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Gerbiamas kliente!
Savo rankose laikote naująjį „DeLaval“ produktų katalogą. 
Katalogas bus atnaujintas tuo pačiu metu visose trijose 
Baltijos regiono šalyse, kur „DeLaval“ gyvuoja jau daugiau nei 
20 metų, ir ši sėkmės istorija vis dar tęsiasi.

„DeLaval“ buvo pertvarkyta ir pritaikyta didesnei rinkai, todėl 
Baltijos regiono šalys nuo šiol taip pat priklauso platesnei Rytų 
Europos rinkos zonai. Viena didelė organizacija ir glaudesnis 
bendradarbiavimas su kitomis šalimis taip pat skatina sinergiją 
ir suteikia privalumų mūsų Baltijos šalių klientams.

Šiame kataloge „DeLaval“ pateikia plačiausią rinkoje 
pienininkystės ūkiams skirtos įrangos ir ūkio prekių 
asortimentą. Atraskite jums tinkančius sprendimus. 
Didžiuojamės galėdami padėti visiems klientams, 
nepriklausomai nuo gyvulių skaičiaus. Mūsų vizija –  
mes paverčiame tvarią maisto gamybą įmanoma! 

Pagarbiai

Jari Virrankoski
Viceprezidentas, Rytų Europos rinka

„DeLaval“ yra FfDO iniciatyvos dalis
„Food for Development Office“ inicijuoja ir remia maitinimosi programas, pavyzdžiui, 
pieno tiekimo mokykloms programas ir integruotus pieno produktų plėtros projektus 
besivystančiose šalyse.

Šių projektų tikslas – pasiekti tvarią socialinę ir ekonominę pieno produktų plėtrą 
reklamuojant vietinę pieno produkciją ir vertės grandinės patobulinimus.

„DeLaval“ yra „Tetra Laval Group“ įmonė.



02 
Valdymo
priemonės
„DelPro“, „Herd Navigator“, karvių kūno 
būklės vertinimo sistema, karvės aktyvumas.

25
Valymas
Plovikliai, šepetėliai,  
plovimo sistema.

09 
Melžimas
Automatinė melžimo sistema VMS, 
melžtuvai.

34
Tešmens  
sveikata
Pieno tikrinimas, tešmens paruošimas, 
priežiūra po melžimo.

16
Melžikliai  
ir žarnos
„Clover“ melžikliai, guminės,  
PVC ir silikoninės žarnos.

42 
Veršiavimasis
ir jaunikliai
Šėryklos, pašaro papildai,  
veršiavimosi gaminiai, šėrimo priedai.

56
Karvių komfortas
Kanopų priežiūra, karvių kilimėliai,  
karvių šepetėliai, girdyklos, 
 ventiliatoriai, apšvietimas.

88 
Darbo aplinka
Elektrinis aptvaras,  
darbinė apranga.

124
„InService™“
Profesionali prevencinė techninė priežiūra, 
konsultacijos, avarinė tarnyba.



Viskas susiję  
su informacija
Geresnė bandos sveikatos būklė
„DelPro™ Farm Manager“ bandos valdymo 
sistema pateikia jums daugumą duomenų, kurių 
reikia norint iniciatyviai vykdyti operacijas. Kitaip 
tariant, ji leidžia jums sutelkti dėmesį į bandos 
sveikatos apsaugą, sumažinant gydymo poreikį.
„DelPro™ Farm Manager“ puikiai tinka 
ūkininkams, kurie nori valdyti be jokių išimčų, 
pavyzdžiui, turint gyvulių, kuriems reikia 
specialaus dėmesio. Ji padeda kovoti su mastitu 
ir kitais sveikatos sutrikimais pateikdama 
nuolatinius atnaujinimus apie bandos narius. 
Ji gauna duomenis iš įvairių šaltinių ir sukuria 
automatines ataskaitas, įspėjančas jus, jei 
kuriai nors karvei reikia dėmesio dėl įtariamos 
problemos, pavyzdžiui:
• Įvykiai apsiveršiavus
• Įvykiai, susiję su medžiagų apykaita 
• Įvykiai, susiję su tešmens sveikata
• Įvykiai, susiję su skrandžiu
• Įvykiai, susiję su kojomis
• Įvykiai, susiję su skiepijimu ir priežiūra

Paprastai kuo daugiau įrenginių prijungta prie 
„DelPro™ Farm Manager“, tuo išsamesnė yra 
ataskaita. Dėl daugiau nei 12 skirtingų į sveikatą 
orientuotų funkcijų galite spręsti, kiek savo 
bandos duomenų norite gauti, užregistruoti ir 
apdoroti.
Bandos sveikatos moduliai, esantys „DelPro™ 
Farm Manager“, apima:
• Bakterijų mėginių registravimą
• Vaistų tiekimo įrašus
• Karvių ar bandos priežiūros įrašus
• Skiepijimo įrašus
• Automatiškai sukurtus veterinarų sąrašus
• Karvių kūno būklės vertinimo (BCS) įrašus

Geresnė reprodukcija
Jūsų verslo plėtra reiškia veiksmingą ir 
sėkmingą veisimo programą. Idealiai jūsų 
karvės bus apsėklintos kas 12–13 mėnesių.
Norint užtikrinti geriausią jų būklę, kiekvienas 
gyvulys laiku turi įveikti tinkamą augimo etapą. 
Su „DelPro™ Farm Manager“ turite veiksmingų
priemonių komplektą, kuris gali padėti tai 
pasiekti. Veisimo procesas gali būti pagerintas 
prijungus „DelPro™ Farm Manager“ prie „Herd 
Navigator“ – veiksmingiausios rujos nustatymo 
priemonės rinkoje.
Reprodukcijos moduliai, esantys „DelPro™ 
Farm Manager“, apima:
• Automatiškai sugeneruotą veterinaro veisimo 

suvestinę
• Veršiavimosi įrašus
• Užtrūkimo įrašus
• Automatiškai sukurtus rujos įrašus
• Apsėklinimo įrašus
• Spermos duomenų registraciją
• Veršingumo įrašus
• Abortų įrašus

Sistemos valdiklis

Šėrimo vagonėlis

Karuselinė 
melžimo 
aikštelė

„Herd Navigator™“

„VMS™“

Saitinio laikymo 
karvidė

Automatinė karuselinė 
melžimo aikštelė

Paralelinė 
melžimo 
aikštelė

Avių ir ožkų 
melžimo aikštelės

Veršelių šėrykla

Šėrimas

Paskirstymo vartai

Kūno būklės 
vertinimo 
kamera

Aktyvumo 
matavimo sistema

„DelPro™“ valdymo priemonės po ranka

Jutiklinis ekranas

Melžimo vietos 
valdiklis

Pieno matuoklis

Rankinis 
skaitytuvas

Valdymo stotis„DeLaval“ techn. Ūkininkas

Patarėjai / konsultantai

„Optimat™“

MPC170 

DCC Automatinė svėrimo sistema

Šėrimas Veiklos 
efektyvumas

MelžimasBandos 
sveikata

Reprodukcija

Veiksmingas šėrimas
Veiksmingas šėrimas yra viena iš pagrindinių 
pienininkystės ūkio operacijų. Jis ne tik sudaro 
didelę dalį metinių išlaidų, tačau skirtumas tarp 
tinkamo ir netinkamo šėrimo yra labai didelis. 
„DelPro™ Farm Manager“ buvo sukurtas padėti 
užtikrinti, kad jį atliekate tinkamai.
„DelPro™ Farm Manager“ gali pateikti visą 
šėrimo programą. Ji apima tiek grupinį šėrimą 
naudojant prie sistemos prijungtą „Optimat™“, 
tiek individualų šėrimą naudojant koncentrato 
šėrimo stotis. Be to, „DelPro™ Farm Manager“ 
leidžia naudotojui, valdyti šėrimo receptus, 
normavimą ir pačą šėryklą tiesiai iš ūkio 
kompiuterio. Šėrimo moduliai, esantys 
„DelPro™ Farm Manager“, apima:
• Individualų šėrimą: automatinis porcijos 

apskaičavimas
• „Optimat“ sistemos prijungimą

Melžimas
Baigiantis dienai jūsų pastangos tampa 
gebėjimu gauti didžiausią aukštos kokybės 
pieno kiekį veiksmingiausiu būdu. „DelPro™ 
Farm Manager“ gali būti užprogramuotas 
kontroliuoti daugumos tiesioginių, su pienu 
susijusių operacijų veiksmingumą ūkyje. Tai 
leidžia jums palyginti rezultatus su ankstesniais 
mėnesiais ir (arba) kitomis karvidėmis, kad 
galėtumėte išanalizuoti, kaip buvo pasiekti 
geriausi rezultatai. „DelPro™ Farm Manager“ 
taip pat gali būti naudojami saugoti bet kokius 
su pienu susijusius duomenis. Dėl šių įrašų 
galite peržiūrėti savo bendrus darbo rezultatus
bet kada. Melžimo moduliai, esantys „DelPro™ 
Farm Manager“, apima:
• Pieno kainų įrašus
• Grupines pieno ataskaitas
• Vidinio pieno naudojimo įrašus
• Pieno išsiuntimo ataskaitas
• Probleminio primilžio ataskaitas
• Pieno kiekio ir kokybės ataskaitas
• Bendros pieno gamybos suvestines
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Toks ūkio valdymas, koks ir turėtų būti
Kiekvieną dieną ūkyje reikia priimti daugybę 
sprendimų. Dauguma jų priimami automatiškai 
dienos eigoje, kitiems reikia daugiau laiko 
ir pastangų, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rezultatas. Dėl „DeLaval“ bandos valdymo 
sistemos jie gali būti gerokai supaprastinti.
„DelPro™ Farm Manager“ – puiki platforma 
ūkininkams, kurie nori profesionalaus ūkio 
valdymo sprendimo, sujungiančo skirtingas 
pienininkystės ūkio sritis, registruojančo ir 
analizuojančo duomenis, kad palaikytų geresnį 
sprendimų priėmimą, 24 val. per parą, 7 d. per 
savaitę.

Lanksčausia sistema, pritaikyta prie jūsų 
poreikių, o ne priešingai
„DelPro™ Farm Manager“ veikia lygiai taip 
pat gerai su „VMS™“, AMR, statinio laikymo ir 
karuselinėmis melžimo aikštelėmis. Tai reiškia, 
kad jūs galite pakeisti arba atnaujinti melžimo 
įrangą nekeisdami ūkio valdymo programinės 
įrangos.
Turint didelį ūkį, keli sistemos valdikliai gali 
būti prijungti prie vieno pagrindinio valdymo 
įrenginio, kad galėtumėte kontroliuoti visas 
operacijas iš vienos pagrindinės ūkio vietos.

Priemonės, skirtos šeimos ūkiams ir 
dideliems ūkiams 
Turint mažo arba vidutinio dydžio šeimos ūkį, 
veiksmingas laiko valdymas yra svarbus norint 
sėkmingai vykdyti operacijas. Paprasčau 
tariant, jums reikia užtikrinti, kad kiekvieną 
dieną atliksite visus dienos darbus. Su 
„DelPro™ Farm Manager“ galite supaprastinti 
daugybę sprendimo priėmimo procesų, o tai 
turėtų leisti jums daugiau laiko skirti verslui 
vykdyti.
Dauguma „DelPro™ Farm Manager“ funkcijų 
yra svarbiausios pagalbinės priemonės:
• Avarinių pranešimų histograma
• Gyvulių istorija
• Sprendimų išbrokuoti histograma
• Įrenginių ataskaitos
• Bandoje vykstantys įvykiai
• Tiesioginis ryšys su valdžios institucijomis
• Tiesioginis ryšys su trečosiomis šalimis
• Gyvulių sąrašo ataskaitos
• Gyvulių kortelės
• Automatinis karvių rūšiavimas pagal taisykles
• Grupinio duomenų įvedimo ir redagavimo 

įrankis
• Įrenginių valdymas
• Karvių ar bandos duomenų filtrai

• Bandos diagramos
• Bandos planavimo suvestinės
• Bandos apžvalgos ataskaitos
• Pieno tyrimų ataskaitos
• Melžiklio nuslydimų ataskaitos
• Blokavimo ataskaitos
• Spyrių ataskaitos

Dideliems ūkiams skirti įrankiai
Dideliuose ūkiuose jums reikia sistemos, 
galinčos padėti veiksmingai valdyti personalą 
ir nustatyti geriausias visų operacijų praktikas. 
„DelPro™ Farm Manager“ leidžia jums 
kontroliuoti operacijų veiksmingumą, palyginti 
personalo rezultatus, melžimo aikštelių 
našumą, karvių užtrūkimą, melžimo našumą 
ir primilžį per pamainą, ūkyje ir pan. Šios 
priemonės apima:
• Darbo našumo ataskaitas
• Karuselinių melžimo aikštelių našumo 

ataskaitas
• Paralelinių melžimo aikštelių našumo 

ataskaitas

Viskas susiję su pelningumu
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RFC suteikia naujų galimybių jūsų ūkio operacijoms atlikti.

Saugi prieiga
Dėl nuotolinio ūkio ryšio (RFC) pirmą kartą galite saugiai prijungti 
savo „DeLaval“ melžimo įrangą prie interneto. Tai standartinė 
įranga su antivirusinės programos paketu, kuris apsaugo ūkio 
kompiuterius nuo virusų, kenksmingos programinės ir šnipinėjimo 
įrangos. Jį greitai ir lengvai įdiegsite dėl iš anksto sukonfigūruoto 
maršruto parinktuvo, kuris užtikrina, kad tinklas
nustatytas tinkamai.

Pagalbos prieiga
Anksčau sugedus jūsų melžimo sistemai, technikas turėdavo 
atvykti į jūsų ūkį, o tai kainuodavo jūsų laiko ir išlaidų. Dabar dėl 
RFC „DeLaval“ nuotolinės pagalbos komanda gali akimirksniu 
pasiekti, peržiūrėti ir analizuoti diagnostiką, kad gautų bendrą jūsų 
sistemos apžvalgą. Jie gali pasakyti jums, ar problema lengvai 
išsprendžiama, ar reikės apsilankyti jūsų ūkyje. Technikas turės 
visą informaciją apie situaciją, o tai pagreitins priežiūros procesą.

Asmeninė prieiga
Nuotolinė prieiga nėra skirta tik „DeLaval“ nuotolinės pagalbos 
komandai, jūs taip pat galite nuotoliniu būdu pasiekti savo įrangą 
per programėlę, esančą išmaniajame telefone arba internete. Tai 
reiškia, kad atsižvelgiant į automatizavimo lygį jūsų sistemoje, galite 
sekti savo karvių produktyvumo lygį, pažiūrėti, kurioje karvidžių 
vietoje jos yra, arba sužinoti, kuri karvė bus vėliau melžiama. Be 
to, galite tai daryti būdami namuose, išvykę verslo reikalais arba 
atostogaudami.

Patikima prieiga
Kaip prieigos teises turintis vadovas galite suteikti nuotolinę prieigą 
patikimoms trečosioms šalims, pavyzdžiui, veterinarams, mitybos 
specialistams ir kitiems konsultantams. Tokiu būdu jie galės matyti 
jūsų gyvulių duomenis, esančus „DeLaval Herd Management“ 
programinėje įrangoje, ir nurodyti veiksmų eigą neapsilankydami 
jūsų ūkyje – tai veiksmingas ir ekonomiškas būdas valdyti savo 
bandą.

Reguliari prieiga
RFC ne tik užtikrina saugią nuotolinę prieigą prie jūsų įrangos, 
ji taip pat leidžia saugiai įkelti informaciją tiesiai iš savo 
kompiuterio kitoms šalims, taip sutaupant laiko. Pavyzdžiui, galite 
siųsti reguliarius pieno kvotos duomenis bei kitas ataskaitas 
atitinkamoms institucijoms neperkeldami informacijos į kitą 
kompiuterį.

Nuotolinis ūkio ryšys
Vartai į naujas galimybes

Tikslus šėrimas
Dėl reguliarių jūsų karvių kūno būklės vertinimų atnaujinimų galite 
planuoti ir optimizuoti šėrimą, kad užtikrintumėte, jog jūsų karvių kūno 
būklė yra ideali esamo etapo ir laktacijos ciklo metu.

Geresnė karvių sveikata
Nuolatinis ir tikslus vertinimas veikia kaip ankstyva įspėjimo sistema, jei 
karvės būklė nukrypsta nuo idealios kūno būklės vertinimo kreivės. Esant 
bet kokiems nuokrypiams, galima anksčau imtis veiksmų ir sumažinti 
galimas veterinarines bei mitybos išlaidas.

Geresnis veisimas ir apsiveršiavimas
Reguliarūs vertinimo atnaujinimai gali būti naudojami siekiant užtikrinti, 
kad apsėklinimo ir apsiveršiavimo metu karvių būklė būtų ideali. Tinkama 
kūno būklė veršingumo metu gali sumažinti apsiveršiavimo metu ir po jo 
kylančas problemas užtikrinant, kad veršelių gyvenimo pradžia yra ideali.

Didesnė pieno gamyba
Idealios karvių būklės palaikymas laktacijos metu užtikrina didžiausią 
primilžį. Reguliariai atnaujinant karvių kūno būklės informaciją 
užtikrinama, kad nebūtų nukrypimų nuo idealios karvių kūno būklės 
kreivės.

Daugiau laiko kitoms užduotims
Automatinis kūno būklės vertinimas pašalina rankinio vertinimo poreikį. 
Tai reiškia, kad savo laiką galėsite skirti kitiems svarbiems ūkio darbams 
atlikti.

Pagrindiniai „DeLaval“ 
karvių kūno būklės 
vertinimo sistemos (BCS) 
privalumai
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Esame įsitikinę, kad IDD taps jūsų geriausiu melžimo aikštelės 
kompanionu, nes suteiks:
•  Valdymo priemonę, rodančą realaus laiko kiekvienos karvės primilžio 

duomenis, įskaitant laukiamą primilžį
• Reikalingą karvių melžimo aikštelių apžvalgą, pateiks primilžio 

nuokrypius arba spyrių duomenis skirtingomis spalvomis
• Aiškią karvių, nurodytų melžti klaidingoje grupėje, apžvalgą – arba 

karves, kurioms reikia sukurti naują grupę „DelPro™ Farm Manager“
• Lankstumą būti arti arba toli nuo ekrano ir vis tiek turėti visą reikiamą 

informaciją kartu su papildoma intuityvia balso žinučų siuntimo 
sistema

• Tiesioginę prieigą prie papildomos informacijos apie karves integravus 
„DelPro™ Farm Manager“, leidžiančo valdyti kiekvieną karvę atskirai 
melžimo aikštelėje

• Išsamią apžvalgą apie visas melžimo aikštelėje melžiamas karves
• Galimybę vienu piršto prisilietimu grupuoti karves po melžimo
• Su IDD sistema galima sujungti paprasto arba pažangaus ūkio 

pasirinkimo funkciją ir melžimo aikštelės valdymo sistemą
• Dėl skubaus pranešimų ir aliarmų pateikimo funkcijos galite pagerinti 

savo melžimo aikštelės atsipirkimo laiką, kadangi padidėja melžimo 
aikštelės našumas

„DeLaval IDD“ –
puikus melžimo aikštelės 
kompanionas

KARVIŲ apžvalga – kiekviena karvė svarbi!
Dirbdami naująja „StanchionPro“ programėle iš „DeLaval“ būsite
informuoti akimirksniu! Jūsų pieno gamybos, pieno pajamų 
apskaičavimo ir nuokrypio įspėjimų apžvalga perduodama tiesiai į jūsų 
išmanųjį telefoną, planšetinį arba nešiojamąjį kompiuterį. Įkelkite savo 
gyvulių nuotraukas į debesyje esantį „karvių failą“, kad
galėtumėte palyginti kūno būklės pokyčus po savaitės arba mėnesio. 
Galite užfiksuoti sveikų karvių nuotraukas, kuriomis galite dalytis su 
veterinaru, ir gauti greitesnę preliminarią diagnozę.

Tai išmanus, paprastas ir veiksmingas sprendimas saitinio laikymo ir 
paralelines melžimo aikšteles naudojantiems pienininkystės ūkininkams.

Gaukite greitą prieigą prie:
• Individualios karvės, grupės, bandos primilžio duomenų
• Individualios karvės, grupės, bandos pieno pajamų
• Individualios karvės, grupės, bandos pieno srauto grafiko
• Įspėjimų – mažas primilžis
• Įspėjimų – laidumo nukrypimai
• Įspėjimų – kraujo buvimas piene

Patogi naudoti programėlė
„StanchionPro“ gauna duomenis iš jūsų „DeLaval“ melžimo įrenginių per 
„Mėlynatooth“ ir surenka juos patogia naudoti forma. Visi duomenys yra 
susumuoti, apskaičuoti ir įrašyti, kad galėtumėte palyginti savo karvių ir 
bandos pažangą bėgant laikui. „StanchionPro“ automatiškai įspės jus, 
jei bus kokių nors jūsų karvių rezultatų netikslumų, tokiu būdu būsite 
paraginti imtis neatidėliojamų veiksmų, kad apsaugotumėte savo verslą.

Pradėkite per kelias minutes
„StanchionPro“ galite įsigyti iš savo „DeLaval“ pardavėjo ir ji galima 
šiems „DeLaval“ melžimo įrenginiams: MUBLUE, MU480 ir MU486. 
Jūsų karvių duomenys automatiškai saugomi debesyje, kad jūs ir jūsų 
partneriai galėtumėte juos pasiekti.

Pirmasis žingsnis
„Stanchion“ programėlė yra jūsų pirmasis žingsnis link „DelPro Herd 
Manager“, integruotos sistemos, įskaitant:
• Primilžio registravimą
• „DelPro“ bandos valdymą
• Automatizuotą šėrimą

Naudodamiesi naująja
„DeLaval“ programėle 
„milk24“ tapkite saitinio 
laikymo profesionalu 
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„DeLaval“ rankinis skaitytuvas HHR 
„DeLaval“ rankinis skaitytuvas leidžia bet kada 
ir bet kur tiksliai identifikuoti kiekvieną gyvulį. Šis 
lengvas, gerai subalansuotas prietaisas susieja 
elektroninio ID ir ausies įsago numerius bei palaiko 
ryšį su „DeLaval DelPro™ Farm Manager“ bandos 
valdymo sistema.

„DeLaval“ rankinis skaitytuvas HHR
Naudojantis rankiniu skaitytuvu, galima lengvai 
identifikuoti gyvulius karvidėje arba į duomenų bazę 
įtraukti naujus gyvulius. Saugus atstumas padeda 
išlaikyti gyvulius ramius ir kartu apsaugoti lauke 
dirbantį žmogų.
„DeLaval“ rankinis skaitytuvas tiksliai nuskaito 
įprastinius atsakiklius ir kitus karvių, avių, ožkų ar 
buivolų elektroninius identifikatorius.
Šiame naudingame, efektyviame, gerai 
subalansuotame prietaise naudojamos lengvos 
baterijos, kurių viena įkrova leidžia atlikti iki 3000 
nuskaitymų. Ilga rankena laiko ritininę anteną ir leidžia 
identifikuoti gyvulius metro atstumu.

Privalumai:
• Rankenos medžiaga ir konstrukcija užtikrina patogų 

naudojimą kasdien bet kokiu oru
• Paprastas duomenų perdavimas
• Patvari konstrukcija tinka darbui visą dieną
• Kontrolinė ID informacija

DELPRO

„DeLaval ID“ sistema
Turint galimybę net didelėje bandoje kiekviena 
karve rūpintis individualiai, galima padidinti 
viso ūkio pelningumą. Automatinis karvių 
identifikavimas yra „DeLaval“ bandos valdymo 
sistemos pagrindas.

„DeLaval ID“ skaitytuvas, nuskaitantis praeinančą karvę
„DeLaval IRW“ labai greitai identifikuoja kiekvieną karvę, kai ji praeina 
šalia skaitytuvo. Nuskaito tiek B atsakiklių, tiek HDX ISO atsakiklių 
duomenis ir sudaro galimybes karvėms greitai sueiti į melžimo aikštelę.

Bandos valdymo privalumai
Kiekviena karvė gali būti sekama, automatiškai identifikuota kaip 
reikalaujanti gydymo, šeriama individualiai ar tam tikroje grupėje, jai gali 
būti nustatoma specifinė veisimo programa. Kai kiekvienos karvės ID 
per „DeLaval DelPro™“ ūkio valdymo sistemą yra susietas su „DeLaval“ 
aktyvumo matavimo sistema ir individualiu pieno duomenų matavimu, 
automatiškai aptinkami rujos signalai ar sveikatos sutrikimai, gaunami 
įspėjimai ir individualių primilžių duomenys iš melžimo aikštelės.

Didelis nuskaitymo tikslumas
„DeLaval IRW“ labai retai suklysta. Jis nuskaito atsakiklį, net jei jis 
persuktas ar nusisukęs į kitą pusę.

Skaitmeninio signalų apdorojimo (DSP) technologija
Optimizuotas skaitmeninis signalų apdorojimas (angl. „digital signal 
processing“, DSP) – tai pažangi technologija, užtikrinanti didesnį 
„DeLaval IRW“ nuskaitymo tikslumą nei įprastinių gaminių atveju. 
Adaptyvi programinė įranga kompensuoja plieninių vamzdžių sukeliamus 
nukrypimus ar atspindžius ir galimus kitų radijo dažniu veikiančų 
prietaisų sukeliamus trikdžius.

Patvarus ir patikimas sprendimas
Patvarus, saugus ir patikimas „DeLaval IRW“ skaitytuvas gerai veikia 
visos statinėse ir karuselės tipo melžimo aikštelėse bei automatinio 
paskirstymo vartuose. Jis atlaiko intensyvų karvių judėjimą ir gerai veikia 
net sudėtingomis sąlygomis esant stipriam vėjui ir lietui.

