus ūkio melžiklius į naujuosius 

„DeLaval“ „CloverTM“ pastebėjome, jog melžimo laikas pastebimai sutrumpėjo – per 
tą patį melžimo laiką primelžiame net 1 tona daugiau pieno. “DeLaval” “CloverTM” 
melžiklis yra švelnus ir minkštas, tad melžimo metu karvės jaučiasi patogiai, o jų 
spenių galai išlieka sveiki. Be abejo ir toliau ūkyje naudosime šiuos inovatyvius 

„DeLaval“ „CloverTM“ melžiklius“.  

Ypatingosios savybės:
Greitas ir optimalus melžimas - didesnis primilžis
Lengvai prisitaiko prie spenio dydžio ir formos
Nepriekaištingas prigludimas prie spenio
Rečiau nuslysta - karvės patiria mažiau streso
Padeda palaikyti spenių galus sveikus
Mažesnis somatinių ląstelių skaičius piene

„DeLaval“ melžiklis „CloverTM“ 
Melžiklių asortimentas

UAB „DeLaval“

Ateities pl. 31, 

LT-52167 Kaunas 

Tel. 8-37 45 70 77

Faks. 8-37 40 69 08

www.delaval.ltwww.delaval.lt


