
Art nr  
92070106  SafeSpray juverspray, komplett inkl 3 st spraypistoler 
92070107 Utbyggnadssats, komplett 1 pistol 

Underlätta ditt arbete i mjölkstallet genom 

att montera SafeSpray. Då underlättar du 

spensprayningen efter mjölkningen då spraypis-

toler alltid finns lätt tillgängliga i mjölkningsstal-

let. Det blir mycket smidigare med pistolerna 

istället för en flaska som hänger i bältet eller en 

flaska som flyttas runt i mjölkningsgropen.

Safespray består av en pumpenhet som försör-

jer de i mjölkstallet placerade spraypistolerna. 

Montaget är enkelt och underhållsbehovet litet. 

Pumpenheten är ansluten till mjölkstallets  

vakuumssytem. Till pumpenheten ansluts 

behållaren med spendopp så att det alltid finns 

tillgång till spendopp i mjölkningsstallet. Alla De-

Laval spendopp som kan sprayas kan användas 

i SafeSpray.

Spraypistolerna i mjölkningsstallet kan antingen 

”mitt-monteras” och försörjer då 2+2 platser i 

stallet eller så ”rad-monterar” man pistolerna 

och då försörjer en pistol 2 platser på ena sidan 

av mjölkningsstallet. Pumpenheten är dimen-

sionerad för att klara ett system på upp till 50 st 

spraypistoler där 4 st kan användas samtidigt.

SafeSpray™

Vakuumdriven spenspray för  
mjölkningsstallar 

3:19



Många fördelar med SafeSpray™

Säker Unikt självreglerande trycksystem som alltid levererar optimalt och konstant spray- 

 resultat på spenen.

 

Flexibel Lätt att justera trycknivån och spraymönster. Samtliga DeLavals spraybara spendopp   

 kan användas till SafeSpray.

 

Bekväm Lätt att komma åt spenarna med den ergonomiskt utformade spraypistolen.

 

Pålitlig Tryckpumpen drivs av vakuumpumpen som används i mjölkningsanläggningen. Ingen   

 risk för korrossion och kontaktproblem i drivenheten.

 

Enkel att installera Monteras enkelt på befintliga Alfa-Spray fästen.

 

Ekonomisk Exakt och låg dosering av spendopp. Låga underhålls-kostnader.

 

Utbyggbar Drivenheten är dimensionerad för upp till 50 spraypistoler, varav 4 pistoler kan användas  

 samtidigt. Max 25 m tryckledning

92070108                                  92070601

Reservdelar
92070000 Pumpenhet SafeSpray
92070101 Membranpump
92070102 Avlastningsventil
92070508 T-anslutning med täckpluggsats
92070601 Spraypistol SafeSpray justerb. munstrycke
92070603 Spiralslang, SafeSpray
92070108 Spraypistol Safespray, fastmunstycke grå
96920008 Skarvkoppling Alfa-Spray
96920012 Filter t Alfa-Spray
96920010 Slang 6m SafeSpray
96920032 Slang til spenspray 30 mtr
92070107 Utbyggnadssats 1 pistol

AlfaSpray reservdelar
90657002 Service kit complete
90657084 Riktningsventil ny t Alfa Spray
96920015 Justerbart munstycke
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90657084
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