„DeLaval ID“ skaitytuvas, nuskaitantis praeinančą karvę
• Stipri, patvari konstrukcija
• Gerai veikia nepalankioje aplinkoje
• Paprasta įrengti ir prižiūrėti
• Veikia esant kelioms programoms
• Didelis identifikavimo tikslumas
• Skaitmeninis signalų apdorojimas padeda užtikrinti greitą atsaką
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Pagerinkite veisimo efektyvumą su 
„DeLaval“ aktyvumo matavimo sistema 
„DeLaval“ aktyvumo matavimo sistema seka
kiekvienos karvės aktyvumą ir reprodukcinę 
būseną. Analizuojant karvės aktyvumą 
identifikuojama ruja, o mažas aktyvumas gali 
rodyti, kad yra sveikatos sutrikimų. Ankstyvas 
nustatymas leidžia greitai imtis veiksmų – laiku 
apsėklinti arba apriboti pieno gamybos kritimą.
Ant antkaklio tvirtinamas aktyvumo matuoklis 
belaidžiu ryšiu į anteną ištisą parą keturis 
kartus per valandą perduoda kiekvienos 
karvės aktyvumo duomenis. Toliau duomenys 
perduodami į „DeLaval DelPro™ Farm Manager“ 
sistemos valdiklį. Bandos valdymo programinė 
įranga analizuoja duomenis ir identifikuoja 
rujojančas karves, tokiu būdu sudaro galimybes 
pagerinti bandos reprodukcijos ciklą.
Naudojant prie „DeLaval“ bandos valdymo 
sistemos prijungtą aktyvumo matavimo sistemą, 
ruja teisingai nustatoma 95 proc. atvejų. Tai 

reikšmingai sumažina reprodukcijos sąnaudas, 
nes sumažėja nevaisingų dienų skaičus ir 
apvaisinimo paslaugų apimtys.
Aktyvumo matavimo sistema aptinka net silpnus 
rujos požymius.
Rujos įspėjimai gali būti siunčami į melžimo 
vietas, rodomi ekrane veisimo kalendoriuje, gali 
būti naudojami išmanūs veisimo filtrai, patogiai 
išspausdinami būtini duomenys ir ataskaitos. 
Galite nustatyti automatinį atskyrimą pagal 
aktyvumo lygį, o kadangi sistema nustato ir 
aktyvumo sumažėjimą, gausite išankstinius 
įspėjimus apie galimas ligas ir infekcijas – tai 
suteiks galimybę greitai imtis veiksmų karvių 
sveikatai pagerinti.

 DELPRO

1. Aktyvumo matavimo antena
2. Ant kaklo tvirtinamas aktyvumo matuoklis
3. Duomenys atnaujinami kas valandą

1

3

2

„DeLaval“ aktyvumo 
matavimo sistema
Jūs žinote, kad norint sutrumpinti veršiavimosi 
intervalus, labai svarbu tiksliai nustatyti rują. 
Žinant, kada apsėklinti kiekvieną karvę, 
padidėja sėkmingų apsėklinimų dalis, sumažėja 
reprodukcijos sąnaudos ir padidėja primilžis bei 
pelnas.
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„DeLaval VMS™“

„DeLaval VMS™“ yra melžimo robotų standartas.
Joks kitas robotas negali primelžti tiek pieno per dieną kaip 
VMS ir taip veiksmingai stebėti bei analizuoti karvių ir jų pieno. 
Mažos energijos sąnaudos, tvirtas dizainas, išsami paslaugų ir 
pagalbos programa bei itin našus melžimas padaro jį idealiu mažų 
nuosavybės sąnaudų robotu.

• Iki 1000 tonų pieno per metus
• Ankstyvas mastito nustatymas
• Tikslus melžimas pagal ketvirčus
• Mažos nuosavybės sąnaudos

„2014 m. gruodžio mėn. mes įdiegėme VMS 
su laisvo karvių judėjimo funkcija, iš esmės 
siekdami sumažinti melžimo laiką ir padidinti 
primilžį. Galiu drąsiai teigti, kad „DeLaval 
VMS™“ viršijo visus mūsų lūkesčus. Mūsų 
banda yra labai produktyvi ir gyvuliai lengvai 
priprato prie robotų. Praėjusiais metais 
pasiekėme 2955 l su vienu VMS per dieną ir 
tikimės viršyti šį skaičų ateinantį pavasarį.“

Drew McConnell, Oma, Airija

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• Automatinis šėrimo skaičuotuvas
• Automatinė šėrimo laiko kontrolė

„DelPro“ šėrimo stalai ir automatinis šėrimo 
apskaičavimas gali pateikti tikslų pašaro kiekį 
kiekvienai karvei, remiantis tiksliu ketvirčo 
primilžiu. Automatinė šėrimo laiko kontrolė 
užtikrina, kad galite šerti dideliu arba mažu 
pašarų kiekiu melžimo metu nepaliekant jokių 
likučų ėdžiose.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• „DeLaval DelPro™ MDi“
• Melžimas pagal ketvirčus

Pieno kokybė ir nukreipimas valdomi unikalia 
„MDi“ (mastito nustatymo indekso technologija) 
priemone, kuri sujungia kelis parametrus, 
kad pateiktų nuosekliai patikimus rezultatus. 
Siekiant užtikrinti gerą tešmens sveikatos 
būklę, dėl tikslaus melžimo pagal ketvirčus 
nuėmimas įvyksta tinkamu momentu.

Karvių apsėklinimas
• Karvės stebėjimas
• Karvės kalendorius
• Aktyvumo matuokliai

„Cow Monitor“ pažymi (spalvomis ir tendencijų 
rodikliais) karves ir ketvirčus, į kuriuos jums 
reikia atkreipti dėmesį. „DelPro“ bandos 
grafikas rodo kiekvienos karvės būseną 
viename ekrane. Tai pateikia jums greitą ir 
tikslią visos bandos apžvalgą.

1,4

2,0

MDi

Sv
ei

ka
 „M

D
i“ 

bū
kl
ė

Gyvulio kontrolė

M
astito pavojus

„DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo sistema 
(BCS), tiesioginis ląstelių skaitiklis (OCC) ir 
„Herd Navigator“ pasiekiami kaip esamų VMS 
sistemų atnaujinimai.
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„DeLaval VMS™ Supra“

Žinant kiekvienos karvės somatinių ląstelių 
skaičų kiekvieno melžimo metu, galima 
visiškai kontroliuoti tešmens sveikatos būklę. 
Naudojant „DeLaval VMS™ Supra“ nereikia 
spėlioti arba interpretuoti.
Mėginio rezultatai aiškiai rodomi kaip pieno 
ląst./ml.

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• Automatinis šėrimo skaičuotuvas
• Paruošta „DeLaval Optimat™“ integravimui

„DeLaval“ turi unikalią kvalifikacijos sistemą, 
kuri užtikrina, kad kiekviena karvė gauna 
tinkamą pašaro kiekį VMS ir (arba) „DeLaval“ 
šėrykloje. „DelPro Farm Manager“ kontroliuoja 
„DeLaval“ šėryklas ir VMS.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• „DeLaval DelPro™ MDi“
• Išmanus OCC
• Melžimas pagal ketvirčus

„DeLaval“ tiesioginis ląstelių skaitiklis (OCC) 
pateikia tikslų kiekvienos karvės ląstelių 
skaičų. Taip pat gali būti kontroliuojamas pieno 
talpykloje esančų ląstelių skaičus. Pasiekiamas 
net 7 dienų karvės kūno ląstelių vidurkis. 
Automatinis melžimo leidimas pagrįstas 
primilžiu, tad laiku optimizuoja melžimo 
intervalus. Tai didina primilžį melžimo metu ir 
gerina tešmens sveikatos būklę.

Karvių apsėklinimas
• Karvės stebėjimas
• Karvės kalendorius
• Parinktis: Aktyvumo matuokliai

„DeLaval DelPro™“ ūkio valdymo programa 
„Farm Manager“ pateikia informaciją apie 
kiekvieną karvę (visada pridedamas karvės 
kalendorius). Pasirenkami aktyvumo matuokliai 
pateikia ankstyvą tikslų rujos nustatymą.
„DelPro Farm Manager“ sujungia karvės 
kalendorių su „DeLaval“ nuotoliniais aktyvumo 
matavimo duomenimis. Tai užtikrina tikslų rujos 
valdymą.

Su „VMS Supra“ gaunate visus standartinio VMS privalumus bei 
tikslų tešmens sveikatos būklės valdymą. Jis pateikia daugybę 
privalumų, įskaitant antibiotikų naudojimų ir skerdimo išlaidų 
mažinimą bei mastito išplitimo valdymą.

• Iki 1000 tonų pieno per metus
• Ankstyvas mastito nustatymas
• Tikslus melžimas pagal ketvirčus
• Tikslus tešmens sveikatos būklės valdymas
• Mažos nuosavybės sąnaudos

„Mūsų gyvulių auginimas sutelktas į didelį 
primilžį, didelę produkciją ir gerą tešmens 
sveikatos būklę. Nuoširdžiai domimės pastovių 
rezultatų stebėjimu ir nustatymų reguliavimu su 
„DeLaval DelPro“. Mūsų vidutinis produkcijos 
lygis yra 12 000 kg EKP pieno. Didžiausias 
primilžis buvo arti 3 000 kg per dieną. Ir 
mes išties didžiuojamės savo 2015 m. pieno 
produkcija: 1 007 400 kg iš vieno VMS.“

Larsas ir Peteris Hildingai,  
„Hildings Lantbruk“, Švedija
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Herd Navigator“ diagnozuoja 50 proc. 
daugiau klinikinės ir subklinikinės ketozės 
atvejų nei paprastai. Galima nedelsiant 
pradėti gydymą, o tai padeda išvengti 
pieno nuostolių iki 600 kg pieno vienai 
karvei laktacijos metu.

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• „DeLaval Herd Navigator™“

Atsikratykite klinikinės ir net subklinikinės 
ketozės reaguodami prieš susergant karvei ir 
sumažėjant produkcijai. Optimizuokite šėrimą
sureguliuodami pašarų raciono energijos 
pusiausvyrą ir pasiekite optimalų sveikų karvių 
produkcijos lygį. „DeLaval Herd Navigator™“ 
pateikia tikslius duomenis, kurie palaiko 
kasdienes bandos valdymo operacijas.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• Išmanus melžimas pagal ketvirčus
• „DeLaval Herd Navigator™“

Siekiant užtikrinti patogiausią ir veiksmingiausią 
melžimą „DeLaval VMS™“ prisitaiko prie 
kiekvienos karvės melžimo elgesio. Pranešimai 
iš „DeLaval Herd Navigator™“ informuoja jus, 
jei karvei gresia ūmaus mastito pavojus tris 
dienas prieš tai, kai galite pastebėti simptomus. 
Galite pasikliauti sistema ir reaguoti prieš 
sumažėjant produkcijai paskirdami gydymą 
antibiotikais.

Karvių apsėklinimas
• „DeLaval DelPro™ Farm Manager“
• „DeLaval Herd Navigator™“

95 proc. rujos nustatymo atvejų, įskaitant 
rujos be simptomų nustatymą, suteikia jums 
galimybę praleisti kasdienį bandos stebėjimą 
siekiant nustatyti rujos požymius. „DeLaval 
Herd Navigator™“ nurodys rujojančas karves, 
kurias reikia apsėklinti. Galite taikyti aktyvią 
sveikatos būklės kontrolę, nes sistema pateikia 
pranešimus apie (folikulinės ir liuteininės fazės) 
cistas, ramybės fazę (anoestrus) ir abortus.

„DeLaval VMS™ Supra+“

„DeLaval VMS™ Supra+“ turi visas standartines VMS funkcijas,
tačiau taip pat apima pažangiausią rujos ir sveikatos būklės
nustatymo sistemą rinkoje: „DeLaval Herd Navigator™“. Ji
informuoja, jei karvei gresia ūmaus mastito arba subklinikinės
ketozės pavojus prieš jums pastebint simptomus, ir nurodo
karves, kurioms pasireiškia arba nepasireiškia rujos simptomai.

• Iki 1000 tonų pieno per metus
• Ankstyvas įspėjimas apie mastitą arba ketozę
• Tikslus melžimas pagal ketvirčus
• 95 proc. rujos nustatymo tikslumas
• Veršingumo kontrolė
• Mažos nuosavybės sąnaudos

„Herd Navigator“ niekada nemeluoja apie 
progesterono lygį. Jei jūsų karvės nerodo 
rujos simptomų, vis tiek galite jas apsėklinti. 
Be to, pradėję naudoti „Herd Navigator“ 
išsiaiškinome, kad turime kelias karves, 
sergančas subklinikine ketoze. Buvome 
nustebę, kad apie tai nežinojome, taigi 
pakeitėme pašarą.“

Bertas ir Monique Middagai,  
Wapse, Nyderlandai
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„DeLaval VMS™ Spectra“

„DeLaval VMS™ Spectra“ užtikrina unikalų pajėgumą:
BCS kamera išmatuoja kiekvienos karvės kūno būklės 
rezultatus, kai juos pateikia VMS. Šiuos duomenis galima 
naudoti „DeLaval DelPro™“ siekiant reguliuoti individualų 
šėrimą, kad neperšertumėte karvės arba nepašertumėte 
jos nepakankamai, o tai užtikrina idealią jos sveikatos 
būklę laktacijos ciklo metu.

• Iki 1000 tonų pieno per metus
• Ankstyvas mastito nustatymas
• Tikslus melžimas pagal ketvirčus
• Kasdieniai automatiniai kūno būklės rezultatai
• Mažos nuosavybės sąnaudos

„BCS yra puiki pagalbos priemonė kiekvieną 
dieną. Galiu greitai pamatyti, ar karvės 
sveikatos būklė nėra optimali, ir pakeisti jos 
šėrimą – anksčau negalėjau taip veiksmingai 
to atlikti. BCS prisideda prie sveikesnių, 
produktyvesnių karvių ir užtikrina mažesnes 
pašaro išlaidas.“

Michael Arvidsson, 
„Lövänget“ ūkis, Švedija

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo 

sistema (BCS)
• Automatinis šėrimo skaičuotuvas
• Automatinė šėrimo laiko kontrolė

Pašarų racionui optimizuoti naudokite „DelPro“ 
šėrimo stalus, automatinį šėrimo skaičuotuvą 
ir „DeLaval BCS“. Kasdienio kūno būklės 
vertinimo rezultatai pateikia puikią informaciją 
pašarams apskaičuoti, o tai užtikrina, kad jūsų 
karvės gautų tiek pašaro, jog būtų sveikos ir 
produktyvios laktacijos metu.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• „DeLaval DelPro™MDi“
• Melžimas pagal ketvirčus

Pieno kokybė ir nukreipimas valdomi unikalia 
„MDi“ (mastito nustatymo indekso technologija) 
priemone, kuri sujungia kelis matavimus, kad 
užtikrintų didžiausią patikimumą. Siekiant 
užtikrinti gerą tešmens sveikatos būklę dėl 
tikslaus melžimo pagal ketvirčus nuėmimas 
įvyksta tinkamu momentu.

Karvių apsėklinimas
• „DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo 

sistema (BCS)
• Karvės kalendorius
• Aktyvumo matuokliai

Karvė neatgauna ciklinės kiaušidžių veiklos, 
kol ji neturi teigiamos energijos pusiausvyros. 
Naudodami „DeLaval BCS“ galite nustatyti 
tikslią dieną, kai karvė pradeda atgauti 
normalią kūno būklę po apsiveršiavimo. Kita 
ruja yra puikus metas apsėklinti karvę.
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Reprodukcija
Sudėtingiausia nustatyti daug pieno duodančų 
karvių rują, o jos jums svarbiausios. „Herd 
Navigator“ užtikrina mažiausiai 95 proc. rujos 
nustatymo tikslumą. Ji taip pat anksti nustato 
besimptomę rują, veršingumą, veršingumo 
nutraukimą, folikulines ir liuteinines cistas 
bei užsitęsusią ramybės fazę (anoestrus). 
„Herd Navigator“ keiča darbo krūvį – anksčau 
reikėdavo skirti daugiau nei valandą kiekvieną 
dieną tikrinant 300 karvių, ar jos neturi rujos 
požymių, o dabar tai užtrunka vos 10 minučų.

Mastito aptikimas
„Herd Navigator“ nustato mastitą likus 
trims dienoms prieš pasireiškiant fiziniams 
požymiams. Ji tiksliai nustato 80 proc. karvių, 
kurios serga ankstyvos stadijos mastitu, todėl 
gydymą galima pradėti iškart.

Ketozės aptikimas
„Herd Navigator“ diagnozuoja 50 proc. daugiau 
klinikinės ir subklinikinės ketozės atvejų nei 
paprastai. Galima nedelsiant pradėti gydymą, 
o tai padeda išvengti pieno nuostolių iki 600 kg 
pieno vienai karvei laktacijos metu. Galite 
suderinti savo standartines darbo procedūras, 
kad greitai pagerintumėte rezultatus.

Kaip veikia „Herd Navigator™“? 
Kai jūsų karvės yra melžiamos, tuo pat 
metu iš skirtingų melžimo vietų paimami 
reprezentatyvūs pieno mėginiai ir išsiunčami 
į analizatorių. Naudodama pažangų biologinį 
modelį sistema automatiškai nustato, kurių 
karvių pieno mėginiai bus imami, kurio 
melžimo metu ir kuriuos pieno parametrus 
reikia analizuoti. Analizės rezultatus apdoroja 
pažangus biologinis modelis ir jie pateikiami 
jūsų karvių bandos valdymo sistemoje. Tokiu 
būdu anksti nustatomos karvės, kurioms 
reikia specialaus dėmesio, ir pateikiama aiški 
informacija, kokių veiksmų imtis remiantis 
duomenimis.

DELPRO

„Herd Navigator™“ – 
„VMS™“ ir melžimo 
aikštelėms
Žinote, kad sveika karvė yra pelninga karvė… 
„Herd Navigator™“ pasiekiama „VMS™“ ir eglutės 
tipo bei paralelinėms melžimo aikštelėms. Ji 
vertina pagrindinius reprodukcijos, tešmens 
sveikatos būklės ir šėrimo parametrus, kontroliuoja 
jūsų bandą automatiškai 365 dienas per metus.
Sistema jau pasiekė stebinančų rezultatų viso 
pasaulio ūkiuose ir klientai ja labai patenkinti.

Pažangi pieno mėginių 
ėmimo stotis

Analizatorius

Aiškūs veiksmai siekiant
užtikrinti veiksmingą valdymą

Rujos nustatymas išmatavus 
progesterono lygį 
Ankstyvas rujos, besimptomės rujos, 
veršingumo, veršingumo nutraukimo, folikulinių 
ir liuteininių cistų bei užsitęsusios ramybės 
fazės (anoestrus) nustatymas.

Mastito nustatymas išmatavus laktato 
dehidrogenazę (LDH)
Ankstyvas ūmaus mastito nustatymas.

Ketozės nustatymas išmatavus  
beta-hidroksibutiratą (BHB)
Ankstyvas subklinikinės ketozės, ketozės, 
medžiagų apykaitos sutrikimų nustatymas.

© „DeLaval“, 2011 m.
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Unikali asimetriška konstrukcija 
yra gerai subalansuota ir puikiai 
prisitaiko prie daugumos karvių 
tešmenų.

Trumpo pieno vamzdelio 
skersmuo padeda panaikinti 
apribojimus ir sumažina 
vakuumo svyravimus po 
speniais. Optimizuota melžiklio 
konstrukcija imituoja natūralų 
veršelio žindimą ir užtikrina gerą 
tešmens sveikatos būklę.

Optimali konstrukcija 
užtikrina idealų svorį ir 
patvarumą.

Melžiklio mikrotekstūra mažina 
medžiagos brinkimą užtikrindama 
pastovų melžimą.

Atraminis žiedas užtikrina 
veiksmingą melžiklio išjungimą.

„DeLaval“ technologija „Top Flow“ 
(TF) greitai apdoroja didelį pieno 
srautą išvengiant persipildymo.

Patvari nerūdijančojo plieno 
medžiaga užtikrina patvarų ir 
patikimą veikimą.

DeLaval Harmony Plus™ 
Konstrukcija puikiai atitinka natūralią tešmens formą – priekiniai 
speniai yra toliau vienas nuo kito ir aukščau nei galiniai speniai. Jis 
turi daug savybių, skirtų optimaliam melžimui ir komfortui karvėms 
bei melžėjui užtikrinti. Šis lengvas melžtuvas puikiai tinka labai 
pieningoms karvėms melžti, kai melžiama mažiau kaip 12 valandų 
per parą.
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„DeLaval“ melžtuvas MC53 II su „Clover™“
Šis pieningoms karvėms skirtas melžtuvas puikiai tinka, kai melžiama
mažiau kaip dvylika valandų per parą. Sukonstruotas taip, kad būtų
patogu ir melžėjui, ir karvei – „DeLaval“ MC53 yra lengvesnis nei 
įprastiniai melžtuvai.
Čia panaudotas nerūdijančių tūtelių ir patentuotos „Top Flow“
technologijos derinys užtikrina stabilų vakuumą viso melžimo metu.
Melžtuve naudojami „DeLaval“ tekstūriniai melžikliai minkštais kraštais
ir jungtys be įmovų.
• Svoris:    2 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
• Pieno išvado skersmuo:  16 mm
• Pieno srautas:   < 15 l/min.
• Melžimas:    12 val./d.

„DeLaval TopFlow“

„DeLaval“ melžtuvas MC11
MC11 – tai puikiai pasiteisinęs, paprastas, nebrangus melžtuvas, kuriuo 
galima efektyviai melžti daugumos veislių karves. Skaidrus kumštelis 
yra labai paprastas naudoti ir leidžia jums matyti pieno srautą, kad 
išvengtumėte permelžimo. MC11 užtikrina efektyvų melžimą mažuose 
ir vidutiniuose pieno ūkiuose. MC11 yra geras pasirinkimas ūkiams, 
kuriuose melžiama mažiau kaip aštuonias valandas per dieną, arba 
kuriuose metinis laktacijos ciklo primilžis yra mažiau kaip 8000 kg
• Svoris:    2,6 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 10 mm
• Pieno išvado skersmuo:  16 mm
• Pieno srautas:   < 3–6 l/min.
• Melžimas:    8 val./d.

„DeLaval“ melžtuvai MC31 ir MC31HD
„DeLaval“ melžtuvas MC31 yra skirtas nuolat užtikrinti optimalų melžimą 
mažuose ir vidutinio dydžio pieno ūkiuose. Šis universalus paprastas 
melžtuvas turi 250 ml kumštelį su dideliu pieno išvadu, kuris užtikrina 
saugų ir efektyvų pieno srautą su maža nepageidaujamų kryžminių 
srautų ir pieno kamščų rizika. Jis yra paprastas naudoti ir ekonomiškas. 
MC31 patenkins daugumos ūkių, kuriuose per laktacijos laikotarpį 
primelžiama iki 12000 kg pieno, poreikius.
• Svoris:    2,7 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12 mm
• Pieno išvado skersmuo:  16 mm
• Pieno srautas:   < 11 l/min.
• Melžimas:    12 val./d.
• Pasiekiamas su ir be kumštelio išjungimo

NAUJIENA

„DeLaval Harmony™ II“ su „Clover™“
„DeLaval“ pradėjo gaminti „Harmony™“ melžtuvus praėjusio amžiaus 
dešimtojo dešimtmečo pradžioje. Dabar šis pavadinimas siejamas su 
greitu pieno srautu, švelnumu karvės speniams ir paprastu naudojimu. 
Dėl lengvų tūtelių ir kokybiškų medžiagų šis melžtuvas yra nesunkus, bet 
kartu labai patvarus. „Harmony™“ sveria kilogramu mažiau nei įprastiniai 
melžtuvai, todėl sumažėja melžiklio nuslydimo ir melžtuvo nukritimo 
pavojus. „Harmony™“ melžtuve panaudota unikali „DeLaval“ technologija 
„Top-Flow“ (TF), padedanti užtikrinti, kad vakuumas būtų stabilus net 
esant dideliems pieno srautams. „Harmony™“ optimaliai tinka ūkiams, 
kuriuose didžiausio pieningumo karvės melžiamos mažiau kaip 12 
valandų per parą.
• Svoris:    1,6 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
• Išvado vidinis skersmuo:  16 mm
• Kumštelio tūris:   360 ml
• Melžimas:    12 val./d.

NAUJIENA

„DeLaval TopFlow“
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„DeLaval“ melžtuvas MC73
„DeLaval“ melžtuvas MC73 yra patvaraus nerūdijančojo plieno korpuso 
konstrukcijos, kuri gali patikimai atlaikyti nuolatinį melžimą. Šiame 
tvirtame melžtuve panaudota „DeLaval“ patentuota technologija „Top-
Flow“ (TF) ir melžiklių be įmovų konstrukcija, kurios padeda užtikrinti, 
kad esant dideliems pieno srautams būtų kuo mažesnės vakuumo 
fliuktuacijos. Išradinga kumštelio forma yra labai patogi melžėjui ir kartu 
garantuoja maksimalų melžimo našumą.
• Svoris:    2,2 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
• Pieno išvado skersmuo:  16 mm
• Pieno srautas:   < 15 l/min.
• Melžimas:    12–24 val./d.

„DeLaval“ melžtuvas MC75
MC75 patvarus kumštelis yra sujungtas su lengvomis tūtelėmis 
ir išlietomis rankenomis, užtikrinančomis melžtuvo lengvumą ir 
patogumą melžėjui. Norint užtikrinti dar didesnį komfortą karvei, jis 
pasiekiamas su „Clover“ ir apvaliu melžikliu.
• Svoris:    1,9 kg
• Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
• Pieno išvado skersmuo:  16 mm
• Pieno srautas:   < 15 l/min.
• Melžimas:    12–24 val./d.

„DeLaval TopFlow“

NAUJIENA

Eksploatavimo reikalavimai
Visiems melžtuvams daromas didesnis 
spaudimas, kadangi didėja šiandienos karvių 
primilžis ir srauto tėkmė. Pieno srautas, 
tekantis per melžtuvą, turi būti sklandus. 
Kadangi pieno srauto tėkmė didėja, šiandienos 
melžtuvų konstrukcijos iššūkis – sumažinti 
vakuumo svyravimus. Tai sumažina pieno 
sugadinimo pavojų pakenkus spenių galams. 
Padidinus šiuolaikinių melžtuvų dubens tūrį, 
nebūtinai bus sumažinti vakuumo svyravimai, 
ypačelžiant pieningus gyvulius.

