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Art nr  
4787027097 Kar för klövbad 
  200 x 85 x 16 cm

DeLaval klövkar är tillverkat av slag tålig och 

kemikaliebeständig plast. Karet är därför enkelt 

att hantera, flytta och rengöra, vilket innebär god 

hygien och lång livslängd.

DeLaval klövkar har utformats för att ge maximal 

tillgänglighet. Måtten: L: 200 x B: 85 x D: 16 cm, 

innebär att karet enkelt placeras i drivgången till 

eller från mjölkstallet. För bäst effekt av klöv-

badslösningen skall klövarna rengöras innan 

badet. 

Karet placeras därför med fördel i drivgången ut 

från mjölkstallet.

DeLaval klövkar PVC
Klövkar i slagtålig och  
kemikaliebeständig plast
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DeLaval klövkar PVC

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar av produktens design. 6228182920(S8)1705
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Klövbad används ofta av mjölkproducenter
för att förbättra klövhygienen och behålla
klövhälsan. Om den används på ett korrekt sätt,
blir klövhygiensprogrammet en effektiv del av
ditt dagliga arbete.

Enkel att underhålla
Effektivt underhåll av klövbad kan ta lång tid
och är arbetskrävande, vilka produkter som ska
användas och problem med gödsel i karet.
Dåligt underhåll av klövkaret kan orsaka
spridning av sjukdomar, klöv till klöv och
ineffektivt klövbadsprogram varken skyddar eller
reducerar klövsjukdomar.

Kraftigt nedsmutsat klövbadslösning förhindar
produkten att fungera.
Överdosering av klövbadslösning kan bli
kostsamt och det resulterar i onödigt mycket
klövbadslösning kemikalier och arbetssäkerheten
blir sämre.

Med DeLaval klövbad AFB1000 sparar du tid,
pengar och arbete genom att den praktiskt taget
sköter sig själv. Du programmerar styrskåpet
och det sköter automatiskt påfyllning, dosering,
sköljning och sedan återpåfyllning igen.

DeLaval klövbad AFB1000
Kontrollstyrd och automatisk 
klövhygien
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För att få en komplett enhet måste minst 1 st av varje nedan art nr beställas.  
1 st kontrollskåp kan styra 2 klövbad.

Kontrollskåp

Får endast säljas av DeLaval representant och  
specificeras i CQT!



Flexibel effektivitet 
DeLaval klövbad AFB1000 komplett består av klövkar, en 
kontrollpanel med en vattenventil och doseringspump för 
klövbadslösningar. Dessa enheter beställs på separata art nr, 
se framsidan.

Med det flexibla styrskåpet kan du välja att köra en eller 
två klövbad samtidigt. Du kan även välja att använda 
två flytande klövbadsprodukter per bad, för att anpassa 
klövbadsprogrammet. Styrskåpet kan även programmeras för 
automatisk eller manuell hantering, per dag eller veckovis.

För optimal klövhygien, rekommenderar vi DeLaval 
klövbadslösning 500 tillsammans med DeLaval AFB1000.

Djurvänlig design 
Konstruerad av slitstarkt rostfritt stål för lång varaktighet 
och är enkel att rengöra. DeLaval AFB1000 är utformad med 
tanke på djuren. Den har en djurvänlig gummimatta i botten 
och manövreras med luft för att förhindra att elektronik finns 
i närheten av kon. Driften sker med tryckluftskompressor 
vilken inte ingår i leveransen. Min 40 PSI, max 100 PSI.

Fördelar med DeLaval klövbad AFB1000

• Automatisk sköljning och återpåfyllning i klövbadet

• Timerstyrd för exakt återpåfyllning

• Hållbar konstruktion i slitstarkt rostfritt stål

• Halkfri yta vilket ger bra kotrafik

• Klarar av fler klövbadslösningar för variation av 
   klövbadsprogram

• Patentsökt design.

• Förbättring av arbetssäkerheten genom minskad hantering 
   av klövbadslösningar.

• Tryckluftskompressor tillkommer. Ingår ej i leverans från 
   DeLaval.

DeLaval klövbad AFB1000 – Kontrollstyrd och automatisk klövhygien DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228185070(S4)1412

1. Korrekt fyllning och dosering utan att skötare
    behöver komma i kontakt med lösnings- 
    medlet.

2. Automatisk tömning gör underhållet av    
    klövbadet mycket enkelt.

3. Automatisk sköljning för att behålla god  
    hygien.

TEKNISKA DATA

Dimensioner Längd 228.5 cm Lutning 1 – 3%

Bredd 81.5 cm Strömförsörjning kontrollskåp 220 V AC

Höjd vid ingång 16.5 cm Volym 200 l (vatten + lösning)

Höjd vid utgång 21.6 cm