Kaip veikia TF technologija?
„TopFlow“ (TF) kumštelis skirtas šiandienos 
dideliems pieno srautams apdoroti ir 
vakuumo svyravimams sumažinti. Tai 
pasiekiama išsiurbiant pieną iš dubens dugno 
per vertikalų pagrindinį vamzdelį. Lempos 
formos pagrindinis vamzdelis padeda užtikrinti 
sklandų pieno srautą ir sumažinti pieno 
sugadinimą (mažas pieno riebalų lipolizės 
lygis).
Ši revoliucinė konstrukcija pakelia pieną 
vertikaliai iš dubens dugno. Pienas gabenamas 
oro sraute į pieno liniją arba matavimo indą. 
Nėra jokio pieno ir oro srauto atskyrimo. 
Pieno vamzdelio gebėjimas gabenti oro srautą 

palaikomas ir neapribojamas. Tai reiškia, kad 
melžimo greitis nesumažina melžimo vakuumo 
lygio melžtuve – užtikrinamas tinkamas 
melžiklio judėjimas.
Įprastose kumštelio konstrukcijose pienas 
teka per horizontalų išvado vamzdelį ir krenta 
į vamzdelio apačą. Tai apriboja oro srautą iš 
melžtuvo – sumažinamas melžtuvo vakuumo 
lygis ir apribojamas melžtuvo veikimas.

„DeLaval TopFlow“
Unikali technologija „TopFlow“ 
(TF) užtikrina pieno gamintojams 
didesnį pieno srautą ir stabilų 
vakuumą melžimo metu. Tai 
svarbu gerai tešmens sveikatos 
būklei ir pieno kokybei palaikyti.

„DeLaval TopFlow“
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„DeLaval Clover™“ 
melžiklis 
Naujasis „DeLaval“ melžiklis „Clover™“ – 
pirmasis tokios rūšies melžiklis. Ne taip 
kaip kiti melžikliai „DeLaval“ melžiklis 
„Clover™“ užtikrina švelnų, bet labai 
efektyvų karvės spenių melžimą. 
Švelnus melžimas
Unikalus dobilo formos melžiklis „DeLaval Clover™“ tvirtai, 
bet švelniai priglunda prie spenio ir išlieka prigludęs visą 
melžimo ciklą. Taip užtikrinama, kad melžiklis visą laiką išliktų 
tinkamoje melžimo padėtyje, gerai masažuotų spenius ir 
garantuotų greitą ir optimalų pieno išmelžimą.
Melžiklis „DeLaval Clover™“ padeda skatinti spenių sveikatą 
užtikrindamas nepriekaištingą spenių odos ir galiukų priežiūrą. 
Visiškas melžiklio prigludimas užtikrina mažą nuslydimo 
pavojų, greitą ir visišką pieno išmelžimą.

Didelis našumas
Kaip ir visi „DeLaval“ melžikliai „Clover™“ melžiklis skirtas 
didžiausiam našumui užtikrinti. Bandymai parodė, kad 
„DeLaval Clover™“ melžiklis melžia greičau, pasiekia didesnį 
primilžį ir užtikrina didesnį išmelžimą nei trikampiai melžikliai 
(1 grafikas).
„DeLaval Clover™“ melžiklis taip pat užtikrina žemą ir stabilų 
vakuumą (2 grafikas). Tai užtikrina sklandų ir greitą melžimą, 
dėl kurio „DeLaval Clover™“ melžiklis yra puikus pasirinkimas 
bet kokiam pieno ūkiui.

Unikalus dobilo formos masažuojamasis 
„Clover™“ melžiklis sujungia plonesnes ir 
storesnes vamzdelio dalis su didesniais apvaliais 
kampais, kad užtikrintų optimalų našumą ir 
švelnų prigludimą prie spenių.

Kvadrato formos 
melžiklis

Trikampio formos 
melžiklis

Dobilo formos 
melžiklis
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1 grafikas. „DeLaval Clover™“ melžiklio melžimo našumo bandymas
„DeLaval Clover™“ melžiklis yra greitesnis nei trikampio formos melžikliai su 
vėdinamu kakliuku. „DeLaval Clover™“ melžiklis pasiekia 400 g/min. pakilimą 
18 sek. greičau ir užtikrina 1,5 proc. didesnį primilžį!
Šaltinis: „Hamra“ melžimo bandymas 80008456, 2013 m. vasaris

2 

4 

6 

8 

10 

12

16:16:53 16:18:19 16:19:46 16:21:12 16:22:38 16:24:05

„DeLaval Clover™“

Trikampis su vėdinamu kakliuku
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Melžimo trukmė sek. (paruošimas + melžimas)

2 grafikas. „DeLaval Clover™“ kakliuko kameros vakuumo pavyzdys
Unikali „DeLaval Clover™“ melžiklio konstrukcija pasiekia ir išlaiko žemą ir
stabilių vakuumo lygį kakliuko kameroje melžimo metu.
Šaltinis: Treichler, B. K., DVM. 2014. „Comparison of Vented Mouthpiece versus Barrel Design

Features for Limiting Mouthpiece Chamber Vacuum in Triangular Liners“, NMC Annual

Meeting Proceedings, pp 185
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„DeLaval Clover™“ melžiklio  
bandymo rezultatai

Unikalus dobilo formos melžiklis

Melžiklio tvirtinimo įrankis, 2 vnt.
Prekės Nr. 96940781

Melžiklio tvirtinimo įrankis
Prekės Nr. 86226301
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Melžikliai, tinkantys 
„DeLaval“ melžtuvui MC53, MC93, 
„Harmony™“ ir „Harmony Plus™“
Mikrotekstūrinis šių melžiklių išorinis paviršius sumažina gumos polinkį 
brinkti. Mažesnis brinkimas reiškia, kad melžikliai užtikrina geresnes 
melžimo savybes jų naudojimo metu.
Unikalus jungties ir trumpo pieno vamzdelio išdėstymas užtikrina puikų 
vakuumo išjungimą melžtuve ir nuėmimą.

Melžikliai, tinkantys 

„DeLaval“ melžtuvui MC31
Įmovos jungtis prie kumštelio kartu su krumpliaraču užtikrina puikų 
vakuumo išjungimą, kai prijungtas melžtuvas, kadangi trumpas pieno 
vamzdelis susitraukia dėl puodelio svorio. Krumpliaratis taip pat veikia 
kaip amortizatorius, o tai reiškia, kad sumažintas išmuštų skylių skaičus.

„DeLaval“ melžiklis 24M
Galvutė: įprasta.
Duomenys: vidutiniams
arba dideliems speniams.
Prekės Nr. 92832880

„DeLaval“ melžiklis 23M-LS
Galvutė: įprasta. Duomenys: 
vidutiniams arba dideliems 
speniams. 
Prekės Nr. 90683480

„DeLaval“ 
melžiklis 20S-ST
Galvutė: maža. 
Duomenys: 
trumpiems 
speniams.
Prekės Nr. 
99900480

„DeLaval“ 
melžiklis 24L
Galvutė: didelė. 
Duomenys: 
dideliems 
speniams.
Prekės Nr. 
90683880

„DeLaval Clover“ 
melžiklis 22M 10 mm
Galvutė: įprasta. 
Duomenys: 
vidutiniams arba 
dideliems speniams.
Prekės Nr. 87757680

Originalūs „DeLaval“ melžikliai užtikrina švelnų
spenių masažą, kad visiškai ištuštintų karvės tešmenį 
kiekvieno melžimo metu. Visi „DeLaval“ melžikliai 
pagaminti iš sąlyčui su maistu tinkamos medžiagos.

Melžikliai, tinkantys

„DeLaval“ melžtuvui MC11

„DeLaval“  
melžiklis 20S 
Galvutė: maža. 
Duomenys: 
vidutiniams ir 
mažiems bei 
ploniems speniams. 
Prekės Nr. 
99055580 

„DeLaval“  
melžiklis 22M
Galvutė: įprasta. 
Duomenys: 
vidutiniams arba 
dideliems speniams.
Prekės Nr. 
90683680

„DeLaval“  
melžiklis 24M
Galvutė: įprasta. 
Duomenys: 
vidutiniams arba 
dideliems speniams.
Prekės Nr. 
90683780

„DeLaval“ 
melžiklis 18S
Galvutė: maža.
Duomenys:
mažiems bei
ploniems speniams.
Prekės Nr. 
99900680
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„DeLaval“ originalūs melžikliai su ilgesnėmis pieno žarnomis 
rekomenduojami naudoti didelius tešmenis turinčų karvių bandose. 
Ilgesnė pieno žarna užtikrina geresnį prigludimą prie didesnio tešmens 
spenių ir tinkamai nustatytą melžtuvą.

„DeLaval“ melžiklis 20M-EX
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams ir 
platiems tešmenims. Ilgesnė pieno 
žarna.
Prekės Nr. 99900780 

„DeLaval“ 
melžiklis 20M
Galvutė: įprasta. 
Duomenys: 
vidutiniams 
speniams. 
Prekės Nr. 
99900783

„DeLaval“ melžiklis 
20M-SL
Galvutė: įprasta. 
Duomenys: 
vidutiniams 
speniams. Melžiklis 
minkštais kraštais. 
Prekės Nr. 
99900982

„DeLaval“ melžiklis 22M-LS
Galvutė: įprasta. Duomenys: 
vidutiniams arba dideliems 
speniams. Mažo slydimo 
konstrukcija su ergonomiška 
galvute.
Prekės Nr. 85450780

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams. 
Prekės Nr. 86940780

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20S-ST
Galvutė: maža.
Duomenys: vidutiniams trumpiems bei 
mažiems speniams.
Prekės Nr. 86940480

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M-EX
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams.  
Ilgesnė pieno žarna.
Prekės Nr. 86940781

„DeLaval“ melžiklis 22M-EX
Galvutė: įprasta.
Duomenys: vidutiniams arba 
dideliems speniams ir platiems 
tešmenims. Ilgesnė pieno žarna.
Prekės Nr. 99900880
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Melžikliai, tinkantys 
„DeLaval“ melžtuvui MC73

„DeLaval“ melžiklis 20M-LS
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams ir 
platiems tešmenims. Mažo slydimo 
konstrukcija su ergonomiška 
galvute.
Prekės Nr. 85450480

„DeLaval“ melžiklis 20M-LS
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: mažo slydimo.
Prekės Nr. 96400780

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams. 
Prekės Nr. 86940780

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20S-ST
Galvutė: maža.
Duomenys: vidutiniams trumpiems bei 
mažiems speniams.
Prekės Nr. 86940480

„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M-EX
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams.  
Ilgesnė pieno žarna.
Prekės Nr. 86940781

„DeLaval“ melžiklis 18M-VMS™

Galvutė: įprasta. 
Duomenys: ploniems speniams. 
Prekės Nr. 89550880
Tūtelė: 928926 80-83

„VMS™“ melžiklis skirtas optimaliai pritaikyti prie „VMS™“ spenių 
puodelio – geresnis nei įprastas šiam puodeliui skirtas melžiklis. „VMS™“ 
melžikliui gresia mažesnis susilankstymo pavojus, jei karvė ant jo užlipa, 
o tai sumažina įspėjimo pavojų „VMS™“.

Melžikliai, tinkantys
„DeLaval VMS™“

„DeLaval“ melžiklis  
20M-ST-VMS™

Galvutė: įprasta.  
Duomenys: trumpiems  
bei mažiems speniams. 
Prekės Nr. 94921280
Tūtelė: 940159 80-83

„DeLaval“ melžiklis  
18M-ST-VMS™

Galvutė: įprasta.  
Duomenys: trumpiems bei 
ploniems speniams.
Prekės Nr. 86184280
Tūtelė: 940159 80-83

„DeLaval“ melžiklis 20M-VMS™

Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams.
Prekės Nr. 92725980
Tūtelė: 928926 80-83

„DeLaval Clover™“  
melžiklis 20M-VMS
Galvutė: įprasta.  
Duomenys: vidutiniams speniams.
Prekės Nr. 87629580
Tūtelė: 928926 80-83

Kiti melžikliai

„DeLaval“ melžiklis TF 24M
Prekės Nr. 96003682

„DeLaval“ melžiklis 10 mm HCC 24M
Prekės Nr. 90759580

„DeLaval“ melžiklis HP 24M
Prekės Nr. 96000081

„DeLaval“ melžiklis CIS 25 mm
Prekės Nr. 96019902
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„DeLaval“ guminės dvigubos puls. žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės

skersmuo
Ilgis

90844780 Dvigubos, puls., juodos gumos 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė
90844783 Dvigubos, puls., juodos gumos 7.6 mm / 13.2 mm 2400 mm

„DeLaval“ guminės viengubos puls. žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus 

skersmuo
Ilgis

90844280 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 25 m ritė
90844286 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 220 mm; 4 vnt.
90844285 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 205 mm; 4 vnt.
90844284 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 180 mm; 4 vnt.
90844282 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 155 mm; 4 vnt.
90844580 Viengubos, puls.; juodos gumos 11 mm 25 m ritė
90844680 Viengubos, puls.; juodos gumos 13.5 mm 25 m ritė

„DeLaval“ guminės pieno žarnos;  
galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo Ilgis
90840580 Pienui; juodos gumos 16 mm 20 m ritė
90840501 Pienui; juodos gumos 16 mm Parduodamos  

po metrą
90840480 Pienui; juodos gumos 14.5 mm 20 m ritė
90840401 Pienui; juodos gumos 14.5 mm Parduodamos  

po metrą
90840403 Pienui; juodos gumos 14.5 mm 1220 mm
90840080 Pienui; juodos gumos 8 mm 25 m ritė
90840180 Pienui; juodos gumos 10.5 mm 25 m ritė

„DeLaval VMS™“ guminės pieno žarnos;  
galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
91701381 Pienui; juodos gumos 11.2 / 20.2 mm 1700 mm; 4 vnt.
91701382 Pienui; juodos gumos 11.2 / 20.2 mm 1850 mm; 4 vnt.

„DeLaval“ trigubos guminės žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo 1/ Ilgis

Vidaus skersmuo 2
98981780 Universalios; juodos gumos 14.5 / 7.6 mm 25 m ritė
98981701 Universalios; juodos gumos 14.5 / 7.6 mm Parduodamos  

po metrą

„DeLaval“ silikoninės viengubos oro ar puls. žarnos,
mėlynos
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo Ilgis
86265380 Viengubos, puls.; mėlyno 

silikono
7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė

„DeLaval“ silikoninės dvigubos puls. žarnos,  
mėlynos ir skaidrios
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
90846380 Dvigubos, puls.; mėlyno silikono 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė
90846480 Dvigubos, puls.; skaidraus silikono 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė

„DeLaval“ silikoninės pieno žarnos, mėlynos ir
skaidrios, galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
91724981 Pieno žarna; mėlyno silikono 22 mm / 36 mm 10 m ritė
90842380 Pieno žarna; mėlyno silikono 16 mm / 27 mm 25 m ritė
90842680 Pieno žarna; skaidraus silikono 16 mm / 27 mm 25 m ritė
90842280 Pieno žarna; mėlyno silikono 14.5 mm / 25.7 mm 25 m ritė
90842580 Pieno žarna; skaidraus silikono 14.5 mm / 25.7 mm 25 m ritė

„DeLaval“ žarnos
„DeLaval“ originalios guminės žarnos. 
Medžiaga atitinka maistą (pieną) 
reglamentuojančus aktus ir turi dvi 
skiriamąsias oranžines juosteles.

„DeLaval“ silikoninės žarnos yra lanksčios ir
sklandžios, jas lengva naudoti ir valyti.
Išbandykite ir sužinokite, kuo skiriasi „DeLaval“.
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„DeLaval“ guminės dvigubos puls. žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės

skersmuo
Ilgis

90844780 Dvigubos, puls., juodos gumos 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė
90844783 Dvigubos, puls., juodos gumos 7.6 mm / 13.2 mm 2400 mm

„DeLaval“ guminės viengubos puls. žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus 

skersmuo
Ilgis

90844280 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 25 m ritė
90844286 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 220 mm; 4 vnt.
90844285 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 205 mm; 4 vnt.
90844284 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 180 mm; 4 vnt.
90844282 Viengubos, puls.; juodos gumos 7.2 mm 155 mm; 4 vnt.
90844580 Viengubos, puls.; juodos gumos 11 mm 25 m ritė
90844680 Viengubos, puls.; juodos gumos 13.5 mm 25 m ritė

„DeLaval“ guminės pieno žarnos;  
galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo Ilgis
90840580 Pienui; juodos gumos 16 mm 20 m ritė
90840501 Pienui; juodos gumos 16 mm Parduodamos  

po metrą
90840480 Pienui; juodos gumos 14.5 mm 20 m ritė
90840401 Pienui; juodos gumos 14.5 mm Parduodamos  

po metrą
90840403 Pienui; juodos gumos 14.5 mm 1220 mm
90840080 Pienui; juodos gumos 8 mm 25 m ritė
90840180 Pienui; juodos gumos 10.5 mm 25 m ritė

„DeLaval VMS™“ guminės pieno žarnos;  
galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
91701381 Pienui; juodos gumos 11.2 / 20.2 mm 1700 mm; 4 vnt.
91701382 Pienui; juodos gumos 11.2 / 20.2 mm 1850 mm; 4 vnt.

„DeLaval“ trigubos guminės žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo 1/ Ilgis

Vidaus skersmuo 2
98981780 Universalios; juodos gumos 14.5 / 7.6 mm 25 m ritė
98981701 Universalios; juodos gumos 14.5 / 7.6 mm Parduodamos  

po metrą

„DeLaval“ silikoninės viengubos oro ar puls. žarnos,
mėlynos
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo Ilgis
86265380 Viengubos, puls.; mėlyno 

silikono
7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė

„DeLaval“ silikoninės dvigubos puls. žarnos,  
mėlynos ir skaidrios
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
90846380 Dvigubos, puls.; mėlyno silikono 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė
90846480 Dvigubos, puls.; skaidraus silikono 7.6 mm / 13.2 mm 25 m ritė

„DeLaval“ silikoninės pieno žarnos, mėlynos ir
skaidrios, galima naudoti su maistu (pienu)
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės Ilgis

skersmuo
91724981 Pieno žarna; mėlyno silikono 22 mm / 36 mm 10 m ritė
90842380 Pieno žarna; mėlyno silikono 16 mm / 27 mm 25 m ritė
90842680 Pieno žarna; skaidraus silikono 16 mm / 27 mm 25 m ritė
90842280 Pieno žarna; mėlyno silikono 14.5 mm / 25.7 mm 25 m ritė
90842580 Pieno žarna; skaidraus silikono 14.5 mm / 25.7 mm 25 m ritė

„DeLaval“ PVC žarnos

PVC žarnas dažnai naudoja ūkininkai, norintys paprasto ir patikimo 
sprendimo. Ypač PVC žarnas mėgsta ūkininkai, norintys matyti, kaip 
teka pienas, nes jos yra skaidrios.
„DeLaval“ PVC pieno žarnos pažymėtos dviem mėlynomis juostelėmis, 
o tai reiškia, kad jos tinkamos naudoti su maisto produktais (pienu). 
„DeLaval“ dvigubos pulsavimo žarnos
pažymėtos viena mėlyna juostele, o tai reiškia, kad jos skirtos orui ar 
vakuumui gabenti.

„DeLaval“ PVC dvigubos puls. žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus, išorės

skersmuo
Ilgis

90845090 Dvigubos, puls.; 
PVC

7.5 mm / 13.7 mm 20 m ritė

„DeLaval“ PVC pieno žarnos
Prekės Nr. Tipas Vidaus skersmuo Ilgis
89814380 Pieno; PVC 14.3 mm 25 m ritė
89814381 Pieno; PVC 14.3 mm 740 mm; 1 vnt.
89814383 Pieno; PVC 14.3 mm 2350 mm; 1 vnt.
89835680 Pieno; PVC 16 mm 25 m ritė

Ergonomikos tyrimas, atliktas Švedijos žemės 
ūkio mokslų universiteto, parodė, kad lengvų 
žarnų naudojimas turi tokį patį teigiamą 
poveikį, koks pastebėtas pirmą kartą pristačus 
„Harmony“ melžtuvą. Bendras darbo krūvis 
melžimo metu sumažintas 15 procentų. Tai 
mažina melžėjo stresą ir padeda išvengti su 
darbu susijusių sužeidimų.

Žarnų pjoviklis, užbaigiantis jūsų įrankių 
rinkinį 
Tinkamas pieno ir oro žarnų sumontavimas 
užtikrina didelį našumą ir patvarumą.
• Žarnų pjoviklis rekomenduojamas norint 

atlikti tikslų „DeLaval“ žarnų pjovimą ir 
užtikrinti, kad žarnos galas neįplyš dėl 
šiurkštaus pjovimo.

• Nupjaukite iki tokio ilgio, kokio jums reikia.
• Sklandžiai nupjovus galus žarnos lengvai ir 

greitai tvirtinamos.
• Tiesiai nupjauti žarnos galai padeda užtikrinti 

gerą higieną.

Prekės Nr. 89653101

„DeLaval“ žarnos laikiklis
Naudokite „DeLaval“ žarnos laikiklius, 
kad surištumėte žarnas ir optimaliai 
nustatytumėte melžtuvą.
• Naudokite žarnos laikiklius ilgai pieno 

žarnai ir dvigubai pulsavimo žarnai surišti
• Užtikrinkite žarnų surišimą, kad melžtuvo 

padėtis būtų gerai nustatyta
• Kiekvieną kartą keisdami ilgą pieno žarną 

pakeiskite „DeLaval“ žarnų laikiklius 

Prekės Nr. 85231280

Norėdami užtikrinti geriausius melžimo 
rezultatus:
• Pritaikykite žarnos ilgį prie savo 

įrenginių. 
Nupjaukite žarnas lygiai ir tiesiai.
• Keiskite gumines, PVC ir TPE pieno 

žarnas bent kartą per metus.
• Keiskite silikonines pieno žarnas bent 

kas antrus metus.
• Keiskite oro žarnas kas antrą kartą, kai 

keičamos pieno žarnos.
• Naudokite „DeLaval“ žarnų laikiklius, 

kad tiksliai surištumėte žarnas ir 
optimaliai nustatytumėte melžtuvą.

  21



Mėlyni „DeLaval“ pieno filtrai
Profesionalūs mėlyni pieno filtrai iš „DeLaval“ 
užtikrina veiksmingą filtravimą suteikdami 
jums galimybę mėgautis lengvais pieno 
kokybės patikrinimais. Naudojant šiuos šviesiai 
mėlynus pieno filtrus piene esantys gumulėliai 
arba dulkelės lengviau pastebimos. Dėl to 
po melžimo galite atlikti papildomus mastito 
patikrinimus.

„DeLaval“ pieno filtrai
Mūsų unikalūs aukštos technologijos pieno 
filtrai apsaugo nuo pašalinių dalelių patekimo į 
pieną ir užtikrina pieno kokybę. Visi „DeLaval“ 
pieno filtrai gali liestis su maisto produktais ir 
užtikrina tinkamą drėgnąjį stiprį gerai srauto 
tėkmei užtikrinti, veiksmingai sulaikydami 
nuosėdas.

Pieno filtravimo kojinė 
Pieno filtravimo kojinė yra dvipusė pieno 
filtravimo medžiaga, sujungta 
išilginės siūlės, ir sudaranti kojinę, kurios vienas 
galas yra atviras.

Apvalus pieno filtras
Apvalūs pieno filtrai yra apvalūs arba 
stačakampio formos medžiagos gabalėliai, 
dažniausiai taikomi kibirams arba vamzdinei 
melžimo įrangai. Apvalūs pieno filtrai paprastai 
neužtikrina aukštos filtravimo kokybės, kokią 
suteikia filtravimo rankovė arba kojinė, todėl jie 
retai naudojami pramoninio melžimo metu.

DeLaval VMS™“ pieno filtras
„DeLaval VMS™“ pieno filtrai tiksliai telpa į 
„VMS™“ pieno filtravimo įrenginį ir veiksmingai 
pašalina gumulėlius bei nešvarumus. Šis 
mėlynas „DeLaval“ pieno filtras iš neaustinės, 
drėgnuoju gamybos būdu pagamintos 
medžiagos padeda išlaikyti aukštą pieno 
kokybę.

Suklijuotas arba susiūtas
Filtravimo kojinės arba rankovės siūlės 
gali būti suklijuotos arba susiūtos. Galite 
patys nuspręsti, kuris siūlių tipas jums yra 
veiksmingiausias.

Pieno filtro pasirinkimas 
Tradiciniai filtrai yra balti, tačau naudojant 
mūsų mėlynus filtrus galima lengviau 
pastebėti mastito arba kitų galimų teršalų 
požymius. Pasirinkite, kas geriausiai tinka 
jūsų įrangai iš suklijuotų arba susiūtų 
filtravimo kojinių, rankovių arba apvalių 
filtrų. Įsidėmėkite, kad vienkartiniai pieno 
filtrai skirti vienkartiniam naudojimui.

Spalva Tipas Siūlės tipas

Verta pakeisti laiku
Visada keiskite „DeLaval“ pieno 
filtrus po kiekvieno melžimo arba 
reguliariai siekdami užtikrinti, 
jog išlaikote tinkamą kokybiškos 
pieno gamybos higieną.
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Dydis 
(mm)

Storis
(g/m2) Siūlės tipas

Kiekis
(filtr./
dėž.)

Prekės 
numeris Pavadinimas

250 x 60 70 Suklijuota 200 90577642 Pieno filtravimo kojinė GW70 250x60 mm

270 x 70 70 Susiūta 200 90577649 Pieno filtravimo kojinė SW70 270x70 mm

310 x 60 120 Susiūta 200 98079628 Pieno filtravimo kojinė SW120 310x60 mm

320 x 60 60 Suklijuota 200 90577610 Pieno filtravimo kojinė GW60 320x60 mm

320 x 60 70 Susiūta 200 90577670 Pieno filtravimo kojinė SW70 320x60 mm

455 x 60 70 Suklijuota 200 90577643 Pieno filtravimo kojinė GW70 455x60 mm

455 x 75 70 Susiūta 200 90577644 Pieno filtravimo kojinė SW70 455x75 mm

455 x 75 120 Susiūta 100 90577645 Pieno filtravimo kojinė SW120 455x75 mm

530 x 60 70 Susiūta 200 90577646 Pieno filtravimo kojinė SW70 530x60 mm

610 x 95 70 Susiūta 70 98498680 Pieno filtravimo kojinė SW70 610x95 mm

620 x 60 60 Suklijuota 200 90577611 Pieno filtravimo kojinė GW60 620x60 mm

620 x 60 70 Susiūta 200 90577671 Pieno filtravimo kojinė SW70 620x60 mm

620 x 60 120 Susiūta 100 98079627 Pieno filtravimo kojinė SW120 620x60 mm

620 x 60 155 Susiūta 100 98079629 Pieno filtravimo kojinė SW155 620x60 mm

620 x 75 60 Susiūta 200 90577620 Pieno filtravimo kojinė SW60 620x75 mm, 
Q200

620 x 75 120 Susiūta 100 98072760 Pieno filtravimo kojinė SW120 620x75 mm

620 x 98 120 Susiūta 50 98080530 Pieno filtravimo kojinė SW120 620x98 mm

800 x 75 70 Susiūta 200 90577621 Pieno filtravimo kojinė SW70 800x75 mm

980 x 140 60 Susiūta 200 85140002 Pieno filtravimo kojinė SW60 980x140 mm

(col.)

12 x 2.25 70 Susiūta 100 830723004 Pieno filtravimo kojinė SW70 12x2.25 col.

17 x 4.87 70 Susiūta 50 830727980 Pieno filtravimo kojinė SW70 17x4.87 col.

23 x 2.75 70 Susiūta 100 830723005 Pieno filtravimo kojinė SW70 23x2.75 col.

23.5 x 3 70 Susiūta 100 830723003 Pieno filtravimo kojinė SW70 23.5x3 col.

24 x 2 70 Susiūta 100 830723001 Pieno filtravimo kojinė SW70 24x2 col.

24 x 2.25 70 Susiūta 100 830723002 Pieno filtravimo kojinė SW70 24x2.25 col.

28.5 x 4.5 70 Susiūta 50 830728180 Pieno filtravimo kojinė SW70 28.5x4.5 col.

28.5 x 4.87 70 Susiūta 50 830728280 Pieno filtravimo kojinė SW70 28.5x4.87 col.

33.5 x 4.87 70 Susiūta 50 830764080 Pieno filtravimo kojinė SW70 33.5x4.87 col.

Dydis 
(mm)

Storis
(g/m2) Siūlės tipas

Kiekis
(filtr./
dėž.)

Prekės 
numeris Pavadinimas

320 x 60 60 Suklijuota 200 90577710 Pieno filtravimo kojinė GB60 320x60 mm

320 x 60 80 Suklijuota 200 90577730 Pieno filtravimo kojinė GB80 320x60 mm

620 x 60 60 Suklijuota 200 90577711 Pieno filtravimo kojinė GB60 620x60 mm

620 x 60 80 Suklijuota 200 90577731 Pieno filtravimo kojinė GB80 620x60 mm

620 x 98 120 Susiūta 50 98079634 Pieno filtravimo kojinė SB120 620x98 mm

620 x 60 120 Susiūta 100 98079626 Pieno filtravimo kojinė SB120 620x60 mm

320 x 60 60 Susiūta 200 87178101 Pieno filtravimo kojinė SB60 320x60 mm

620 x 60 60 Susiūta 200 87178201 Pieno filtravimo kojinė SB60 620x60 mm

610 x 95 80 Susiūta 200 87178301 Pieno filtravimo kojinė SB80 610x95 mm

(col.es)

17 x 4.87 80 Susiūta 50 830803225 Pieno filtravimo kojinė SB80 17x4.87 col.

23.5 x 3 80 Susiūta 50 830723012 Pieno filtravimo kojinė SB80 23.5x3 col.

24 x 2 80 Susiūta 50 830723009 Pieno filtravimo kojinė SB80 24x2 col.

24 x 2.25 80 Susiūta 100 830723010 Pieno filtravimo kojinė SB80 24x2.25 col.

33.5 x 4.87 80 Susiūta 50 830803226 Pieno filtravimo kojinė SB80 33.5x4.87 col.

Mėlynos Pieno filtravimo kojinės

Baltos pieno filtravimo kojinės

„DeLaval“ siūlo rinktis iš daugybės pieno filtrų, atitinkančų jūsų 
konkrečas įrenginių ir ūkio sąlygas. Raskite tipą, kuris geriausiai 
atitinka jūsų poreikius.

Mėlyni 
pieno 
filtrai

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!
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Dydis (mm)
Storis
(g/m2)

Kiekis
(filtr./dėž.)

Prekės numeris Pavadinimas

125 20 200 98501285 Apvalus pieno filtras W20 125 mm

180 20 200 98501880 Apvalus pieno filtras W20 180 mm

200 20 200 98502080 Apvalus pieno filtras W20 200 mm

220 20 200 98502280 Apvalus pieno filtras W20 220 mm

220 x 160 20 200 90577665 Apvalus pieno filtras W20 220x160 mm

240 20 200 98502480 Apvalus pieno filtras W20 240 mm

320 20 200 98503280 Apvalus pieno filtras W20 320 mm

Mėlynos pieno filtravimo rankovės

Baltos pieno filtravimo rankovės

Balti apvalūs pieno filtrai

Dydis (mm) Storis
(g/m2)

Siūlės tipas Kiekis
(filtr./dėž.)

Spalva Prekės 
numeris

Pavadinimas

570 x 44 120 Susiūta 100 Balta 98079631 VMS™ Pieno filtravimo kojinė SW120 570x44 mm

570 x 44 120 Susiūta 100 Mėlyna 98079632 VMS™ Pieno filtravimo kojinė SB120 570x44 mm

1040 x 44 120 Susiūta 100 Mėlyna 98079633 VMS™ Pieno filtravimo kojinė SB120 1040x44 mm

„VMS™“ pieno filtrai

Dydis (col.) Storis
(g/m2)

Siūlės tipas Kiekis
(filtr./dėž.)

Prekės 
numeris

Pavadinimas

17 x 4.87 70 Susiūta 50 830723006 Pieno filtravimo rankovė SW70 17x4,87 col.

33.5 x 4.87 70 Susiūta 50 830723007 Pieno filtravimo rankovė SW70 33.5x4.87 col.

36 x 4.87 70 Susiūta 50 830723008 Pieno filtravimo rankovė SW70 36x4,87 col.

Dydis (mm)
Storis
(g/m2)

Siūlės tipas
Kiekis
(filtr./dėž.)

Prekės 
numeris

Pavadinimas

880 x 150 80 Susiūta 200 90577745 Pieno filtravimo rankovė SB80 880x150 mm

(col.)

17 x 4.87 80 Susiūta 50 830723011 Pieno filtravimo rankovė SB80 17x4,87 col.

33 x 4.87 80 Susiūta 50 830803223 Pieno filtravimo rankovė SB80 33.5x4.87 col.

36 x 4.87 80 Susiūta 50 830803224 Pieno filtravimo rankovė SB80 36x4,87 col.

Mėlyni 
pieno 
filtrai

Mėlyni 
pieno 
filtrai

„DeLaval“ pieno filtrų dozavimo dėžutė 
MDB620
Pieno filtrai turi būti laikomi sausoje, švarioje ir 
vėsioje vietoje, apsaugoti nuo dulkių, vabzdžių 
ir drėgmės. Ši specialios konstrukcijos filtrų 
dėžutė saugo pieno filtrus ir padeda juos 
patogiai paimti.
Prekės Nr. 85000601
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„DeLaval“ miltelių pavidalo 
plovimo rūgštis „Acid 50“
Veiksmingai pašalina melžimo 
įrenginiuose bei pieno 
aušintuvuose besikaupiančas 
kalkių ir mineralų nuosėdas. 
Veiksmingai veikia su bet kokiu 
vandeniu. Dozavimas – 
nuo 50 iki 75 ml / 10 litrų vandens.
Prekės Nr. 741001505 10 kg 

Rūgštiniai plovikliai

„OptiCid“
„OptiCid“ yra bazinis skystas 
rūgštinis ploviklis. Jis lengvai 
tirpina melžimo įrenginiuose 
besikaupiantį pieno akmenį, kalkių 
ir mineralų nuosėdas. Gali būti 
naudojamas plovimo procedūroms 
atlikti, kuriose dominuoja šarminiai 
ir kiti plovikliai.
Prekės Nr. 92053045 25 l
Prekės Nr. 92053046 60 l
Prekės Nr. 92053047 200 l

„Cid“ 
„Cid“ – tai efektyvi kalkių šalinimo 
priemonė melžimo sistemoms 
ir pieno aušintuvams valyti. 
„Cid“ puikiai šalina kalkes esant 
minkštam ir vidutinio kietumo 
vandeniui. Puikiai tinka pakaitinio 
plovimo procedūroms atlikti. 
Rekomenduojama koncentracija – 
nuo 50 iki 100 ml / 10 litrų 
vandens.
Prekės Nr. 92053625 25 l
Prekės Nr. 92052660 60 l

„Cidmax“
„Cidmax“ – tai labai koncentruota 
kalkių šalinimo priemonė melžimo 
sistemoms ir pieno aušintuvams 
valyti. „Cidmax“ yra efektyvus 
su bet kokiu vandeniu. Puikiai 
tinka plovimo procedūroms atikti, 
kuriose dominuoja šarminiai 
plovikliai. Rekomenduojama 
koncentracija – nuo 50 iki 80 ml / 
10 litrų vandens.
Prekės Nr. 92052510  10 l
Prekės Nr. 92052525  25 l
Prekės Nr. 92052560  60 l
Prekės Nr. 92052599 200 l

„DeLaval PeraDis™“
„DeLaval“ dezinfekuojamoji priemonė 
„PeraDis“ ypač efektyviai naikina 
ant melžiklių ir melžtuvų paviršių 
besiveisiančius mastitą sukeliančius 
mikroorganizmus, o kartu sumažina 
veterinarines išlaidas. 5 proc. 
peroksiacto rūgšties pagrindo 
itin koncentruotas organiškas 
preparatas.
Prekės Nr. 92086211 20 l

Dezinfekuojamosios  
priemonės

„DeLaval“ chloro tabletės
„DeLaval“ chloro tabletės yra 
skirtos melžimo sistemoms, pieno 
aušintuvams, melžimo įrangai 
ir melžimo metu naudojamiems 
tekstilės gaminiams dezinfekuoti. 
Lengvai naudojamas ilgo galiojimo 
laiko gaminys.
Chloro tabletės, 300 vnt.
Prekės Nr. 92086300 

Melžimo įrangos plovikliai
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„DeLaval Alkali 1+“ šarmas
Šis jau daugiau kaip 20 metų 
naudojamas ploviklis vertinamas 
dėl efektyvaus plovimo ir gero 
dezinfekavimo. Jis maksimaliai 
gerai plauna ypaču kietu vandeniu 
ir esant sudėtingoms sąlygoms. 
Dozavimas – nuo 50 iki 100 ml / 
10 litrų vandens.
Prekės Nr. 96030101 10 kg
Prekės Nr. 96030701 25 kg

Šarminiai plovikliai

Skysti šarminiai plovikliai Miltelių pavidalo

Duomenys „Ultra“ „Super“ „C-Alka“ „Fresh 25“ „Alkali 1+“

Šalina pieno riebalus     

Šalina pieno baltymus     

Be fosfatų   

Galima naudoti su kietu vandeniu *   

Gaminys daugeliui CIP sąlygų     

Gaminys skirtas minkštam vandeniui  

Sudėtyje yra chloro     

Plovimas esant žemai temperatūrai 

Suderinama su automatiniu dozavimu    

„Ultra“
„Ultra“ – tai chloruotas šarminis 
skystas ploviklis su fosfatais, 
skirtas naudoti su kietu vandeniu.
Patikimas ir veiksmingas gaminys 
esant sudėtingiausioms valymo 
sąlygoms. Dozavimas – nuo 50 iki 
100 ml / 10 litrų vandens.
Prekės Nr. 92052210 10 l
Prekės Nr. 92052225 25 l 
Prekės Nr. 92052260 60 l 
Prekės Nr. 92053299 200 l

„Super“
„Super“ – tai chloruotas šarminis 
ploviklis be fosfatų, gerai 
plaunantis su minkštu ir vidutinio 
kietumo vandeniu. Jei laikomasi 
pakaitinio plovimo procedūrų, 
„Super“ gali būti naudojamas su 
vandeniu, kurio kietumas yra iki 30 
dH. Dozavimas – nuo 50 iki 80 ml / 
10 litrų vandens.
Prekės Nr. 92052325 25 l
Prekės Nr. 92052360 60 l

„Fresh 25“
„Fresh 25“ – chloruotas šarminis 
ploviklis be fosfatų. Tai puikus 
melžimo įrangos ir pieno aušintuvų 
plovimo gaminys, kai turima mažai 
karšto vandens (> 60 °C), arba 
kai plovimo vanduo yra 25–40 
°C temperatūros. „Fresh 25“ 
negalima naudoti su vėsesniu kaip 
25 °C temperatūros vandeniu. 
Rekomenduojama koncentracija – 
nuo 50 iki 80 ml / 10 litrų vandens.
Prekės Nr. 92052910 10 l
Prekės Nr. 92052925 25 l
Prekės Nr. 92052960 60 l
Prekės Nr. 92052999 200 l

„DeLaval“ ploviklis be chloro 
CFD100
yra skystas šarminis ploviklis 
be chloro ir fosforo junginių, 
bendrovės „DeLaval“ sukurtas 
naudoti būtent ten, kur kietas 
vanduo. Tiems, kuriems rūpi 
aplinka, ir ekologiniams ūkiams. 
Dozavimas – nuo 30 iki 50 ml / 
10 litrų vandens.
Prekės Nr. 741007190 20 l
Prekės Nr. 741007191 60 l
Prekės Nr. 741007192 200 l

*priklausomai nuo vandens kietumo, gali reikėti padidinti rūgšties kiekį.

„C-Alka“
Chloruotas šarminis ploviklis, 
skirtas melžimo įrangai ir pieno 
aušintuvams plauti. „C-Alka“ 
užtikrina puikią veiksmingumo 
ir ekonomiškumo pusiausvyrą 
naudojant plovimo procedūroms, 
kuriose dominuoja šarminiai ir kiti 
plovikliai, su minkštu vandeniu.
Dozavimas – nuo 50 iki 80 ml / 
10 litrų vandens.
Prekės Nr. 741007050  20 l
Prekės Nr. 741007051  60 l
Prekės Nr. 741007052  200 l
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Ploviklio dozatorius
Šis dozatorius yra patogi priemonė plovikliams 
dozuoti ir perpilti. 50 ml dozatorius tinka 5 ir  
20 ar 25 litrų indams, o 100 ml dozatorius –  
60 ir 200 litrų statinėms. Taip pat siūlomas 
1 litro talpos dozavimo indas.
Prekės Nr. 92075160 100 ml

„DeLaval“ saugi pompa ir matavimo 
indas
Ši saugi pompa turi vaikų saugumą 
užtikrinantį užraktą ir sumažina išlaistymo 
pavojų. Komplekte taip pat yra matavimo 
indas, leidžiantis saugiai normuoti 
chemines medžiagas.
Prekės Nr. 98509981 25/5
Prekės Nr. 98509982 60/15
Prekės Nr. 98509983 200/50

„DeLaval“ kempinėlės, 10 vnt.
40 ar 34 mm vamzdžiui.
Prekės Nr. 95921540
46,5 ar 40 mm vamzdžiui.
Prekės Nr. 95921546
52 ar 46 mm vamzdžiui.
Prekės Nr. 95921552
63,5 ar 60 mm vamzdžiui.
Prekės Nr. 99909263

„DeLaval“ purkštukas „Gilmour“
Lieto metalo korpusas ir izoliuota rankena. 
Tinka tiek karštam, tiek šaltam vandeniui 
purkšti. 
Prekės Nr. 92735813

„DeLaval“ purkštukas JS3
Patvarus ir patogus naudoti 
purkštukas, kurį lengva tvirtai suimti 
net šlapiomis rankomis.
Vandens srovę galima lengvai 
reguliuoti nuo silpnos iki stiprios. 
Purkštuką taip pat galima užfiksuoti 
fiksavimo žiedu.
Prekės Nr. 92961404

Dozavimo indas 1 l
Prekės Nr. 98795680 

Čiaupai
Šie čiaupai pritaikomi ploviklių indams, kad 
būtų patogiau ploviklius dozuoti. Vienas dydis 
tinka 5, 10 ir 25 litrų indams, kitas – 60 ir 
200 litrų statinėms.
60 ar 200 l statinei
Prekės Nr. 92075165 
10, 20 ar 25 l indui
Prekės Nr. 96035816 

Talpų atidarytuvas
Įrankis, skirtas 5, 10, 20, 25, 60 ir 
200 l indams atidaryti.
Prekės Nr. 90659201 
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Valymo šepečai
„DeLaval“ valymo šepečų asortimentas apima 
gausų šepečų pasirinkimą, užtikrinantį higienišką 
melžimą. Šepečai pagaminti iš kieto polipropileno 
blokų, užtikrinančų tinkamą ir higienišką paviršių, 
kurį lengva valyti. Šereliai pagaminti iš tvirto 
poliesterio. Didelis šerelių skaičus užtikrina 
veiksmingą valymą. Nerūdijančojo plieno vielos 
ir šerelių pluoštai sudaro universalius šepečus. 
Šepečai ir rankenos atlaiko iki 121 °C valymo 
temperatūrą. 

HEAVY
DUTY
24/7  365

Visi mūsų šepečai turi tvirtus poliesterio 
šerelius ir užtikrina patvarų naudojimą 
kiekvieną dieną. Jie toleruoja aukštą 
temperatūrą ir standartinės koncentracijos 
chemines medžiagas – nuo 2 iki 10,5 pH. 
Siekiant užtikrinti papildomą švarą juos 
galima plauti indaplovėje arba virinti. Visos 
medžiagos yra saugios naudoti su maisto 
produktais.

Kai kuriuos gaminius galima rinktis iš baltos 
arba raudonos spalvos.
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Cisternos valymo šepetys
Šepetys, skirtas cisternai valyti. 
Speciali apvali galvutė užtikrina 
veiksmingumą. 140 x 200 mm
Raudonas, prekės Nr. 98880115
Baltas, prekės Nr. 90519302

„DeLaval“ cisternos išleidimo 
angos valymo šepetys 
Šepetys, skirtas cisternos 
išleidimo angai valyti ir bendram 
vamzdžių valymui atlikti. Aukštos 
kokybės nerūdijančojo plieno ir 
poliesterio šereliai. 
500 mm, 60 mm skersmens
Prekės Nr. 98880103

Pieno žarnos valymo šepetėlis
15,5 x 1050 mm
Prekės nr. 86701401

Vamzdžių valymo šepetys ir 
lanksčoji jungtis
Šepetys, skirtas vamzdžiams 
valyti. Šepetys tvirtinamas ant 
lanksčosios jungties.
Lanksčoji jungtis, 2500 mm 
Prekės Nr. 97201080
Vamzdžių valymo 
šepetys,150 mm, 60 mm 
skersmens
Prekės Nr. 95831580
Lanksčoji jungtis
Prekės Nr. 97200880

Universalus šepetėlis
Šepetėlis, skirtas pieno žarnoms, 
pulsatoriui ir kitoms mechanizmo 
dalims valyti. 40 x 480 mm,  
10 mm skersmens
Prekės Nr. 98880101

Atsarginiai šepetėliai
Prekės Nr. 97205481

Melžiklio valymo šepetys
Šepetys, skirtas melžikliams valyti. 
465 mm, 10 mm skersmens
Prekės Nr. 98880104

Atsarginis šepetys
Prekės Nr. 97206080
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Keturių šepečių komplektas
Tvirti šepečiai, specialiai sukurti 
pienininkystės ūkininkams. 
Komplekte yra: vamzdžių valymo 
šepetys, universalus šepetys, 
melžiklių valymo šepetys, didelis indų 
valymo šepetys ir plastikinė šepečių 
laikymo kabykla.
280 x 95 x 145 mm
Prekės Nr. 98880100

Valymo kempinė
Gerai sugerianti patvari kempinė. 
Sukurta taip, kad naudojimo 
metu apsaugotų pirštus ir 
nagus. Šiurkštus paviršius – 
sudėtingesniam valymui užtikrinti.
150 x 70 x 50 mm, 5 vnt.
Prekės Nr. 97321550

Rankenos
Cisternų valymo šepečiams, 
valymo šluostėms ir valytuvams 
tvirtinti. Rankenų įvairovė papildo 
šluostės laikiklio ir valytuvų 
asortimentą. Galima įsigyti 
rankenas, pagamintas iš stiklo 
pluošto ir aliuminio.
1300 mm, 22 mm skersmens, 
aliuminis. Prekės Nr. 98880116 
1500 mm, 31 mm skersmens, 
aliuminis. Prekės Nr. 98880129
1700 mm, 31 mm skersmens, 
aliuminis. Prekės Nr. 98880139
Teleskopinė 1100–2020 mm, stiklo 
pluoštas. Prekės Nr. 97270485

Šluostės laikiklis
Su fiksavimo sistema, 
pritvirtinančia šluostę. Pritvirtinkite 
vieną iš šluosčių prie laikiklio ir 
valykite grindis bei langus.
120 x 95 x 230 mm
Prekės Nr. 92060105

Juoda valymo šluostė: 
Vidutinio dydžio, skirta 
įsisenėjusiems nešvarumams 
nuo plytelių ir keraminių paviršių 
pašalinti.
245 x 125 x 23 mm, 10 vnt.
Prekės Nr. 92060102

Balta valymo šluostė: 
Minkšta, skirta riebaluotiems 
nešvarumams nuo lygių paviršių 
pašalinti.
245 x 125 x 23 mm, 10 vnt.
Prekės Nr. 92060103

Nagų valymo šepetėlis
Profesionalus nagų valymo 
šepetėlis, skirtas asmeninei 
higienai užtikrinti, su anga 
pakabinti. 40 x 115 mm
Raudonas, vienas
Prekės Nr. 98880118
Raudonas, 20 vnt.
Prekės Nr. 98880142
Balta, 20 vnt. 
Prekės Nr. 98880140

Didelis indų valymo šepetys  
(su trumpa rankena)
Bendrasis indų valymo šepetys 
su trumpa rankena, skirtas 
mechanizmams ir talpykloms 
valyti.
75 x 250 mm
Prekės Nr. 98880107

Kibiro valymo šepetėlis
Apvalus šveitimo šepetėlis, skirtas 
kibirams valyti.
65 x 190 mm
Prekės Nr. 98880114

Didelis indų (kibirų) valymo 
šepetys
Bendrosios paskirties šepetys, 
skirtas indams, mechanizmams 
ir kibirams valyti – galima labiau 
spausti. 70 x 200 mm
Prekės Nr. 98880109

Didelis indų valymo šepetys  
(su ilga rankena)
Bendrasis indų valymo šepetys su 
ilga rankena, skirtas mechanizmo 
dalims valyti.
50 x 410 mm
Prekės Nr. 98880106

Indų valymo šepetys
Pramoninis indų šepetys, skirtas 
indams ir mechanizmo dalims 
valyti. 27 x 300 mm
Baltas, prekės Nr. 97203505
Raudonas, prekės Nr. 98880117
Baltas, 28 vnt.
Prekės Nr. 98880141
Raudonas, 28 vnt. 
Prekės Nr. 98880143
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„DeLaval“ indų ploviklis
„DeLaval“ indų ploviklis yra veiksmingas 
plovimo skystis, kurį galima naudoti plaunant 
virtuvės reikmenis ir virtuvės bei melžimo 
priedus.
Prekės Nr. 741007583 5 l

„DeLaval“ skalbimo priemonė
„DeLaval“ skalbimo priemonė yra biologinio 
poveikio audinių skalbimo milteliai, 
užtikrinantys nepriekaištingus skalbimo 
rezultatus, net esant 30 laipsnių temperatūrai. 
Ji tinka baltiems ir spalvotiems audiniams 
plauti. Jos formulė puikiai pašalina baltymų, 
kraujo, pieno, alyvos ir riebalų dėmes. 
Specialus kvapiklis padeda užtikrinti gaivų visų 
jūsų drabužių kvapą.
„DeLaval“ skalbimo priemonė, 
Prekės Nr. 90595950 10 kg

„DeLaval“ valomosios putos
Šis gaminys skirtas labai suteptoms sritims 
reguliariai valyti. Naudojant su purkštuku, 
suformuojamas ilgai ant paviršiaus išliekantis 
putų sluoksnis. Tai sukuria optimalią sąveiką 
tarp nešvarumų ir gaminio, nepažeidžiant 
įrangos.
Prekės Nr. 741007722 5 l
Prekės Nr. 741007724 20 l

Valytuvų asortimentas 
Valytuvas 40 cm: 
Šią mentę naudingiau naudoti mažuose 
plotuose. 105 x 45 x 400 mm.
Fiksuojamam kakliukui skirta juoda guma.
Prekės Nr. 92060110
Atsarginė guma (juoda).
Prekės Nr. 92060115

Valytuvas 60 cm:
Šią mentę labai veiksminga naudoti didesnėse 
melžimo patalpose, ant praėjimo takų ir 
didelėse srityse. Jis turi fiksuojamą arba 
apsisukantį kakliuką. 105 x 45 x 600 mm.
Fiksuojamam kakliukui skirta juoda guma.
Prekės Nr. 92060111
Apsisukančiam kakliukui skirta balta guma.
Prekės Nr. 92060112
Atsarginė guma (juoda).
Prekės Nr. 92060114

„DeLaval“ melžimo aikštelių ploviklis
Šis stipriai putojantis rūgštinis kalkes šalinantis 
skystis turi būti naudojamas su purkštuku. 
Rekomenduojama jį naudoti reguliariai pieno 
akmenims ir kieto vandens nuosėdoms šalinti 
nuo išorinių melžimo aikštelių ir pieno laikymo 
patalpų paviršių.
Prekės Nr. 741007712 5 l
Prekės Nr. 741007714 20 l

„DeLaval“ rankų ploviklis
„Regular“ yra švelnus ekologiškas muilas 
rankoms ir kūnui kasdien plauti. Gaiviai 
kvepiantis, neutralaus pH ir sudėtyje turintis 
švelnių ingredientų.
„Ultra“ yra ekologiškas muilas su 
mikrogranulėmis iš bambuko ekstrakto. 
Reguliariai rankoms plauti – veiksmingai 
pašalina nešvarumus ir riebalus.
Prekės Nr. 92065510 „Regular“ 1 l
Prekės Nr. 92065511 „Regular“ 5 l
Prekės Nr. 92065520 „Ultra“ 1 l
Prekės Nr. 92065521 „Ultra“ 5 l
Prekės Nr. 92065135 1 l dozatorius
Prekės Nr. 92065134 5 l dozatorius

„DeLaval“ transportavimo
priemonių ploviklis
Tai stipriai putojantis, švelniai šarminis 
gaminys, skirtas labai suteptoms ūkio 
transporto priemonėms valyti. Jis sukurtas 
specialiai lakuotiems ir dažytiems paviršiams 
valyti. Siekdami optimalių rezultatų, naudokite 
„DeLaval“ transportavimo priemonių ploviklį su 
purkštuku, kad susidarytų tirštesnė puta.
Prekės Nr. 741007700 5 l
Prekės Nr. 741007701 20 l
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„DeLaval“ nuplovimo sistema WS3
Karvidėms ir melžimo aikštelėms plauti naudokite 
lietaus vandenį arba net panaudotą melžimo 
įrangos plovimo procesų vandenį.
Taupomas vanduo, taupomi pinigai
Panaudokite vandens resursus, apie kuriuos 
gal net nepagalvojote: lietaus vandenį nuo 
karvidės stogo ir panaudotą plovimo vandenį. 
Naujoji „DeLaval“ nuplovimo sistema WS3 
leidžia lengvai panaudoti vandenį, kuris yra 
nemokamas – lietaus vandenį.

1000 litrų panaudoto vandens
Patvariame bake telpa 1000 litrų melžimo 
įrangos plovimo procese naudoto ir lietaus 
vandens. Jei jo neužtenka, galite papildyti 
vandens iš kitų šaltinių. Siurblys tiekia vandenį 
tokiu slėgiu, kuris nekenkia melžimo įrangai.

Atsiperka ne tik dėl lietaus vandens
Europoje, karvidėje su 200 melžiamų karvių, 
įskaitant skalavimo ciklą, per dieną vidutiniškai 
sunaudojama 0,86 m3 vandens. Per dieną 
0,48 m3 šio vandens gali būti panaudota 

nuplovimo sistemoje, vidutiniškai sutaupant 
56 proc. Kitaip sakant, galima sutaupyti 175 m3 
vandens per metus, pinigine išraiška tai būtų 
apie 175 €.

Geras siurblys jūsų bakui
Kitas variantas yra „DeLaval“ nuplovimo 
sistema WS2, su kuria galite naudoti jau 
turimą vandens baką. Sistemoje, ant tvirto 
sienos laikiklio yra gerai pasiteisinęs valdomo 
slėgio siurblys. Jis leidžia jums naudoti lietaus 
vandenį kaip plovimo vandenį.

Puikūs plovimo rezultatai
Kasdienis takų ir laukimo zonų plovimas 
palaikant paviršių higieną pagerina kanopų 
būklę. Prie šio patvaraus nuplovimo sprendimo 
papildomai galima įsigyti 20 metrų PVC žarną 
su žalvariniu purškimo antgaliu.

Techniniai duomenys
• Nerūdijančojo plieno siurblio korpusas:  

iki 4 110 l/val.
• Maitinimas: WS3, WS2 1,5 kW,  

230 V 10–16 A
• Vandens slėgis: 5,5 bar darbo metu
• Specialios savybės: 
- Stipri, profiliuota bako konstrukcija
- Įrengimą ir pernešimą palengvinančos 

integruotos rankenos
- Nuo pažeidimų apsaugotas siurblys 

• Įrenginio matmenys I x P x A:  
118 x 78 x 165 cm

WS3 1000 l su žarna ir purkštuku 
Prekės Nr. 85658301 
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Efektyvus plovimas su jau turimu baku
Nebrangi „DeLaval“ nuplovimo sistema WS2 
vidutiniu slėgiu tiekia daug vandens ir gali būti 
naudojama su jau turimu vandens baku. Šis mėšlo 
nuplovimo sprendimas užtikrina greitą kasdienį 
melžimo aikštelės nuplovimą nepažeidžiant melžimo 
įrangos. Šią kompaktišką sistemą galima naudoti 
ir ne melžimo aikštelėje – ji tinka pieno laikymo 
patalpai, kiemui, karvidei ar ūkio technikai plauti.

Naudokite jau panaudotą vandenį, kad 
sumažintumėte sąnaudas
Šioje labai ekonomiškoje nuplovimo sistemoje 
galima naudoti vandenį, likusį po melžimo įrangos 
plovimo procedūrų. Taip pat galite naudoti lietaus 
vandenį, sutekėjusį nuo karvidės stogo, ar vandenį 
iš kito šaltinio. Taip sumažinsite vandens tiekimo, 
nuotekų laikymo ir utilizavimo sąnaudas.

Greitai ir paprastai
Prie sienos tvirtinamos „DeLaval“ nuplovimo 
sistemos WS2 įrengimas yra greitas ir paprastas, 
nes visos dalys yra jau sumontuotos. Vieninteliai 
darbai yra įvado vamzdžio tarp siurblio bei 
išorinio vandens bako ir elektrinio lygio jungiklio 
prijungimas. Aukščių skirtumas tarp siurblio korpuso 
ir vandens lygio bake gali būti net septyni metrai.

Pasiteisinęs sprendimas
Sistemoje, ant tvirto sienos laikiklio yra gerai 
pasiteisinęs valdomo slėgio siurblys. Prie šio
patvaraus nuplovimo sprendimo papildomai galima 
įsigyti 20 metrų PVC žarną su žalvariniu purškimo 
antgaliu.

Privalumai
• Gali būti naudojama su jau turimu vandens baku
• Vietą taupanti, prie sienos tvirtinama konstrukcija
• Švelnus kasdienis melžimo vietos nuplovimas per 

labai trumpą laiką
• Efektyvus mėšlo nuplovimo sprendimas
• Didelis vandens kiekis vidutiniu slėgiu užtikrina 

gerą nuplovimą

Techniniai duomenys
• Nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas:  

67 l/min., 4000 l/val.
• Maitinimas: 1,5 kW, 230 V 10–16 A
• „Idromat“ slėgio valdymas 5,5 bar darbo metu
• Sieninis laikiklis: nerūdijantysis plienas

Pridedamos dalys
• Išvado alkūnė ir žarna
• Siurblio įvado vamzdyno armatūra
• Atbulinis vožtuvas su filtru
• Įvado vamzdyno filtro vožtuvo armatūra
• Elektrinis lygio daviklis (10 m kabelis)
• Žarnos tvirtinimo žiedas

WS2 su žarna ir purkštuku
Prekės Nr. 91603751

„DeLaval“ 
nuplovimo sistema 
WS2
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Pieno kokybės tikrinimas
Šiandienos vartotojai 
reikalauja aukščausios 
kokybės gaminių ištisą 
parą, septynias dienas per 
savaitę. Pasterizuotas pienas, 
gaunamas iš žalio pieno, 
kuriame yra mažiau nei  
250 000 somatinių ląstelių, 
gali būti ilgiau laikomas nei 
gaminiai, pagaminti iš pieno, 
kuriame yra daugiau nei  
500 000 somatinių ląstelių.

Tešmens uždegimas, kurį sukelia pieno liaukų 
bakterinė infekcija, vadinamas mastitu. Jis gali 
būti dviejų formų – klinikinis ir subklinikinis.
prie veterinarinių ir antibiotikų išlaidų. 
Karvės kūnas gynybiškai reaguoja į tešmens 
infekciją, išsiųsdama somatines ląsteles į 
liauką. Gali būti suskaičiuotas šių piene esančių 
ląstelių skaičius.

Klinikinis mastitas aiškiai matomas iš pieno 
tešmens tinimo ir kitų su speniais susijusių 
požymių. Jis taip pat aiškiai atsispindi ūkio 
sąskaitose, kadangi prisideda prie veterinarinių 
ir antibiotikų išlaidų.

Dažniausiai pasitaikantis subklinikinis 
mastitas lemia didžiulį primilžio nuostolį per 
ilgą laikotarpį, tačau yra nepastebimas. Nėra 
neįprasta, kad beveik 40 proc. užsikrėtusios 
bandos serga šia subtilia mastito forma, o tai 
lemia iki 8 proc. mažesnį primilžio vidurkį.

Pažinkite mikroorganizmus
Tešmens infekcijos mastas tiesiogiai priklauso 
nuo ant spenių galiukų esančių bakterijų 
skaičiaus, sukeliančių mastitą.
• Užkrečiami mikroorganizmai melžimo metu 

užsikrėtusių karvių tešmenų sveikoms 
karvėms. 

• Aplinkos mikroorganizmai atsiranda iš 
nešvarios arba nehigieniškos karvių aplinkos.

Mastitas mažina pieno gamybą
Beveik 85 proc. dėl klinikinio mastito 
atsiradusių išlaidų lemia sumažėjusi pieno 
gamyba ir išpiltas pienas. Dėl klinikinio mastito 
atsiradusius pieno nuostolius lemia tai, kad 
gydomos karvės pienas turi būti išpiltas, nes jis 
nėra sveikas ir gali būti užterštas antibiotikais. 
Subklinikinio mastito atveju nuostolius lemia 
dėl pažeisto audinio sumažėjusi gamyba.
Karvės gamina mažiau pieno, nei gali.

Somatinių Gamybos Nuostolis 
ląstelių nuostolis kiekv.
skaičius  karvei
100,000 3 % 210 kg
200,000 6 % 420 kg
300,000 7 % 490 kg
400,000 8 % 560 kg
500,000 9 % 630 kg
600,000 10 % 700 kg
700,000 11 % 770 kg
1,000,000 12 % 870 kg

Todėl svarbiau sumažinti klinikinio mastito 
paplitimą nei bandyti sumažinti su jo gydymu 
susijusias išlaidas.

Mastitas mažina pieno kokybę

Prevencija atsiperka
Kur kas ekonomiškiau mažinti mastito paplitimą bandoje, nei bandyti jį 
mažinti gydant arba skerdžiant karves. Karvės, kurių somatinių ląstelių 
skaičus yra didesnis nei 250 000 ląst./ml, turi būti atskirtos arba melžiamos 
paskutinės. Visada reguliariai kreipkitės į savo veterinarą arba patarėją 
karvės sveikatos klausimais ir laikykitės „DeLaval“ melžimo rutinos – 
dvylikos auksinių taisyklių.
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1. DCC yra nešiojamas prietaisas 
galite jį naudoti bet kada ir bet kur –
karvidėje arba biure. Įjungti užtrunka vos kelias 
sekundes, o mėginio rezultatas parodomas 
aiškiai ir tiksliai vos po minutės.
Prekės Nr. 92740080

2. „DeLaval“ duomenų bazės rinkinys DCC
Saugokite ir eksportuokite SCC duomenis 
su „DeLaval“ duomenų bazės rinkiniu DCC – 
karvės numeris, somatinių ląstelių skaičius, 
ir tyrimo tipas gali būti siunčiamas tiesiai į 
„DeLaval DelPro™ Farm Manager“ nuolat 
atnaujinant tešmens sveikatos duomenis. 

Techniniai duomenys
Gaminio turinys:
• Programos CD („DCCWin“), licencijos 

numeris, instrukcija, nuoseklusis kabelis 
DB9F/M

Prekės Nr. 91737480

3. Tikrinimo kasetė su DCC
Vienkartinė kasetė naudojama surinkti pienui 
prieš atliekant ląstelių skaičiavimą su DCC. 
Joje yra mažas reagentų kiekis, kuris sumaišius 
su pienu reaguoja su somatinių ląstelių 
branduoliais.
Prekės Nr. 92865881

4. DCC krepšys
Specialius apsauginis nešiojamasis krepšys, 
skirtas DCC prietaisui laikyti.
Prekės Nr. 92951680

1

3

4

2

Importuojama į 
„DeLaval DelPro™ 
Farm Manager“

„DeLaval“ Kalifornijos mastito 
testas CMT – tai paprastas ir 
ekonomiškas būdas aptikti užkrėstus 
tešmenų ketvirčius.
Viena iš dažniausiai pasitaikančų mastito formų yra subklinikinis 
mastitas. Jį sunku diagnozuoti, nes nebūna jokių matomų tešmens 
pakitimų, o mastitą rodo tik padidėjęs somatinių ląstelių skaičus. 
„DeLaval“ Kalifornijos mastito testas CMT – tai paprastas ir ekonomiškas 
būdas aptikti užkrėstus tešmenų ketvirčus ir taip sumažinti žalą.
Šis gaminys siūlomas kaip visas komplektas: lėkštelė (5), pompa (6) ir 
0,5 litro (7) arba litro tirpalo buteliukas.
5. Pieno tikrinimo padėklas, baltas
Prekės Nr. 4000620
6. Papildymas, Kalifornijos mastito testui, 1 l 
Prekės Nr. 92065114
7. Kalifornijos mastito testas, komplektas, rinkinys 
Prekės Nr. 92065113

6

5

7
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„DeLaval Biofoam Plus“ valymo gerinimo 
technologija (CIT) suderinta su patentuotu putojanču 
tirpalu iš natūralių medžiagų. Jis skirtas speniams 
optimaliai nuvalyti. „DeLaval Biofoam Plus“ nuplauti 
karvių speniai yra minkšti, sveiki ir higieniški. 
Aukščausią kokybę užtikrina ekologiški komponentai.

„Biofoam Plus“ 10 l 
Prekės Nr. 741006785
„Biofoam Plus “ 20 l 
Prekės Nr. 741006786
„Biofoam Plus “ 60 l 
Prekės Nr. 741006787
„Biofoam Plus “ 200 l 
Prekės Nr. 741006788

PATOBULINTA 

SUDĖTIS

36  



„DeLaval“ tešmens ploviklis
„DeLaval“ tešmens ploviklis yra pagamintas 
jodo pagrindu, didelės koncentracijos skystis 
su subalansuotu kiekiu minkštiklių. Jis 
naudojamas kasdienio melžimo praktikoje 
tešmens rankšluosčams valyti ir dezinfekuoti, 
melžėjo rankoms ir karvės speniams prieš 
melžimą valyti.
Prekės Nr. 741006724 20 l

„Drycel™“ 
„Drycel™“ yra sausas, tvirtas popierius, kuris 
prieš melžimą sudrėkinamas į švarų vandenį 
įpiltu tešmens muilo tirpalu. „Drycel™“ 
veiksmingai valo spenius ir rankas. Jis 
biologiškai suyra mėšle ar dirvoje ir gali būti 
laikomas dozavimo įtaiso talpykloje. „Drycel™“ 
parduodamas 200 ir 600 lapelių ritinėliais.
„Drycel“ 600 x 8 Prekės Nr. 8826380

„Trionet™“
„Trionet™“ yra koncentruotas, drungnu 
vandeniu skiedžiamas skystis, puikiai 
plaunantis tešmenį ir rankšluosčus. „Trionet™“ 
valo ir kondicionuoja spenių odą ir tešmenį 
prieš melžimą. Tarp melžimų juo taip 
pat plaunami ir dezinfekuojami tešmens 
rankšluosčai. Jis yra biologiškai suyrantis, be 
chloro.
Prekės Nr. 741006763 10 l
Prekės Nr. 741006764 20 l

„Hamra™“ muilas
Koncentruotas muilas Jis skirtas speniams 
prieš melžimą nuplauti ir rankšluosčus po 
melžimo išplauti.
Prekės Nr. 741006703 10 l

„Softcel™“
„Softcel™“ yra aukščausios kokybės pluošto 
rankšluostis speniams ir tešmeniui prieš 
melžimą valyti. Šie mėlyni rankšluosčai 
gaminami iš perdirbamo popieriaus. Dviejų 
sluoksnių „Softcel“ ritinėlių galima užsakyti 
pakuotėmis po du 1 000 lapelių ritinėlius arba 
po šešis 500 lapelių ritinėlius.
Itin tvirti trijų sluoksnių rankšluosčai tiekiami 
vieno 1 000 lapelių ritinėlio pakuotėje.
„Softcel“ 500 x 6 Prekės Nr. 92065105
„Softcel“ 1000 x 2 Prekės Nr. 92065106

Jau įrodyta, kad gera melžimo ir tešmens 
paruošimo tvarka sumažina mastito paplitimą 
bandoje ir pagerina pieno atleidimą. 

„DeLaval“ ekologiškas popierius EP1000
Šie minkšti, drėgmę gerai sugeriantys, bet tvirti 
popieriniai rankšluosčai gaminami iš 100 proc. 
perdirbto celiuliozės pluošto. Jie puikiai tinka 
tešmeniui nušluostyti prieš melžiant, nes 
nepriekaištingai sugeria bet kokius skysčus 
ir neplyšta, be to, yra švelnūs speniams ir 
tešmeniui. Šis popierius ženklinamas ekologiniu 
ženklu ir yra saugus liestis su maistu.
Ekologinis popierius 1000 x 2 
Prekės Nr. 92065090
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Mėlynas išmelžimo puodelis
Specialios įspaudžiamos grotelės padeda 
užtikrinti, kad nebūtų sąlyčo su galimai 
užkrėstu pienu. Unikalus nuo taškymosi 
apsaugantis sietelis.
„DeLaval“ mėlynas išmelžimo puodelis 
(įprastas) 
Prekės Nr. 96502280
„DeLaval“ mėlynas išmelžimo puodelis su nuo 
taškymosi apsauganču sieteliu
Prekės Nr. 98795830

„DeLaval“ rankšluosčų dozavimo kibiras
Plastikiniame kibire galima laikyti „Biocell“ 
drėgnas servetėles arba „Drycel™“ servetėles, 
iš anksto išmirkytas tešmens plovimo muile. 
Lengva ištraukti servetėles ir jas nuplėšti.
Prekės Nr. 97105050

1. Plastikinis kibiras, 10 l
Prekės Nr. 97105002
2. Medvilniniai tešmens rankšluosčai, 10 vnt.
Prekės Nr. 97312182  
360 x 370 mm
3. Megzti tešmens rankšluosčai, 10 vnt.
Prekės Nr. 97312183  
300 x 350 mm
4. Tešmens rankšluosčai iš vilnos, 50 vnt.
Prekės Nr. 4784481091 340 x 370 mm

„DeLaval“ ant grindų statomas popieriaus 
dozatorius
Kad greitai ir lengvai pasiektumėte tešmenims 
valyti skirtą popierių („Softcel™“, ekologišką 
popierių EP1000 ir pan.). Užmaukite 
popieriaus ritinėlį ant strypo ir traukite.
Prekės Nr. 98740680

„DeLaval“ popieriaus dozatorius
Montuojamas ant sienos. „Softcel™“ ir 
ekologiško popieriaus 1000 lapelių ritinėliams 
normuoti. 
Popieriaus dozatorius, didelis 
Prekės Nr. 98732480
Popieriaus dozatorius, vidutinis 
Prekės Nr. 98732580
Popieriaus dozatorius, statomas ant grindų
Prekės Nr. 98740680

„DeLaval“ medžiaginiai tešmens 
rankšluosčai
Higieniškų medžiaginių rankšluosčų ir 
veiksmingų tešmens ploviklių naudojimas 
užtikrina gerą spenių ir tešmens švarą bei 
stimuliuoja pieno atleidimą. Patvarius, minkštus 
medžiaginius rankšluosčus po kiekvieno 
melžimo reikia plauti skalbiamąja mašina arba 
dezinfekuoti tirpalu, kaip antai „Trionet™“, arba 
„DeLaval“ tešmens plovikliu.
Metmeninio mezgimo rankšluostis, 10 vnt. 
Prekės Nr. 97312180

3

1

2 4

Mikropluošto tešmens rankšluostis, 12 vnt.
Prekės Nr. 92065151 300 x 300 mm

Tešmens rankšluosčai iš viskozės UT507, 
25 vnt.
Prekės Nr. 92065150 360 x 370 mm

„DeLaval“ pirmųjų čurkšlių išmelžimo indelis
Lengvas neštis, telpa 300 ml. Tirti taip pat 
lengva. Lengvas ir stiprus indelis su dirželiu.
Pirmųjų čurkšlių išmelžimo indelis, dviejų dalių.
Prekės Nr. 96502285
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„IodoFence™“
„IodoFence“ – tai Biocidinių produktų 
direktyvos (BPD) reikalavimus atitinkanti 
apsaugos priemonė, naudojama iškart po 
melžimo. Jai nieko netrūksta: pasižymi ilgai 
išliekanču antibakteriniu poveikiu, puikiomis 
spenių priežiūros savybėmis ir nedidelėmis 
sąnaudomis. Dėl „I-tech“ technologijos 
ir didelio laisvojo jodo kiekio sudėtyje, 
„IodoFence“ labai sparčai naikina bakterijas, 
o biocidinis poveikis išlieka ilgai. Be to, 
dėl pritaikytos pažangios kondicionavimo 
technologijos (ACT, angl. „Advanced 
Conditioning Technology“) ši priemonė puikiai 
drėkina ir minkština spenių odą. „IodoFence™“ 
skystis gerai matomas ir išlieka ilgą laiką. Ši 
vidutinės klampos apsaugos priemonė gerai 
padengia spenių paviršių, nenuvarva, todėl jos 
sąnaudas nesunku kontroliuoti.
„IodoFence“ 10 l Prekės Nr. 741006650
„IodoFence“ 20 l Prekės Nr. 741006651
„IodoFence“ 60 l Prekės Nr. 741006652
„IodoFence“ 200 l Prekės Nr. 741006653

Gera tešmens higienos praktika 
turi būti svarbi kasdienio melžimo dalis.
Naudodami tinkamus tešmens higienos gaminius ir 
priemones, sustiprinsite mastito prevencijos programos 
poveikį.

„DeLaval Prima“
Vandenilio peroksido pagrindu pagamintas 
spenių dezinfekuojamasis skystis, skirtas 
speniams po melžimo dezinfekuoti, 
jame yra minkštiklių jautriai spenių odai 
prižiūrėti. Aiškiai matomas, neužkemša 
automatinių purškimo įrenginių ar 
purkštuvų: rekomenduojamas naudoti 
„DeLaval VMS™“.
„Prima“ 20 l Prekės Nr. 741006234
„Prima“ 60 l Prekės Nr. 741006236
„Prima“ 200 l Prekės Nr. 741006237

„Dipal“
„Dipal“ yra įprastas, jodo pagrindu pagamintas 
spenių dezinfekuojamasis skystis, greitai 
naikinantis bakterijas, sporas ir kitus mastitą 
sukeliančus mikroorganizmus. Jis tiekiamas 
naudoti paruoštais tirpalais ir koncentratais.
„DIPAL Conc“ 5 l Prekės Nr. 741006482
„DIPAL Conc“ 10 l Prekės Nr. 741006489 

„Fortex™“
Speniams, patiriantiems sudėtingas oro 
sąlygas žiemą ir vasarą.
Speniai gali išsausėti ir sutrūkinėti dėl vėjo, 
nedidelės drėgmės, aukštos temperatūros 
svyravimų dieną bei naktį.
Be nepriekaištingų dezinfekavimo savybių 
„Fortex™“ užtikrins geriausią odos priežiūrą. 
Unikali formulė, kurioje nėra šiurkščų paviršinio 
aktyvumo medžiagų, ir didelis minkštiklių kiekis 
užtikrins neprilygstamą odos priežiūrą.
„Fortex“ 60 l Prekės Nr. 741006632 
„Fortex“ 200 l Prekės Nr. 741006633 
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Mastito infekcijų piene prevencija atsiperka kelis 
kartus mažesnėmis išlaidomis, darbo krūviu 
ir komfortu karvėms bei melžėjui. Naudodami 
reikiamus įrankius, sustiprinsite mastito prevencijos 
programos veiksmingumą.

„DeLaval“ dezinfekuojamojo skysčo indeliai
„DeLaval“ taip pat siūlo visą dezinfekuojamojo 
skysčo indelių asortimentą, įskaitant indelius 
su grįžtamuoju ir negrįžtamuoju skysču, taip 
pat puikios kokybės rankinius purkštuvus. 
„DeLaval“ dezinfekuojamojo skysčo indelius 
lengva prižiūrėti, jie pagaminti taip, kad 
dezinfekuojamąjį skystį būtų galima panaudoti 
paču tinkamiausiu būdu.
„DeLaval“ dezinfekuojamo skysčo indelis, 
negrįžt.
Prekės Nr. 830679180
„DeLaval“ dezinfekuojamo skysčo indelis, grįžt.
Prekės Nr. 96500381
„DeLaval“ į šoną pakreiptas dezinfekuojamo 
skysčo indelis SD300 
Prekės Nr. 92065122
„DeLaval“ dezinfekuojamo skysčo indelis, 
tirštam vilgikliui
Prekės Nr. 92065128
Atsarginis dezinfekuojamo skysčo indelio 
buteliukas ir putų indelis 
Prekės Nr. 92065126

„DeLaval“ spenių antgaliai, 2 vnt.
Lengva uždėti, puikiai tinka naudoti  
su melžimo įrenginiais.
Prekės Nr. 88940901

„DeLaval“ tešmens tinklelis
Apsaugo nuo tešmens pažeidimų. Taip pat 
reikia naudoti gydant pažeistus tešmenis. 
Melžimo metu tiesiog atsekite ant tinklelio 
esančus kabliukus.
Prekės Nr. 88439501, M dydis
Prekės Nr. 88439502, L dydis
Prekės Nr. 88439503, XL dydis
Prekės Nr. 88439504, XXL dydis
Tešmens tinklelis, M dydis 
Prekės Nr. 88940901

Purkštuvai
Prekės Nr. 89503017 550 ml
Prekės Nr. 98795820 600 ml

„Tri-Fender™“
„Tri-Fender™“ – tai jodo pagrindo 
dezinfekuojamasis spenių skystis, specialiai 
sukurtas naudoti su „VMS™“ manipuliatoriais. 
Šis tirpalas lengvai purškiamas ir veikia kartu su 
jūsų įranga. Kuriant šį tirpalą buvo panaudotos 
patikrintos patentuotos technologijos, įskaitant 
„I-tech“ (laisvojo jodo technologija), kuri 
užtikrina optimalią spenių dezinfekciją, taip pat 
ACT (pažangi kondicionavimo technologija), 
drėkinanti ir minkštinanti spenių odą.
„Tri-Fender“ 10 l Prekės Nr. 741006620
„Tri-Fender“ 20 l Prekės Nr. 741006621
„Tri-Fender“ 60 l Prekės Nr. 741006622
„Tri-Fender“ 200 l Prekės Nr. 741006623
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„DeLaval sMOOth care“
Itin riebus karvių mėgstamas spenių tepalas. 
Sudėtyje yra tik nedidelis kiekis vaistinių 
medžiagų, užtikrinančų geriausią apsaugą 
esant žvarbioms sąlygoms.
Rekomenduojamas žiemą ir ganiavos metu.
„sMOOth care“ 1 l
Prekės Nr. 92065200

„DeLaval“ kremas nuo saulės,  
apsauga nuo nudegimo
Visas šio kremo gerąsias savybes padidina 
apsaugos nuo saulės faktorius 8. Labai 
tinkamas prieš išvedant galvijus į ganyklą.
Kremas nuo saulės 500 ml
Prekės Nr. 92065208

Gera bandos galvijų odos priežiūra
Labai svarbu, kad speniai visada būtų minkšti 
ir elastingi. Kremai padeda nuraminti bet kokį 
melžimo sukeltą sudirgimą, tuo pat metu 
užtikrina gerą higieną ir sumažina bakterinio 
užkrėtimo pavojų.
„DeLaval“ kremai ir losjonai pagaminti taip, kad 
jie tinka ne tik visų gyvulių odai, bet ir jūsų pačų 
rankoms prižiūrėti.

Kokie kremai skirti karvėms?
Kiekvienai odos būklei yra tinkamas kremas. 
Odos sausumą sukelia įvairūs veiksniai: 
mechaninis poveikis, drėgmė, karštis arba 
šaltis, cheminės medžiagos ir kt. Tiesiog 
išsirinkite jūsų gyvulio būklei skirtus tešmens 
kremus, kad atkurtumėte ir išsaugotumėte 
natūralų odos atsparumą ir lygumą. Pakuojami 
į patogias, ūkyje naudoti tinkamas tvirtas 
talpyklas.
Kabliukas 2,5 l buteliukui 
Prekės Nr. 92065131
Antgalis 2,5 l buteliukui 
Prekės Nr. 92065132

„DeLaval“ tešmens kremai
Pateikiami kremai, tinkami kiekvienai tešmens 
odos būklei. Reguliarus naudojimas skatina 
tinkamą higieną ir mažina infekcijos riziką.

„DeLaval“ mėtinis kremas, geresnė apykaita
Jame yra 35 proc. japoninės pipirmėtės 
aliejaus. Jis veikia šildomai, o tai, masažuojant, 
skatina cirkuliaciją.
Mėtinis kremas 500 ml
Prekės Nr. 92065205
Mėtinis kremas 2,5 l 
Prekės Nr. 92065206
Mėtinis kremas 2,5 l + kabliukas + dozatorius
Prekės Nr. 92065207

„DeLaval“ kremas, atkuriamasis
Raminamasis kremas, švelniai gydantis 
sausus, sutrūkinėjusius spenius.
Kremas 500 ml
Prekės Nr. 92065202
Kremas 2,5 l
Prekės Nr. 92065203
Kremas 2,5 l + kabliukas + dozatorius
Prekės Nr. 92065204
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„DeLaval“ veršelių šėryklos 
padeda optimizuoti veršelių šėrimą.
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1. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF150X
„DeLaval“ veršelių šėrykloje CF150X žindymo 
stotelė sujungta su visiškai integruojama 
koncentrato arba pieno pakaitalo stotimi. 
„DeLaval“ šėrimo procesoriuje FP204X esanti 
veršelių šėrimo programa leidžia nustatyti 
išsamius šėrimo planus veršelių grupei arba 
kiekvienam veršeliui atskirai. Nujunkymas 
gali būti atliekamas automatiškai pagal 
koncentrato suvartojimą. Informacija apie pieno 
ir koncentrato suvartojimą palengvina
galimų sveikatos problemų aptikimą prieš joms 
paveikiant veršelius. „Delaval“ veršelių šėrykla 
CF150X leidžia šerti veršelius karvės pienu,
pieno pakaitalu arba abiem. Kiekvienoje 
CF150X šėrykloje galima šerti po 25 veršelius. 
Prie vieno FP204X procesoriaus galite prijungti 
keturias šėryklas, kuriose gali būti iš karto 
šeriama iki 100 veršelių. „PC Link“ įrankiu 
galima prijungti kelis procesorius, kurie 
padidintų sistemos pajėgumą.

2. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF500S ir
3. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF1000S
„DeLaval“ veršelių šėryklos CF500S ir 
CF1000S – tai profesionali priemonė išauginti 
sveikus veršelius.
Abu modeliai yra patvarūs, reikalauja mažai 
priežiūros ir suteikia daugybę funkcijų 
pažangiam veršelių valdymui. Jos sukurtos 
pateikti tikslią pieno porciją kiekvienam 
veršeliui (optimalus sprendimas šerti veršelius 
dažnai, mažomis porcijomis) užtikrinant 
natūralius jų poreikius.

Šviežias pienas
Kai veršelis įžengia į žindymo stotelę, abi 
šėryklos CF500S ir CF1000S paruošia tikslią 
šviežio tinkamos temperatūros pieno porciją,
jei veršeliai gali žįsti. Žindymo stotelė 
elektroniniu atsakikliu nustato kiekvieną veršelį, 
žino veršelio šėrimo planą, kada jis gali žįsti ir 
kiek. „CF500S“ gali valdyti dvi šėrimo stotis, 
kuriomis gali naudotis iki 50 veršelių. CF1000S 
gali valdyti keturias šėrimo stotis, kurioms gali 
naudotis iki 120 veršelių. Galimas maitinimas 
pienu, pieno pakaitalu ir abiem. Pastarosios 
versijos atveju galima sumaišyti šviežią pieną, 
miltelius ir vandenį bet kokiu santykiu.
 
4. „DeLaval“ koncentrato stotis
Prie veršelių šėrimo sistemos CF1000S arba 
CF500S pridėję „DeLaval“ koncentrato stotį 
galite mėgautis paprastu ir veiksmingu veršelių 
auginimu kartu su automatine nujunkymo 
funkcija, padedanča sutaupyti pieno pakaitalo 
išlaidas. Išsiaiškinę, kiek kiekvienas veršelis 
suėda koncentrato, galėsite automatiškai 
sumažinti pieno porciją, duodamą veršeliams, 
kurie daug suėda.
 

5. „DeLaval“ ėriukų ir ožiukų šėrykla 
LKF1200 
Turėdami šią šėryklą, kasdien galėsite sutaupyti 
po kelias valandas, nes nereikės gyvulių šerti 
rankiniu būdu, tai atima labai daug laiko. Be 
to, ji leidžia gyvuliukams bet kada laisvai prieiti 
prie pašaro. Dėl to mažėja apsirijimo rizika, o 
pienas geriau įsisavinamas ir mažyliai per dieną 
priauga daugiau svorio. Šis naujasis modelis 
užtikrina didesnį pajėgumą, tiksliai paruošia 
mažas pieno porcijas, kurios išlieka šiltos 
dėl šildomo maišytuvo. Šėrykla tinka iki 200 
ėriukų arba ožkiukų pašerti atsižvelgiant į 
naudojamų spenių pakaitalų skaičų.

6. „DeLaval CalfManager“
„DeLaval CalfManager“ yra kompiuterio 
programa, kuri ideali turint daug veršelių. Ją 
galima susieti su viena arba keliomis veršelių 
šėryklomis, ji pateikia aiškią visų veršelių
apžvalgą ir lengvą valdymą kompiuteriu. 
Pavyzdžiui, galite valdyti šėrimo programas, 
perkelti veršelius iš vienos veršelių šėryklos į 
kitą ir patikrinti, ar veršeliai išgėrė pakankamai 
pieno ir ar jį gėrė lėtai. Taip pat galite kurti 
ataskaitas ir diagramas, kuriose pavaizduotos 
pieno porcijos ir suvartojimas konkreču 
laikotarpiu.

7. „DeLaval“ mobilieji veršelių pieno 
įrenginiai „cmM100“, „cmM180“ ir
8. „DeLaval“ mobilieji veršelių pieno 
įrenginiai „cmM120+“, „cmM200+“
Mobilieji veršelių pieno įrenginiai pasiekiami 
kaip 100 ir 180 l talpos modeliai (indas, 
maišytuvas, šildytuvas arba kombinuotas 
vežimėlis) arba 120 ir 200 l talpos modeliai 
(kombinuotas vežimėlis). Šėrimo vežimėliai 
leidžia paruošti ir tiekti tinkamos temperatūros 
pieną (šviežią arba pieno pakaitalą).
Naujasis modelis „cmM120+“ padidina 
kombinuotųjų versijų talpą 120 l. Veršelių 
šėrimas atima daug laiko, tačau su šiais 
motorizuotais vežimėliais „cmM120+“ ir 
„cmM200+“ pieno paskirstymas yra lengvesnis. 
Dėl dozavimo siurblio galite paskirstyti tikslų 
pašaro kiekį. „DeLaval“ mobilieji šėrimo 
įrenginiai yra tvirti ir juos lengva vežti net 
ant šiurkštaus ir nelygaus paviršiaus. Iš 
nerūdijančojo plieno pagaminti šėrimo 
vežimėliai yra patvarūs, higieniški ir juos lengva 
valyti. „DeLaval“ įrenginiuose „cmM120+“ ir 
„cmM200+“ yra maišymo bei šildymo funkcijos. 
Šis įrenginys turi savaeigę važiuoklę, valdymo 
sistemą, naudotojo sąsają, galingą dozavimo 
siurblį ir bako dangtį. 
Visi modeliai pritaikyti surinkti pieną iš „DeLaval 
VMS™“ tipo melžimo aikštelių.
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Parinktys skirtos „DeLaval“ 
CF500+ ir CF1000+ 

1. Priedų dozatoriai
Priedų dozatoriai leidžia į konkrečų veršelių 
pašarą pridėti maisto papildų. Pavyzdžiui, 
galima pridėti „Feedtech™“ elektrolitų ar 
kitų „Feedtech™“ produktų. Siūlomi tikslūs 
dozatoriai priedams miltelių pavidalu ir 
dozavimo siurbliai skystiems priedams 
normuoti.
 
2. Visiškai automatinis plovimas  
su ploviklio siurbliu
Ploviklio siurblys gali būti sumontuotas 
„DeLaval“ CF500+ ir CF1000+ šėryklų 
automatinio plovimo sistemose, kad būtų 
galimas visiškas plovimo ciklas. Jums net 
nereikia ten būti – nustatytu metu prasideda 
plovimas ir ploviklių įpilama automatiškai.
 
3. CF4 valdymo priedas
Papildoma CF1000+ veršelių šėryklos įranga 
yra CF4 valdymo priedas – tai keturi siurbliai, 
leidžiantys vienu metu naudoti keturias 
žindymo stoteles. Veršelių šėrimas tampa dar 
efektyvesnis ir lengviau valdomas.

Specialios šėryklos
4. „DeLaval“ CF150X, dviejų vietų
Galite sutaupyti laiko vienu metu šerdami 
daugiau veršelių. Šios dvi žindymo stotelės 
leidžia pažindyti veršelius greičau.

Papildoma „DeLaval“  
veršelių šėryklų įranga
5. Siūbuojantis varteliai
Siūbuojantys varteliai labai tinka, kai pagal 
amžių sugrupuotiems veršeliams naudojama 
viena žindymo stotelė. Abiejų amžiaus grupių 
veršeliai gali naudoti tą pačą stotelę – vyresni 
veršeliai nenustumia jaunesnių.

Pasirenkami 
„DeLaval“ veršelių 
šėryklų priedai
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Veršelių pieno girdyklos
Jei naudosite veršelių pieno girdyklas, jūsų 
veršelių gyvenimo pradžia bus puiki. Veršelių 
pieno girdykla skirta veršeliams girdyti pienu 
ir pieno koncentratais. Iš šios girdyklos pieną 
veršeliams gerti patogu, rausvai oranžinės 
spalvos čulptukai panašūs į spenius ir tenkina 
natūralius žindimo įpročus.
Iš veršelių pieno girdyklos veršeliai pieną žinda 
per čulptukus. Tokia girdykla sumažina ir 
nenormalaus žindimo poreikio pasireiškimą.
Pritvirtinkite pieno girdyklą prie vielinio, medinio 
arba geležinio bėgelio. Įrenkite veršelių pieno 
girdyklą taip, kad čulptukas būtų maždaug
60 cm nuo žemės, kadangi tai optimalus 
aukštis veršeliui žįsti.

6. Veršelių pieno girdykla N1
6 litrų nešiojamas kibiras su vienu čulptuku. 
Galimybė nustatyti čulptuką kibiro priekyje arba 
gale užtikrina šios girdyklos lankstumą.
Matmenys: 330 A x 240 P x 300 G mm 
Prekės Nr. 87180101
 
7. Veršelių pieno girdykla CN3
16 litrų talpos girdykla su 3 čulptukais.
Matmenys: 250 A x 240 G x 420 I mm 
Prekės Nr. 87180201
 
8. Veršelių pieno girdykla N5
Veršelių pieno girdykla su 5 čulptukais, 
leidžianti girdyti iki 5 veršelių. Dėl apvalios 
formos čulptukų veršeliams patogu 
žįsti. 

Bendra talpa – 30 litrų. 
Matmenys: 275 A x 240 P x 680 I mm 
Prekės Nr. 87180301

Užsukamas rausvai oranžinės spalvos 
čulptukas (10 vnt.)
Šiame rausvai oranžinės spalvos čulptuke 
esanti unikali patentuota sklendė sulaiko jame 
pieną, o tai geriau patenkina veršelio poreikius. 
Jis sukurtas taip, kad funkcionuotų kaip tikras 
karvės spenys, judėdamas visą laiką, kai 
veršelis žinda, ir išlaikydamas stabilią būseną. 
Tai reiškia, kad čulptukas savaime valosi ir 
neužsiblokuoja.
Prekės Nr. 87188201
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„Feedtech™“ 
karvėms

„Feedtech™“ papildas „Energy balance“
Padeda užtikrinti, kad ką tik apsiveršiavusi 
karvė turėtų pakankamai energijos.
Esminiai privalumai
•  Sudėtyje yra nikotino rūgšties ir gliukozę 

sudarančų medžiagų
• Talpa: 10 l

Prekės Nr. 89569880 10 l

„Feedtech“ papildo „Rumen drench“ 
įrankių rinkinys
Prekės Nr. 92065353

„Feedtech™“ Ca-P kapsulės
Dietinis mineralinis pašaro papildas melžiamoms 
karvėms parezės rizikai mažinti.
Esminiai privalumai
• Du skirtingi kalcio šaltiniai: vienas greitai 

paskirsto kalcį, o kitas lėčau
• Sudėtyje yra fosforo ir magnio
• Greitas ir tikslus, lengva naudoti su unikaliu 

ergonomišku įtaisu
• Vienoje dėžėje yra 30 kapsulių (90 g) 

„Feedtech Ca-P“ kapsulės, 30 vnt.
Prekės Nr. 92065312

„Feedtech™“ papildas „Rumen drench“
„Feedtech™“ papildas „Rumen drench“ 
specialiai sukurtas ką tik apsiveršiavusioms 
karvėms padėti pirmosiomis laktacijos 
dienomis.
Didelis kalcio kiekis palaiko kraujyje kalcio lygį.
Esminiai privalumai
•  Didelis kiekis kalcio
• Sudėtyje yra elektrolitų, natrio, kalio ir chloro
• Sudėtyje yra bikarbonato, veikiančo kaip 

didžiojo priešskrandžio buferis
• Pasiekiamas purkštuvas į didįjį priešskrandį
• 9 kg kibiras

„Feedtech“ papildas „Rumen drench“ 9 kg
Prekės Nr. 92065352

„Feedtech™“ kalcio papildas
Lengvai naudojamas skystas dietinis pašaro 
papildas karvėms parezės rizikai mažinti.
Esminiai privalumai
•  Mažinti parezės rizikai arba padėti atsigauti 

po kalcio injekcijos
• Sudėtyje yra seleno imuninei funkcijai 

palaikyti
• Galima naudoti prieš arba po apsiveršiavimo
• 4950 ml talpa

„Feedtech“ kalcio papildas 5 l
Prekės Nr. 92065373

Kapsulių sušėrimo įrankis  
su apvalia gumine galvute
Prekės Nr. 92065317

Skystų pašaro priedų purkštuvas 
Prekės Nr. 92633020

Kapsulių pistoletas (metalinis) lengvam 
kapsulių sušėrimui užtikrinti
Prekės Nr. 92065318
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Veršelių laikymas
Puikios veršelių gyvenimo pradžios užtikrinimas yra 
investicija į jūsų ateitį. „DeLaval“ veršeliams skirtas 
asortimentas padeda jums užauginti sveikus veršelius, 
kurie taps stipriomis telyčomis ir produktyviomis karvėmis.
1. „DeLaval“ veršelių gardas CB1
Šis patvarus gardas padeda lengvai stebėti 
jūsų veršelių vystymąsi.
Dėl tvirtų šėrimo durų ir plieninio rėmo prie 
veršelių lengva prieiti. O dėl masyvaus išlieto 
plastiko „DeLaval“ CB1 gardą lengva valyti.
 
2. „DeLaval“ veršelių gardas CB10
„DeLaval“ veršelių gardą CB10 lengva valyti, 
todėl supaprastėja atskirų veršelių priežiūra: 
jie turi patogią vietą atsigulti, saugomi nuo 
infekcijų, gardai tinkamai vėdinami, veršeliai 
lengvai prieina prie pašarų ir vandens.

Techniniai duomenys
• Plotis: 1 000 mm
• Ilgis: 1 200 mm
• Aukštis, gardo viršus: 1 200 mm
• Atstumas nuo gardo viršus iki grindų: 

270 mm
• Cinkuoto plieno rėmas su apsaugotomis 

medinėmis lentomis

Veršelių gardas, pirmas vienoje eilėje L 1,5 m
Prekės Nr. 183043213
Veršelių gardas, antras vienoje eilėje L 1,5 m 
Prekės Nr. 183043214
Veršelių gardas, pirmas dviejose eilėse L 1,5 m 
Prekės Nr. 183043215
Veršelių gardas, antras dviejose eilėse L 1,5 m 
Prekės Nr. 183043216

2

1
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„Feedtech™“ veršeliams
Kadangi tik sveiki veršeliai tampa 
geriausiomis karvėmis!

„Feedtech™ Good Start“
Tai papildomas pašaras veršeliams, sukurtas 
siekiant užtikrinti optimalų pradinį veršelių 
šėrimą per pirmąsias 2–3 gyvenimo savaites.
Esminiai privalumai
•  Optimali maitinimo pradžia 2–3 savaites
• Sudėtyje yra natūralių kiaušinių miltelių
• Didelė probiotikų koncentracija
• Gausu vitaminu A, C, D ir E
• 2 kg kibiras su matavimo samteliu
Prekės Nr. 92065370
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Krekenų matuoklis
Norėdami išmatuoti krekenų 
kokybę naudokite krekenų 
matuoklį. Jei krekenų matuoklis 
nurodo prastą krekenų kokybę 
(oranžinė arba raudona spalva), 
svarbu naudoti „Feedtech™“ 
krekenų papildą arba „Feedtech™ 
Colostrum booster“.
Prekės Nr. 94758680

„Feedtech™“ krekenų papildas
Ką tik gimusiems veršeliams 
skirtas pašaro papildas, 
papildytas kiaušinių milteliais, 
selenu ir vitaminais. „Feedtech™“ 
krekenų papilde yra žarnyno 
florą stabilizuojančų medžiagų. Jį 
galima skirti veršeliui, jei krekenų 
suvartojimas yra nepakankamas, 
uždelstas ar jos yra prastos 
kokybės.
Esminiai privalumai
•  Papildytas natūraliais kiaušinių 

milteliais ir selenu
• Sudėtyje yra vitaminų ir 

probiotikų
• Dėžė su 4 30 ml švirkštais

Prekės Nr. 94683880

Gimus, iki 24 val. Nuo 2 d. iki 3 savaičių Iki 3 mėnesių

„Feedtech™“ krekenų papildas „Feedtech™ Good start“

„Feedtech™ Colostrum booster“

„Feedtech™ Bio“ pieno stabilizatorius

„Feedtech™ Calf care“ – iškilus virškinimo sutrikimų (viduriavimo) pavojui, jų metu, taip pat sveikstant nuo jų

„Feedtech™ Electro balance“ – iškilus virškinimo sutrikimų (viduriavimo) pavojui, jų metu, taip pat sveikstant nuo jų

„Feedtech™ Carbogel“ – turi būti skiriamas, kai reikia, 2–3 dienas

„Feedtech™ Colostrum booster“ 
Ką tik gimusių veršelių pašaro  
papildas. Jį galima skirti veršeliams, 
jei krekenų suvartojimas yra 
nepakankamas, uždelstas ar jos yra 
prastos kokybės.
Esminiai privalumai
•  Sudėtyje yra džiovintų galvijų 

krekenų
• Parduodamas 1,2 kg dėžėje, 

kurioje yra 6 vienkartinės normos 
aliumininės folijos pakeliuose 
(200 g)

Prekės Nr. 92065366

„Feedtech™ Electro balance“
Tai veršeliams skirtas vandens 
ir elektrolitų balansą organizme 
stabilizuojantis pašaro priedas.
Esminiai privalumai
•  Tirpsta piene ir vandenyje
• Sudėtyje yra Na, K ir Cl
• Didelis dekstrozės kiekis 

kasdieniam energijos poreikiui 
tenkinti

• Skanus ir gyvulių labai 
mėgstamas

„Electro balance“ (12x100 g)
Prekės Nr. 92065367
„Electro balance“ (3 kg) 
Prekės Nr. 92065368
„Electro balance“ (5 kg) 
Prekės Nr. 92065369

„Feedtech™ Calf care“
Dietinis pašaro papildas, skirtas 
veršelių vandens ir elektrolitų 
balansui stabilizuoti ir fiziologiniam 
virškinimui palaikyti. Sudėtyje 
yra elektrolitų, kiaušinių miltelių ir 
vitaminų.
Esminiai privalumai
•  Papildo maistinių medžiagų kiekį
• Padeda stabilizuoti vandens ir 

elektrolitų balansą
• Sudėtyje yra natūralių kiaušinių 

miltelių
• Parduodamas 2 kg kibire su 

matavimo samteliu
Prekės Nr. 85922801

„Feedtech™ Carbogel“
Veršeliams skirtas pašaro 
papildas, greitai stabdantis 
viduriavimą. „Feedtech™ 
Carbogel“ turi būti skiriamas, kai 
reikia, 2–3 dienas.
Esminiai privalumai
•  Natūrali medžiaga
• Greitai matomi rezultatai
• Sukurta toksinams surišti 
• 300 ml švirkštas 

„Carbogel“ švirkštas 
Prekės Nr. 92065363
„Carbogel“ 300 ml 
Prekės Nr. 92065365

„Feedtech™ Bio“ pieno 
stabilizatorius
Organinis pieno konservantas leidžia 
išlaikyti pieną veršeliams šerti.
Esminiai privalumai
•  Sudėtyje yra organinių rūgščų
• Taip pat yra vaisių skaidulinių 

medžiagų
• Parduodamas 10 kg kibire su 

matavimo samteliu
Prekės Nr. 92065351

„Feedtech“ veršelių pieno 
papildas
Išlaiko pieną šviežią mažiausiai 
24 val. Pieno šėrimo temperatūra 
gali būti sumažinta iki 20–25 C.
Galima sušerti daugiau pieno 
norint padidinti augimą be 
viduriavimo rizikos.
•  Sudėtyje yra organinių rūgščų, 

natūralaus vitamino E ir 
probiotikų

Prekės Nr. 94059480

NAUJIENANAUJIENA
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„DeLaval“ nerūdijančojo  
plieno dubuo
4 litrų nerūdijančojo plieno dubuo 
puikiai tinka gyvuliams šerti. Jis 
yra higieniškas, tvirtas ir jį lengva 
valyti.
Prekės Nr. 97105008

„DeLaval“ nerūdijančojo  
plieno kibiras 
Nerūdijančo plieno kibiras, 
padedantis išlaikyti aukštą 
higienos lygį ir pieno kokybę 
pirmosiomis veršelių gyvenimo 
dienomis. Galima rinktis 7 arba 
12 litrų talpos kibirą.
Talpa: 7 l
Prekės Nr. 97105007
Talpa: 12 l
Prekės Nr. 97105012

„DeLaval“ kibiras
„DeLaval“ PE plastikiniai kibirai 
yra 7, 12 ir 17 litrų talpos. Jie visi 
pagaminti iš tvirto PE plastiko 
ir gali būti laikomi esant žemai 
temperatūrai bei sudėtingos 
karvidžių sąlygoms. Jų viduje 
yra sužymėti litrai ir jie turi tvirtą 
rankeną.

Talpa: 7 l
Prekės Nr. 88114807
Talpa: 12 l
Prekės Nr. 88114812
Talpa: 17 l
Prekės Nr. 88114817

Dubens laikiklis
Prekės Nr. 97105292

Kibiro laikiklis
Veršelių kibirui laikyti 7 l
Prekės Nr. 97105280
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„DeLaval“ veršelių pieno buteliukas su 
laikikliu ir čiulptuku
2 litrų veršelių pieno buteliukas tenkina 
natūralius žindimo įpročus. Dėl laikiklio veršelis 
gali gerti pats, jums nelaikant buteliuko. Dėl 
tūrio gradavimo žymių ir užmaunamo čulptuko 
užtikrinamas lengvas montavimas.
Prekės Nr. 97105704

Buteliuko laikiklis
Prekės Nr. 97105701

„DeLaval“ veršelių žindymo buteliukas  
su čulptuku
Prekės Nr. 97105702
„DeLaval“ veršeliams skirtas čulptukas
Prekės Nr. 97105703

Žindymo kibiro dangtis
Prekės Nr. 97105526

„DeLaval“ veršelių čulptukas
Išmokykite savo veršelį gerti iš 
kibiro. Naudokite šį čulptuką, kol 
jūsų veršelis išmoks gerti iš kibiro.
Prekės Nr. 88213601
Veršelių čulptukas
Prekės Nr. 88213602

„DeLaval“ plaktuvas
Stiprus nerūdijančojo plieno 
plaktuvas, puikiai tinkantis pienui 
kibire maišyti.
Prekės Nr. 70000398

„DeLaval“ čulptukų ištraukiklis, 
10 vnt.
Rausvai oranžinių čulptukų 
ištraukiklis šėrykloms, kur reikia 
ištraukti čulptuką.
Telpa į 19–22 mm čulptuko angą.
Prekės Nr. 87363801

„DeLaval“ žindymo kibirai
Praktiški 8 litrų kibirai su minkštais guminiais 
čulptukais (veršeliams 1, o ėriukams 5) ir 
pakabinimo laikikliu. Žindymo metu patenkina 
veršelių čulpimo refleksą. Higieniškas ir lengvas 
valyti. Dėl pridėto pakabinamo laikiklio lengva 
pritvirtinti ir nuimti.

„DeLaval“ veršelių žindymo kibiro ir priedų 
rinkinys
Prekės Nr. 97107580
Čiulptukas, tinkamas veršelių žindymo 
kibirui
Prekės Nr. 97105501
Vožtuvo sandariklis, tinkamas veršelių ir 
ėriukų kibirui
Prekės Nr. 97107560

„DeLaval“ ėriukų žindymo kibiro ir priedų 
rinkinys
Kibiro komplekte yra 5 čulptukai, vožtuvai ir 
pakabinimo laikiklis.
Prekės Nr. 97107581
Čiulptukas, tinkamas ėriukų žindymo kibirui, 
5 vnt.
Prekės Nr. 97105521
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„DeLaval“ šėrimo kaušelis
2,5 l šėrimo kaušelis bet kokiai paskirčai. Su 
tvirta rankena ir tūrio gradavimo žymėmis.
Prekės Nr. 97284220

„DeLaval“ šėrimo kaušelis, ergonomiškas
3 litrų ergonomiškas šėrimo kaušelis su tūrio 
gradavimo žymėmis. Dėl ergonomiško dizaino 
svoris tenka rankai, o ne riešui. Taip pat jį 
galima pakabinti norint pasverti pašarą.
Prekės Nr. 98982990

„DeLaval“ laižomosios druskos laikiklis
Plastikinis laikiklis, tinkantis 2 ir 10 kg 
laižomosios druskos kaladėlėms. Higieniškas – 
vienas vienai karvei. 10 kg laikiklis turi kuoliuką, 
laikantį kaladėlę vietoje.
Talpa: 10 kg
Prekės Nr. 97284708
Talpa: 2 kg
Prekės Nr. 98076194

„DeLaval“ pašarų lovys
Patvarus, besiūlis plastikinis 12 l pašarų 
lovys. Tinka papildomam šėrimui lauke ar 
individualiam šėrimui karvidėje. Tinka karvėms 
ir arkliams šerti.
Prekės Nr. 97284702

Gembė 1 1/2 col. vamzdžiui
Prekės Nr. 97284713
Gembė 2 col. vamzdžiui
Prekės Nr. 97284716

„DeLaval“ vandens ir pašarų lovys
Galvijams, avims ir arkliams šerti bei girdyti, 
50 litrų talpa. Gali būti naudojamas patalpose 
arba lauke.
Talpa: 50 l
Prekės Nr. 97284705

„Hayknife™“
„Hayknife™“ lengvai pjauna špagatą, tinklą 
ir plastiką. „Hayknife™“ yra greičausias 
ir lengviausiai naudojamas peilis siloso 
pakuotėms ardyti rinkoje.
Prekės Nr. 86904901

„DeLaval“ kampinis lovys
21 litro lovys, tvirtinamas kampe. Dėl trikampio 
dizaino išnaudoja bet kokią galima karvidės 
vietą. Apvalius kraštus lengva išvalyti, tad jis 
yra saugus ir higieniškas gyvuliams. 
Talpa: 50 l
Prekės Nr. 97284720

Galvijų priešskrandžių magnetas, 10 vnt.
Šis plastikiniame korpuse esantis labai galingas 
magnetas surenka metalinius svetimkūnius.
Korpusas užtikrina didžiausią apsaugą ir išlaiko 
aštrias metalines dalis optimalioje padėtyje.
Prekės Nr. 92735818

52  



„DeLaval“ veršelių nujunkymo priemonė
Apsaugo jaunus arba subrendusius veršelius 
nuo žindimo. Su iš nerūdijančojo plieno 
pagamintu varžtu ir veržle ilgam naudojimui 
užtikrinti.
Prekės Nr. 92735804 Mažas
Prekės Nr. 92735805 Vidutinis
Prekės Nr. 92834852 Didelis

„DeLaval“ pagalbinis veršiavimosi prietaisas  
su kintama trauka 
Apgaubia karvės užpakalį taip, kad prietaisas 
negalėtų nuslysti nuo gyvulio. Pagalbinis 
veršiavimosi prietaisas gali būti naudojamas 
esant įprastai bei užpakalinei padėčai, kai 
karvė stovi arba guli, ir užtikrina abiejų rankų 
laisvumą veršiavimosi metu.
Prekės Nr. 90658410 

„DeLaval“ veršelių pieno šildytuvas  
cmH 2300
Elektrinis pieno šildytuvas, skirtas greitai 
ir veiksmingai paruošti veršeliams pieną. 
Cilindrinis elementas lengvai valomas.
Prekės Nr. 85636701

Ypač nelaidus vandeniui 
nailono poliesteris

Uretanas 4 mm storio

Labai patogi ir itin laidi orui 
poliesterio vilna

„DeLaval“ veršelio apsiaustas
Šie apsiaustai skirti per anksti gimusiems 
ir sergantiems veršeliams, naujagimiams 
veršeliams šaltuoju metų laiku, taip pat 
sveikiems veršeliams užkloti siekiant pagreitinti 
jų augimą ir vystymąsi.
Veršelio apsiaustas L, 30-60 kg
Prekės Nr. 88267301 
Veršelio apsiaustas S, 25-35 kg 
Prekės Nr. 88267302 

„DeLaval“ galvijų keltuvas
Pieniniams ir mėsiniams galvijams tinkantis 
modelis. Spaustuvai apsaugo nuo sužeidimų. 
Labai lengvai reguliuojamas keltuvas padeda 
silpniems galvijams atsistoti. Didž. svoris: 
900 kg.
Prekės Nr. 92834806

DeLaval“ pieno ir sūrio termometras
Su pakabinimo kilpa. Galima virinti.  
Galima naudoti iki 110 °C temperatūroje.  
Be gyvsidabrio!
Prekės Nr. 86922401 

  53



„Feedtech™“ siloso priedai 
užtikrina aukštos kokybės siloso 
gamybą – pagaminamas geriausias 
pašaras ir išlaikoma jo kokybė bei 
skonis, kad būtų užtikrina didžiausia 
karvių nauda ir produktyvumas.

„Feedtech™“ M20XCE
Tai fermentinis pienarūgštę gaminančių 
bakterijų mišinys, gerinantis fermentaciją 
ir mažinantis sausosios medžiagos 
nuostolius silose. L. lactis bakterijos, 
naudojamos M20XCE, pasižymi savo 
patentuotu gebėjimu padėti kontroliuoti 
nepageidaujamus mikroorganizmus, 
pavyzdžiui, klostridijas.
Esminiai privalumai
• Pagerinama fermentacija
• Kontroliuojamos klostridijos
• Mažinami sausųjų medžiagų nuostoliai

M20XCE 50 t Prekės Nr. 92065305
M20XCE 100 t Prekės Nr. 92065306
M20XCE 500 t Prekės Nr. 92065307
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DLG patvirtinimo kategorijos
1B, 1C – pagerinama fermentacija, 
2 – pagerinamas aerobinis stabilumas 
4A – pagerinamas pašaro suvartojimas, 
4B – pagerinamas virškinimas, 
4C – pagerinamas primilžis

„Feedtech™“ F400
Stabdo mielių, grybų augimą ir mikotoksinų 
susidarymą kukurūzų silose. Tai apsaugo 
silosą nuo kaitimo veikiant orui, padeda išlaikyti 
jo maistinę vertę ir gerą skonį gyvuliams.
F400 100 t  Prekės Nr. 89584280
F400 500 t  Prekės Nr. 89584380

„Feedtech™“ visiškai sumaišyto pašaro 
(TMR) stabilizatorius
Stabdo sumaišyto pašaro kaitimą. Jame yra 
propioninės rūgšties, natrio propionato ir sorbo 
rūgšties.
TMR tabilizatorius 20 l Prekės Nr. 92065297
TMR tabilizatorius 215 l Prekės Nr. 92065298
TMR tabilizatorius 1000 l
Prekės Nr. 94780880

„Feedtech™ Allround“
„DeLaval“ produktas „Feedtech™ Allround“ 
efektyviai konservuoja grūdus ir silosą, 
nepriklausomai nuo jų būklės ar drėgnumo, 
ir užtikrina paruošto siloso maistinę vertę bei 
skonį. Jame yra propioninės rūgšties, natrio 
propionato ir natrio benzoato.
„Allround“ 1000 L Prekės Nr. 89584480
„Allround“ 215 l Prekės Nr. 89584580

 2

„Feedtech™“ M20XC
Tai fermentinis pienarūgštę gaminančių 
bakterijų mišinys, gerinantis fermentaciją ir 
mažinantis sausosios medžiagos nuostolius 
silose. L. lactis bakterijos, naudojamos M20XC, 
pasižymi savo patentuotu gebėjimu 
padėti kontroliuoti nepageidaujamus 
mikroorganizmus, pavyzdžiui, klostridijas.
Esminiai privalumai
•  Pagerinama fermentacija
• Kontroliuojamos klostridijos
• Sumažinami sausųjų medžiagų nuostoliai

M20XC 50 t  Prekės Nr. 92065308
M20XC 100 t Prekės Nr. 92065309
M20XC 500 t Prekės Nr. 92065310

„Feedtech™“ M25AS
Tai pienarūgštę gaminančių bakterijų ir 
Lactobacillus buchneri bakterijų mišinys, 
gerinantis fermentaciją ir aerobinį siloso 
stabilumą.
Esminiai privalumai
•  Padeda paruošti ypačokybišką silosą
• Gerina aerobinį stabilumą
• Didina sausųjų medžiagų išlaikymą 

M25AS 50 t  Prekės Nr. 92065299
M25AS 100 t Prekės Nr. 92065300
M25AS 500 t Prekės Nr. 92065301

„Feedtech™“ M60
Tai pienarūgštę gaminančių baterijų mišinys, 
gerinantis silosuotų javų fermentaciją, 
užtikrinantis greitą pH mažėjimą ir mažesnius 
sausųjų medžiagų nuostolius.
Esminiai privalumai
•  Padeda paruošti ypačokybišką silosą
• Pagerina fermentaciją
• Didina sausųjų medžiagų išlaikymą, mažina 

sausųjų medžiagų nuostolius
M60 50 t  Prekės Nr. 92065302
M60 100 t  Prekės Nr. 92065303
M60 500 t  Prekės Nr. 92065304

Fermentacijos ir sandėliavimo metu 
paprastai patiriama 8–12 proc. nuostolių. 
Gera siloso laikymo praktika ir priedai 
paprastai sumažina nuostolius per pusę. 
Tai daro didelį poveikį ūkio sąnaudoms, 
t. y. pašaro sąnaudos gali būti gerokai 
sumažintos.
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„Optimat™ Management 
Software“ valdymo 
programinė įranga (OMS)
Naujoji „Optimat™ Management
„Software“ valdymo programinė įranga (OMS) prisijungia prie mobiliųjų 
ir stacionariųjų maišytuvų svarstyklių. Tai valdymo priemonė, kuri leidžia 
atlikti visus svarstyklių programavimo veiksmus kompiuteryje.
Ši šėrimo valdymo programa optimizuoja TMR privalumus siekiant 
užtikrinti didžiausią pelną ir mažiausias pastangas. OMS leis kontroliuoti 
maišytuvo atliekamus veiksmus, sekti klaidas ir sąnaudas. Įranga veikia 
su svarstyklėmis SI700 ir SI800. OMS galima prijungti prie vieno arba 
kelių to paties ūkio maišytuvų.
Programinė įranga turi intuityvią žiniatinklio vartotojo sąsają. OMS 
suteikia informacijos apie komponentus, grupes, receptus bei planus, o 
šią informaciją labai lengva filtruoti skirtinguose meniu. Porcijas galima 
reguliuoti siekiant kompensuoti pašaro drėgmės pokytį, atsižvelgiant 
į pašaro atsisakymą arba kasdienio oro svyravimus. Papildomos 
ataskaitos gali būti pateiktos pagal individualų poreikį.
OMS veikia be interneto ryšio; esant prieigai prie interneto, galima 
pagalba nuotoliniu būdu.
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DeLaval“ klijų spąstai
„DeLaval“ klijų spąstuose naudojami labai 
stiprūs natūralūs klijai, skirti musėms 
sugauti. Patentuotas šių užuolaidų ir paklotų 
dizainas savo 3D raštais ir spalvomis 
pritraukia muses net esant labai dulkėtoms 
sąlygoms.

1. „Aptaor™“ užuolaida nuo musių C210
Prekės Nr. 96809301

2. „Aptaor™“ musių spąstai langams
Prekės Nr. 96809341

3. „Aptaor™“ paklotas nuo musių S35
Prekės Nr. 96809303

4. „Aptaor™“ paklotas nuo musių S180
Prekės Nr. 96809302

5. Aptaor™“ musių gaudymo virvutė
Veiksmingas musių gaudymo būdas. Balta 
virvutė pritraukia muses, kurios iškart 
prilimpa prie stiprių klijų.
Prekės Nr. 96809340

6. „Aptaor™“ užuolaida nuo musių C60
Prekės Nr. 96809304

7. „Aptaor™“ musių gaudymo virvutės 
papildymas 
Prekės Nr. 96809345

8. „Aptaor™“ musių gaudymo maišelis
Musių gaudymo maišelis yra ekonomiškas 
sprendimas, skirtas naudoti lauke ir gaudyti 
muses naudojant netoksišką masalą.
Prekės Nr. 96809330

„DeLaval“ paklotai ir užuolaidos nuo 
musių:
• Fluorascuojanti spalva sutrumpina 

sugavimo laiką
• 3D raštai pritraukia muses
• Aplinkai nekenksmingas popierius
• Ilgai išliekantys klijai yra labai 

veiksmingi 

1

2 3

4

5

6

7 8
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„DeLaval“ nagų plovimo vonelė 
AFB1000 
Naudodami „DeLaval“ automatizuotą nagų 
plovimo vonelę AFB1000 galite vykdyti veiksmingą 
bandos galvijų nagų priežiūros programą, tuo pat 
metu taupydami laiką ir pinigus.

Nagų plovimo vonelės automatizavimas – bandos judėjimo 
palaikymas
Jei norite palaikyti gerą bandos galvijų nagų sveikatos būklę neskirdami 
tam daug laiko, naujos konstrukcijos vonelė „DeLaval“ AFB1000 suteikia 
tai, ko jums reikia. Rentabili automatika sumažina rankų darbo poreikį: 
užprogramuokite vonelę pagal savo poreikį, ir įrenginys automatiškai 
prisipildys, dozuos priemones, apiplaus ir pakartotinai pasipildys. Taip 
pašalinamas pavojus, kai blogai prižiūrimos nagų vonelės platina ligą 
karvėms.

Veiksminga ir produktyvi
Sistemos valdiklio programavimo lankstumas leidžia reguliuoti šią 
automatizuotą nagų vonelę ir pritaikyti ją prie savo darbo grafiko. Vienu 
metu galite naudoti vieną ar dvi nagų plovimo voneles, kad visiškai 
sustiprintumėte sistemos valymą ir pildymą.

Esminiai privalumai
• Nauja konstrukcija, kad būtų galima veiksmingai plauti
• Oru valdoma vonelė, kad šalia karvės nebūtų naudojami elektroniniai 

prietaisai
Prekės Nr. 831131874

Mėšlo pašalinimo svarba
„DeLaval“ karvių komfortą ir kanopų 
priežiūrą užtikrinantys sprendimai bei 
dažnai nuo mėšlo valomi takai padeda 
išlaikyti kanopas sausas, mažina kanopų 
problemas ir ligas bei apsaugo nuo 
pažeidimų dėl per dažno stovėjimo.

„DeLaval“ PVC nagų plovimo vonelė 
Žolės spalvos „DeLaval“ nešiojamoji nagų 
plovimo vonelė yra atspari smūgiams, cheminėms 
medžiagoms, šalčui, ji neslidi, be to, ją paprasta 
pastatyti karvių kelyje, nereikia įkasti. 

Pagrindiniai privalumai
• Atspari smūgiams
• Atspari cheminėms medžiagoms
• Atspari šalčui
• Neslidi, lengvai pastatoma 

Matmenys: 200 x 85 x 15 cm
Galvijų nagų plovimo vonelė
Prekės Nr. 4787027097 
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„4Hooves“
• Veiksmingumas įrodytas vietoje atliktais tyrimais.
• Veikia taip pat gerai kaip vario sulfatas.
• Veiksminga sanitarinė priemonė tinkamai nagų priežiūrai užtikrinti.
• Patentuotas, koncentruotas ketvirtinio amonio tirpalas (be fosfatų).
• 2 l tirpalo 200 litrų tūrio nagų vonelėje galima veiksmingai dezinfekuoti 

200 karvių kanopas.
• Atskiestas tirpalas nekenksmingas aplinkai ir žmonėms.
• Geltonos spalvos – aiškiai matyti, įpylus į vonelę. 

„4Hooves“ 20 l Prekės Nr. 741007831
„4Hooves“ 60 l Prekės Nr. 741007832
„4Hooves“ 200 l Prekės Nr. 741007823

„DeLaval“ nagų ploviklis HC40
• Švelnus ploviklis.
• Naudoti prieš pat sanitarinę karvių nagų vonelę.
• Padeda pašalinti žemes nuo karvių nagų.
• Padeda išvalyti tarpus.
• Jei naudojamas reguliariai, padeda išvengti žemių kaupimosi  

ant nagų, todėl sumažėja tikimybė, kad ten išplis bakterijos.
„DeLaval“ nagų ploviklis HC40 20 l
Prekės Nr. 741007851

Gera ir paprasta mintis: valyti karvių kanopas
Pirmiausia valykite, tuomet dezinfekuokite. Kai išankstinio valiklio 
įpilta į karvių kanopų valymo vonelę ir ši vonelė naudojama prieš pat 
dezinfekuojamąją vonelę, cheminė medžiaga yra daug veiksmingesnė. 
Išankstinis valymas pašalina žemes ir nešvarumus, pagerina karvių nagų 
vonelės tirpalo, karvių nagų ir kanopų kontaktą.

Valykite
Nepamirškite, kokia svarbi naši mėšlo tvarkymo įranga, kad takai, 
guoliavietės ir gulėjimo vietos būtų sausos ir švarios, tai padės užtikrinti 
nagų sveikatingumą. Kanopos turi būti švarios ir sausos.  
Žr. www.delaval.com norėdami sužinoti apie mėšlo tvarkymo 
sprendimus, nagų plovimo voneles ir kitus pienininkystės ūkio poreikius.

Dviejų pakopų nauja kanopų priežiūra
Valymas ir dezinfekavimas –  
dvi kanopų vonelės (1,5–2 metrų):
• prieš dezinfekuodami nuvalykite kanopas
• dažnai dezinfekuokite – bent penkis kartus per savaitę.

1

2

1. Valykite 2. Dezinfekuokite
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Guminė danga
Patogus, neslidus paviršius, leidžiantis karvėms vaikščoti natūraliau.  
Kai gali rinktis, karvės dažniau stovi arba vaikšto ant guminio paviršiaus,  
o ne betono. Paklojus guminę dangą karvidėje, melžimo aikštelėje ir 
laukimo zonoje, galima pagerinti kasdienę ėdimo, gėrimo, vaikščojimo ir 
ilsėjimosi rutiną. Guminė danga ant vientisų arba grotelinių grindų užtikrina 
patogų vaikščojimą ir stovėjimą.

„DeLaval“ takų danga 
R18P

„DeLaval“ grotelinių grindų danga SFC „DeLaval“ karuselinių 
melžimo aikštelių 
danga HBRC ir PRCSFC-S SFC-F SFC-C

Konstrukcija
Dėlionės tipo sprendimas 
Trikampio formos 
paviršius

Vienas kilimėlis uždengia  
2 lentjuostes 
Nuožulnus paviršius

Vienas kilimėlis uždengia 
2 lentjuostes 
Plokščas paviršius

Vienas kilimėlis uždengia 2 lentjuostes
Medinių grindų atveju vienas kilimėlis 
uždengia 1 lentjuostę

Dėlionės tipo sprendimas 
Trikampio formos 
paviršius

Taikymo sritis
Atviri takai Laukimo zonos 
Melžimo aikštelės

Laukimo zona
Nevalomos grotelinės zonos

Valomos grotelinės zonos Veršelių gardai su grotelinėmis grindimis

HBR
PR1100TF
PR2250
PR3100HD

Savybės
Optimalus valymo 
veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Optimalus kanalizacijos 
veiksmingumas Neslidi ir patogi

Optimalus valymo 
veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Optimalus kanalizacijos veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Neslidi 
Triukšmo mažinimas

Įrengimas Blokavimo sistema Pleištinė sistema Pleištinė sistema
Self wedged system for concrete slats
To be drilled down for wooden slats

Visiškai pritaikoma su 
blokavimo sistema

Pristatymas Greitas Greitas Greitas 3–4 savaitės 8–10 savaičų

Techninė informacija
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„DeLaval“ takų danga 
R18P

„DeLaval“ grotelinių grindų danga SFC „DeLaval“ karuselinių 
melžimo aikštelių 
danga HBRC ir PRCSFC-S SFC-F SFC-C

Konstrukcija
Dėlionės tipo sprendimas 
Trikampio formos 
paviršius

Vienas kilimėlis uždengia  
2 lentjuostes 
Nuožulnus paviršius

Vienas kilimėlis uždengia 
2 lentjuostes 
Plokščas paviršius

Vienas kilimėlis uždengia 2 lentjuostes
Medinių grindų atveju vienas kilimėlis 
uždengia 1 lentjuostę

Dėlionės tipo sprendimas 
Trikampio formos 
paviršius

Taikymo sritis
Atviri takai Laukimo zonos 
Melžimo aikštelės

Laukimo zona
Nevalomos grotelinės zonos

Valomos grotelinės zonos Veršelių gardai su grotelinėmis grindimis

HBR
PR1100TF
PR2250
PR3100HD

Savybės
Optimalus valymo 
veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Optimalus kanalizacijos 
veiksmingumas Neslidi ir patogi

Optimalus valymo 
veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Optimalus kanalizacijos veiksmingumas
Neslidi ir patogi

Neslidi 
Triukšmo mažinimas

Įrengimas Blokavimo sistema Pleištinė sistema Pleištinė sistema
Self wedged system for concrete slats
To be drilled down for wooden slats

Visiškai pritaikoma su 
blokavimo sistema

Pristatymas Greitas Greitas Greitas 3–4 savaitės 8–10 savaičų

„DeLaval“ grotelinių grindų danga SFC 
karvių ir jaučų grindims kloti
Guminė grotelinių grindų danga – tai minkštos, 
saugios ir neslidžios grindys. Neslidžiu 
paviršiumi karvės vaikšto tvirčau, tokia danga 
netrukdo vystytis kanopoms, rečau kyla 
problemų dėl raišumo. Karvės daugiau juda, 
todėl lengviau aptikti rujojančas karves, taip 
pat jos suėda daugiau pašarų ir duoda daugiau 
pieno. Lankstūs ir lengvai patiesiami pleištiniai 
kilimėliai yra 2 m ilgio, kiekvienas jų uždengia 
2 lentjuostes ir tarpą. Rantyta apača užtikrina 
patogumą ir minkštumą.

SFC-C danga veršelių grindims kloti
Labai svarbu, kad jūsų veršeliai jaustųsi 
patogiai ir gerai. „DeLaval“ SFC-C danga jūsų 
būsimoms melžiamosioms karvėms užtikrina 
labai minkštą ir neslidų vaikščojimo paviršių, 
todėl veršeliai galės nebijodami vaikščoti, o 
kartu suėsti daugiau pašarų bei išgerti vandens.

„DeLaval“ takų danga R18P
Neslidus „DeLaval R18P“ paviršius – tai ir 
minkštumas, ir geras sukibimas, kad karvės 
vaikščotų tvirtai, būtų saugios ir jaustųsi 
patogiai. Tai skatina karves eiti prie šėrimo 
ir girdymo atitvaro, suėsti daugiau pašarų ir 
duoti daugiau pieno. Be to, kai karvės juda 
natūraliau, lengviau pastebėti rujojančas 
karves. Rantyta apača padidina dangos 
patogumą ir minkštumą, be to, netrukdo per ją 
tekėti skysčams. Ji užtikrina lengvesnį valymą, 
geresnį drenažą, grindų sausumą ir kanopų 
sveikumą.
„DeLaval R18P“ būna standartinių dydžių, 
atskiros dalys suneriamos viena su kita į 
segmentus. Kai danga naudojama takuose, 
kuriuos valo mėšlo grandikliai, ji klojama 
kiekvienoje centrinio grandiklio mechanizmo 
pusėje.

„DeLaval“ takų danga R18P
Elastingą guminę grindų 
dangą lengva patiesti atviruose 
takuose – kaip tik tai siūlo 
„DeLaval“ dėlionę primenantis 
kilimėlis. Lengvai ir greitai 
atnaujinsite tvirtus takų paviršius 
ir laukimo zonas, užtikrinsite 
karvių gerovę ir padidinsite 
produktyvumą.

„DeLaval“ karuselinių melžimo aikštelių 
danga HBRC ir PRC 
„DeLaval“ eglutės tipo karuselinių melžimo 
aikštelių danga HBRC ir „DeLaval“ paralelinių 
karuselinių melžimo aikštelių danga PRC yra 
patvari, patvirtinta DLG ir vienintelė guminė 
danga, specialiai sukurta „DeLaval“ HBR, 
PR1100TF, PR2250 ir PR3100HD karuselinėms 
melžimo aikštelėms. Privalumai: greitesnis 
karvės įėjimas ir išėjimas, padedantis pagreitinti 
melžimo laiką, ir mažesnis triukšmas melžimo 
aikštelėje (palyginti su plienine danga). Patogi 
neslidi danga užtikrina geresnę kanopų 
sveikatos būklę. Taip pat guminę dangą lengva 
valyti, o taip sutaupote dar daugiau laiko. Be 
to, kadangi „DeLaval“ karuselinių melžimo 
aikštelių danga specialiai sukurta karuselinėms 
platformoms, gausite pritaikytą patvarų 
sprendimą.
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Karvių paklotai ir kilimėliai 
„DeLaval“ pateikia jums išsamų 
guminių kilimėlių, guoliavietės 
dangos ir paklotų asortimentą, kad 
užtikrintų karvės komfortą. Gaminių 
asortimentas atitinka jūsų investicinį
sprendimą – nuo paprasto iki 
standartinio ir aukščausios kokybės.

Minkšta, patogi ir švarą 
užtikrinanti „DeLaval“ guoliaviečų 
danga suteikia patogią vietą 
ilsėtis jūsų karvėms. Ji visiškai 
pailgina natūralų ilsėjimosi 
laikotarpį ir apsaugo kelius bei 
kulkšnis gulantis ir keliantis.

Dangos privalumai – pagerina 
kraujo tekėjimą į tešmenis ir 
spenius, sumažina raišumo 
atvejų ir susižeidimų skaičų. Be 
to, švaresnė aplinka pagerina 
kanopų ir tešmens sveikatos 
būklę bei pieno kokybę.

Viršutinis dangos sluoksnis 
pasižymi trikampiu „DeLaval“ 
raštu, užtikrinanču neslidų, 
lengvai valomą paviršių. 
Kilimėliai, danga ir paklotai
paprastai įrengiami. Tinkamas 
dizainas palengvina nusausinimą 
ir valymą bei pagerina higieną.

Karvių paklotai Storis

„DeLaval“ karvių paklotas M40R 40 mm

„DeLaval“ karvių paklotas M45R 45 mm

Karvių kilimėliai Storis

„DeLaval“ karvių kilimėlis RM15G 15 mm

„DeLaval“ karvių kilimėlis RM21BS 21 mm 

„DeLaval“ karvių kilimėlis RM30F 30 mm

„DeLaval“ karvės kilimėlis, 20, 25 cm 20/25 mm

Gardo kilimėliai Storis

„DeLaval“ gardo kilimėlis PM30P 30 mm
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DeLaval“ karvės kilimėlis RM30F
Šis 30 mm storio guminis kilimėlis sukurtas taip, kad užtikrintumėte savo 
karvių patogumą, joms keliantis ar gulant, gaminys tinka saitinio laikymo 
gardams ir atvirosioms guoliavietėms iškloti.
Kokybiška guminė puta įterpta apatinės pusės priekyje, kad kilimėlis 
būtų itin minkštas ir labai gerai sugertų smūgius.
Kita apatinės pusės ypatybė – patvarios iškišos, užtikrinančos patogumą 
karvėms.
„DeLaval“ karvių kilimėlis RM30F turi specialų nuolydį galinėje pusėje, 
kad netrukdytų srutų drenažui. Karvių kilimėlio kraštas, kuris atsuktas į 
nutekamąjį griovį, yra tvirtas, kad po juo nesikauptų purvas.
Dėl „DeLaval“ išskirtinio trikampio rašto viršuje kilimėlis neslidus ir 
lengvas valyti. Kad būtų lengviau patiesti, kiekvieno kilimėlio priekyje 
išgręžta po tris skylutes. Skylutės platesnės viršuje, kad idealiai tiktų 
fiksuojamiesiems kaiščams ir nesužeistų karvės, šiai stovint ar ilsintis.
Techniniai duomenys
• Storis: 30 mm
• Kilimėlio dydžiai: įvairūs
• Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
• Apatinė pusė: iškišų raštas ir puta
• Medžiaga: aukštos kokybės guma (įskaitant gryną gumą)

Norėdami informacijos apie galimus dydžius susisiekite su vietiniu 
„DeLaval“ pardavėju.

„DeLaval“ karvių paklotas M45R
„DeLaval“ karvių paklotą M45R sudaro 4 mm guminis viršutinis 
sluoksnis, užtikrinantis optimalų sukibimą ir ilgalaikį komfortą. Šis 
viršutinio sluoksnio ir 40 mm putos sluoksnio derinys užtikrina visišką 
sandarumą ir puikią trauką bei patvarumą.
„DeLaval“ M45R puikiai tinka karvėms, kadangi jame nėra jokių vinių ar 
kaiščų, gailinčų pažeisti kanopas. Jis taip pat apsaugo nuo nešvarumų 
patekimo po paklotu, todėl lengviau išlaikyti higieniškesnę aplinką.
Techniniai duomenys
•  Storis: putos – 30 mm, viršutinis sluoksnis – 8 mm,  

plastikinė folija – 0,2 mm
• Putų pakloto dydžiai (cm): 120 x 150, 120 x 170
• Viršutinio sluoksnio pločai (cm): 180 ir 200
• Medžiaga:
 Putos: poliuretanas arba lateksas 
 Viršutinis sluoksnis: guma
 Plastikinė folija: LD polietilenas

„DeLaval“ karvių paklotas M40R
Guldamasi melžiama karvė daugiausia svorio perkelia ant priekinių riešų 
sąnarių. Jei tas spaudimas sukelia skausmą, karvė liks stovėti. Bet jei 
jūsų karvė stovės pernelyg ilgai, jos natūralus elgesys sutriks: ji mažiau 
ės ir gers, todėl suės mažiau pašarų. To rezultatas – mažesnis primilžis.
Karvių gerovė reiškia bent 12 valandų poilsio per parą ir gebėjimą 
atsistoti tada, kada tik prireikia. Kai karvės elgiasi natūraliai, kraujas 
cirkuliuoja tinkamai, jos patiria mažiau streso, geriau virškina ir duoda 
daugiau pieno. Optimalūs kėlimosi ir gulėjimo ciklai taip pat paspartina 
kojų žaizdų gijimą. „DeLaval“ karvių paklotas M40R yra sukurtas taip, 
kad karvėms būtų lengviau gultis ir keltis ir jos galėtų elgtis taip natūraliai, 
tarsi būtų ganyklose.
Techniniai duomenys
• Storis: putos – 30 mm, viršutinis sluoksnis – 8 mm,  

plastikinė folija – 0,2 mm
• Putų pakloto dydžiai (cm): 120 x 150, 120 x 170
• Viršutinio sluoksnio pločai (cm): 180 ir 200
• Medžiaga: 
 Putos: poliuretanas arba lateksas 
 Viršutinis sluoksnis: guma
 Plastikinė folija: LD polietilenas

„DeLaval“ karvių paklotas M45R
Tinkamas poilsis yra pagrindinis jūsų ūkio karvių 
produktyvumo ir pelningumo veiksnys. „DeLaval“ 
karvių paklotas M45R buvo specialiai sukurtas 
tam, kad užtikrintų ilgalaikį komfortą ir optimalų 
sukibimą.
Leiskite savo karvėms mėgautis ganyklų 
minkštumu karvidėje. Karvės keliasi ir gulasi 
maždaug 20 kartų per dieną – taip skatinamas jų 
natūralus elgesys, rūpinamasi bandos gerove ir 
gerinama finansinė padėtis.
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„DeLaval“ gardo kilimėlis PM30P
Šis vandeniui nelaidus gardo kilimėlis specialiai sukurtas tam, kad 
veršelių ir veršiavimosi gardai būtų patogūs. Universalus dėlionės tipo 
kilimėlis pagrįstas EVA kilimėlių technologija. Jis yra storas ir pagamintas 
iš patvarios medžiagos, todėl gyvuliai gali natūraliai stovėti ir atsigulti bei 
atsikelti be skausmo. Neslidus paviršius ir greitas klojimas.

Techniniai duomenys
• Dydis (cm): 120 x 80
• Storis: 30 mm
• Jungimas: universalus, jungiamas
• Medžiaga: EVA

„DeLaval“ kilimėlis, 20, 25 cm
Daugybė suslėgtų dujų burbuliukų sudaro 80 proc. kilimėlio. Jie sugeria 
spaudimą, ypač didelę apkrovą, tenkančą karvei gulantis. Likusią dali 
sudaro EVA (etileno vinilacetatas).

Techniniai duomenys
CM20 
• Storis: 20 mm.
• Dydžiai (cm): 122 x 180, 114 x 180, 107 x 180
• Medžiaga: EVA

CM25 
• Storis: 25 mm.
• Dydžiai (cm): 107 x 175, 116 x 175.
• Medžiaga: EVA

„DeLaval“ guminis kilimėlis RM21BS
Tai yra mūsų vidutinio minkštumo kilimėlis. Sukurtas saitinio laikymo 
karvidėms, bet tinka ir toms, kuriose karvės nerišamos. Šis 21 mm storio 
kilimėlis gaminamas iš specialaus gumos junginio. Maži kūgiai apatinėje 
pusėje sugeria smūgius ir leidžia vandeniui nubėgti visomis kryptimis.
Galinėje pusėje esantis nuolydis užtikrina srutų nubėgimą, o tvirta dalis 
tolimajame gale užveria tarpą prie nutekamojo griovio, kad purvas 
nesikauptų po kilimėliu. Neslidų paviršių labai lengva valyti.
„DeLaval“ RM21BS lengva naudoti, nes jau išgręžtos priekyje 
išplatėjančos skylutės, kad idealiai tiktų fiksavimo kaiščams tvirtinti.

Techniniai duomenys
• Storis: 21 mm
• Kilimėlio dydžiai: įvairūs
• Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
• Apatinė pusė: maži kūgiai
• Medžiaga: aukštos kokybės gumos junginys

Norėdami informacijos apie galimus dydžius susisiekite su vietiniu 
„DeLaval“ pardavėju.

„DeLaval“ guminis kilimėlis RM15G
Šis guminis kilimėlis sukurtas naudoti saitinio laikymo vietose. Apatinėje 
kilimėlio pusėse esantys kanalėliai užtikrina sausumą ir elastingumą.

Techniniai duomenys
• Storis: 15 mm
• Dydžiai (cm): 110 x 165, 110 x 180, 120 x 165, 120 x 180
• Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
• Apatinė pusė: grioveliai
• Medžiaga: gumos junginys

Norėdami informacijos apie galimus dydžius susisiekite su vietiniu 
„DeLaval“ pardavėju.
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„DeLaval“ kraiko barstytuvas MBS19
Užtikrinkite komforto lygį ir karvių sveikatą su 
„DeLaval“ kraiko barstytuvu MBS19. MBS19 
rekomenduojama naudoti su „DryMaxx™“,
aukščausios kokybės „DeLaval“ kraiku, 
arba panašias miltelių pavidalo medžiagas, 
pavyzdžiui, kalkes. Greitai ir veiksmingai 
padidinkite savo karvidės komforto lygį ir 
poilsio zonos higienos lygį barstytuvu, kuris 
tolygiai paskirsto „DryMaxx™“ kraiką maždaug 
100 kubinių centimetrų plote.

Techniniai duomenys
• Grynasis (neto) svoris: 2 500 gramų
• Bruto svoris: 12 000 gramų
• Medžiaga: plieno grandinės, nerūdijančojo 

plieno barstymo mechanizmas ir mėlynas 
mažo tankio polietileno (LDPE) rezervuaras

• Talpa: 12 litrų 
Kraiko barstytuvas MBS19
Prekės Nr. 87250201 
Kraiko barstytuvas MBS43 
Prekės Nr. 87251001 

„DryMaxx™“
Paklotų tvarkymo kraikas 
kasdieniam patogumui ir karvių 
sveikatai užtikrinti
„DryMaxx™“
Švari ir patogi aplinka yra svarbi gerai gyvulių 
sveikatos būklei palaikyti ir produktyvumui 
padidinti dėl mažesnio streso ir ligų paplitimo 
lygio.
Tai užtikrina drėgmės, kvapų bei vabzdžių 
paplitimo lygio kontrolė ir galime prisidėti prie 
sveikesnės aplinkos. Lengvai naudojamas 
kartu su naujuoju kraiko barstytuvu MBS19, 
„Drymaxx™“ saugu naudoti, o naudojant 
karvidėje nesusidaro nemalonios dulkės. 
„Drymaxx™“ yra visiškai natūrali ir inertiška 
granuliuota medžiaga, sugerianti daug drėgmės
(140 proc., palyginti su jos pačos svoriu) ir 
turinti amoniaką naikinančų savybių, kurios 
padeda užtikrinti sausesnę ir sveikesnę aplinką.

„Drymaxx“ 22 kg Prekės Nr. 92067004
„Drymaxx“ 500 kg Prekės Nr. 92067002
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Elektrinės 
kirpimo 
mašinėlės
Švarūs bei gerai prižiūrėti gyvuliai 
mėgaujasi didesne gerove ir 
komfortu. „DeLaval“ pateikia 
kokybišką elektrinių kirpimo 
mašinėlių bei peiliukų, pjaustiklių 
ir šepečų pasirinkimą, kad būtų 
užtikrina gera jūsų bandos būklė.

Pavadinimas Prekės Nr. Svoris Triukšmo 
lygis

Variklio 
galia

Su elementais Kam

Elektrinė kirpimo mašinėlė C2 86581201 1.24 kg 65 dB A 200 W galvijams, arkliams kirpti

Elektrinė kirpimo mašinėlė R2 87439601 0.99 kg 65 dB A x galvijams, arkliams kirpti

Elektrinė kirpimo mašinėlė HCP65 97104080 0.93 kg 80 dB A 80 W arkliams kirpti

Elektrinė kirpimo mašinėlė S2 86581301 1.24 kg 70 dB A 200 W avims, ožkoms kirpti

Elektrinė kirpimo mašinėlė CB35 94247100 0.44 kg 65 dB A x
karvės tešmeniui, arkliams ir galvijams 
apkirpti, naminiams gyvūnams kirpti

Elektrinė kirpimo mašinėlė CB35, 
jungiama prie maitinimo šaltinio

94247124 0.33 kg 65 dB A 35 W naminiams gyvūnams kirpti

4 5 6

2 31

Galimos 
versijos – 

elementų ir 
maitinimo 

šaltinio
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1. „DeLaval“ kirpimo mašinėlė CB35
CB35 yra maža, patogi kirpimo mašinėlė, 
skirta galvijų ir arklių arba naminių gyvūnėlių 
plaukams pakirpti. CB35 yra tvirta ir veikia 
dviem būdais – su elementais arba maitinimo 
kabeliu.
Ji veikia tyliai ir turi galingą 35 W nuolatinį 
magnetinį variklį. Dėl atjungiamos peilių 
sistemos lengviau ir greičau keisti peilius.
Keičamas maitinimo šaltinis – elementai arba 
maitinimo šaltinio adapteris.
CB35 elementų versija pateikiama su dviem 
našiais ličo jonų elementais, leidžiančais 
kirpti nedarant ilgesnių pertraukų. Kiekvienas 
įkrautas elementas veikia 90 minučų, įkrovimo 
ciklas trunka 45 minutes. Įkrovimo įrenginys 
su atskira įkrovimo stotimi antram elementų 
komplektui ir įkrovimo indikatorius.

2. „DeLaval“ elektrinė kirpimo mašinėlė R2
Elementais maitinama kirpimo mašinėlė R2 
suteikia judėjimo laisvės, kadangi nėra laido. 
Lengviau judėti ir nešiotis į vidų bei į lauką.

Ergonomiškas dizainas, mažas svoris ir 
nedidelis triukšmo lygis užtikrina ilgas ir 
patogias kirpimo valandas.
2,6 Ah ličo jonų elementas užtikrina iki 
120 minučų veikimo laiką vieną kartą įkrovus.

3. „DeLaval“ elektrinė kirpimo mašinėlė C2
Tvirta kirpimo mašinėlė, tinkanti galvijams ir 
arkliams kirpti. Ji turi galingą 200 W nuolatinį 
magnetinį variklį ir veikia itin tyliai (65 dB). 
Šią kirpimo mašinėlę labai lengva naudoti dėl 
ergonomiško dizaino, mažo svorio (1240 g) ir 
patogaus 10 proc. kirpimo kampo.

4. „DeLaval“ kirpimo mašinėlė HCP65
Ši lengva, 930 gramų sverianti kirpimo 
mašinėlė skirta arkliams kirpti, ji pritaikyta 
profesionalams, turi ergonomišką minkštą 
guminę rankeną, kad būtų patogiau naudoti. 
Patentuota kirpimo mašinėlės galvutės 
konstrukcija užtikrina, kad mažiau dėvėsis 
ašmenys ir pailgės naudojimo trukmė, išskirtinis 
13° kirpimo kampas supaprastina užduotį 
pakirpti plaukus tokiose sunkiai pasiekiamose 
vietose kaip tešmuo, galva ar kojos.

5. „DeLaval“ elektrinė kirpimo mašinėlė S2
Tvirta avių kirpimo mašinėlė. Ji turi galingą 
200 W nuolatinį magnetinį variklį. Dėl 
ergonomiško dizaino ir mažo svorio (1240 g) 
naudotojas gali patogiai kirpti ilgą laiką.

6. „DeLaval“ avių kirpimo sistema SP300,  
1 greičo
„DeLaval“ avių kirpimo sistema SP300 yra 
profesionalams skirta lengva ir tyliai veikianti 
avių kirpimo sistema. Ji turi išskirtinį elektroninį 
saugumo jungiklį, kuris sustabdo variklį, jei 
užstringa rankoje laikomas kuokštas. Galingą 
variklį dengia stiprus stiklo pluoštu sutvirtintas 
korpusas.
Mašinėlę lengva surinkti, nes rankena tinka 
daugeliui avių kirpimo sistemų. SP300 galima 
tiesiog prijungti laidu, kadangi mašinėlė gali 
svyruoti (ji buvo skirta naudoti su lanksčomis 
pavaromis). SP300 pristatoma su ergonomiška 
rankena.
Prekės Nr. 96806293

„DeLaval“ kirpimo  
mašinėlių peiliukai
Su savo „DeLaval“ kirpimo mašinėle 
visada naudokite aštrų peiliuką.

Clipper blade overview

Galvijams ir arkliams kirpti, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 ir R2

Prekės 
Nr.

 Pavadinimas Komentaras
Kailio ilgis 
nukirpus

97107178 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 18/23
Itin tinka nešvariems galvijams ir arkliams 
kirpti

2–4 mm

85695901 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 21/23
Universalus, skirtas galvijams ir arkliams 
kirpti

2–4 mm

85695902 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 31/15
Švariems galvijams, standartas arkliams 
kirpti

2–4 mm

85695903 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 31F/15 Standartinis kirpimas, arčiau odos 1–2 mm

85695904 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 53/23 Chirurginis naudojimas 1 mm

85695905 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 35/17 Tikslus kirpimas, arčiau odos 2–4 mm

85695906 Kirpimo mašinėlės peiliukų rinkinys, 35F/17 Tikslus kirpimas, arkliams ir galvijams kirpti 1–2 mm

Avims, S2 ir SC320 Kirpimo plotis

97106450 Kirpimo mašinėlė SC 3 col. Q:3
4 dantukų standartinė kirpimo mašinėlė 3 
col. šukoms

97106451 Šukos SCO2 3 col. Profesionaliems kirpėjams 92.5 mm

97106452 Šukos SCO3 3 col. Universalios šukos 84.5 mm

97106453 Šukos SCO4 3 col.

Tinka standžiai, šiurkščiai arba nešvariai 
vilnai
Kairysis išorinis dantukas yra tiesus, kad 
pasipriešintų kerpant šiurkščią vilną

86 mm

97106454 Šukos SCO5 3 col. Universalios šukos 77 mm

97106455 Šukos SCO7 3 col. 78 mm

97108680 Kirpimo rinkinys SS1

CB35, elementų ir maitinimo šaltinio versijoms
Kailio ilgis 
nukirpus

94247113 Peiliukų rinkinys Nr. 30, itin tikslus 43 mm pločio 0.8 mm

94247114 Peiliukų rinkinys, Nr. 15, tikslus 43 mm pločio 1.5 mm

94247115 Peiliukų rinkinys Nr. 10, standartinis 43 mm pločio 1.8 mm

86479501 Peiliukų rinkinys 10 W, platus 62 mm pločio 2.3 mm

„DeLaval“ kirpimo mašinėlės alyva
Norint užtikrinti optimalų kirpimo mašinėlės 
veikimą, svarbu dažnai sutepti peiliukus. 
Nepakankamai sutepus, mašinėlė gali perkaisti, 
o peiliukai gali atšipti. Ilgainiui mašinėlė gali 
sugesti.
Kirpimo mašinėlės alyvos dalytuvas, 
skardinė, 100 ml
Prekės Nr. 97106540
Kirpimo mašinėlės alyvos papildymo 
buteliukas, 500 ml
Prekės Nr. 92525830
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Išskirtinė konstrukcija turi apsaugą nuo 
perkrovos, kad prietaisas neperkaistų, ir IP65 
apsaugą. Energiją taupantis automatinis 
įsijungimas ir išjungimas įjungia šepečio 
sukimąsi ir sustabdo, kai panaudojus praeina 
10 sekundžių. Šepetį lengva valyti. Tai užtikrina 
tinkamą higieną karvidėse.
„DeLaval“ siūbuojančiam karvių šepečiui SCB 
karvidėse reikia labai mažai vietos. SCB
pristatomas jau surinktas, todėl jį lengva 
montuoti ant stulpo ar sienos, bet kokioje 
karvidėje, kurioje karvės laikomos nepririštos. 
Šepetį įrengus tinkamoje vietoje
(laisvai laikomų karvių karvidėje), užtikrinamas 
karvių judėjimas, jas nukreipiant iš šėrimo 
zonos į poilsio zoną.
Konstrukcija labai tvirta ir patvari, kad 
veikdamas šepetys siūbuotų saugiai ir 
sklandžiai. Šepetį sudaro vienas tvirtas 
mechanizmas, jį lengva išmontuoti ir valyti.

„DeLaval“ siūbuojančio karvių šepečio SCB 
konstrukcija išskirtinė ir patentuota. Jis yra:
• Greitai ir lengvai tvirtinamas
• Galima tvirtinti tiek prie stulpo, tiek prie 

sienos
• Mažos energijos sąnaudos
• Lengva palaikyti jo švarą
• Tinka 50–60 karvių šukuoti
• Skatina karvių judėjimą
• Pagerina gyvulių sveikatą ir gerovę
• Pagerina bandos būklę
• Tinkamesni priežiūros kampai, nes yra du 

sukimosi centrai
• Išskirtinis saugumo mechanizmas, kad būtų 

užtikrinta didesnė karvių ir naudotojų sauga
• Įrodyta, kad padidina pieno gamybą ir 

sumažina klinikinio mastito atvejų skaičių

Techniniai duomenys
„DeLaval“ siūbuojantis karvių šepetys SCB gali 
būti dvejopas:
a) Tvirtinaas prie sienos
b) Tvirtinamas prie stulpo (2–2,5 col., 3–3,5 col.
ir 4 col.) ir 100 mm plote.
Tinka galvijams nuo vienų metų amžiaus, bet 
netinka gyvuliams, kurių kailis ilgesnis kaip 
3 cm.

Šio sprendimo, užtikrinančo karvių 
patogumą, savybės:
• Sukimosi greitis: 26 aps./min. 230 V,  

31 aps./min. 110 V
• Du sukimosi centrai: po vieną kiekviename 

lenktos rankos gale
• Automatinis įsijungimas ir išsijungimas
• Apsauga nuo perkrovos
• Jungiklis didesniam saugumui užtikrinti
• Vienas tvirtas šepečo mechanizmas su 

17 cm ilgo šeriais
• Matmenys: 100 x 50 x 132 cm
• Šepečo skersmuo: 50 cm
• Plotis: 60 cm
• Svoris: 70 kg
• Galia: 0,06–0,14 kW
• Įtampa: 230 V kintamoji srovė

Prekės Nr. 89863516 

Šepečo cilindras SCB
Prekės Nr. 91526242

„DeLaval“ siūbuojantis  
karvių šepetys SCB
sukurtas tam, kad pagerintų karvių sveikatą, 
patogumą ir gerovę. Siūbuojantis karvių šepetys 
SCB pradeda suktis prie jo prisilietus karvei, tai 
tikra revoliucija karvių priežiūros ir gerovės srityse.
3929. Išskirtinis šepetys sukasi gyvuliams 
tinkamu greiču, laisvai siūbuoja visomis kryptimis: 
sklandžiai į viršų, virš karvės ir jos šonuose, kad 
karvė būtų šukuojama iš visų pusių.
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„DeLaval“ stacionarus šepetys SB 
Užtikrina saugią ir veiksmingą karvių priežiūrą.
Šis spyruoklinis dviejų šepečų įrenginys turi veiksmingus šerelius,  
kurie užtikrina lanksčą ir tvirtą karvių priežiūros stotelę. 

Šepečio cilindras SCB
Pakeistas „DeLaval“ siūbuojantis karvių šepečo cilindras 
padeda išlaikyti jūsų karves švarias, ramias, sveikas ir 
produktyvias.

SB yra puikus priedas norint 
papildyti karvidėje turimą karvių 
šepečų asortimentą, Jį galima 
naudoti kartu su „DeLaval“ 
siūbuojanču karvių šepeču SCB ir 
„DeLaval“ mažuoju siūbuojanču
šepečų MSB, nes jis neužima 
daug vietos ir nenaudoja elektros.

Savybės
•  Tvirta, cinkuoto plieno 

konstrukcija
• Lankstus, ilgalaikio naudojimo 

horizontalus šepetys
• Unikalus dizainas, veiksmingo 

poveikio šeriai

Privalumai
•  Užtikrina saugų ir veiksmingą 

būdą karvėms pasikasyti bei 
atsikratyti odos parazitų

• Gerina kraujo cirkuliaciją
• Patvarūs šeriai
• Galima įrengti karvidėje arba 

lauke
• Tinka įvairiems gyvuliams 

šukuoti: ožkoms, veršeliams, 
suaugusioms karvėms ir 
jaučams

Techniniai duomenys
• Apvalūs šepečai
• Šeriai pagaminti iš nailono
• HDG plieninė paprasta 

spyruoklė

Prekės Nr. 88265780

Ilgalaikiai privalumai
Kadangi siūbuojantis karvių 
šepetys veikia beveik visą parą, 
jo šeriai, kaip ir bet kokio kito 
kasdien naudojamo šepečo, dėvisi 
ir tampa nebe tokie veiksmingi. 
Kitaip tariant, senas karvių šepetys 
neužtikrins kruopščai išvalyto 
karvių kailio arba veiksmingai 
nestimuliuos karvės kraujo 
cirkuliacijos.

Todėl labai rekomenduojame, kad 
kasmet atnaujintumėte savo šepetį 
pakeisdami šepečo cilindrą.

Patentuotas atsarginis šepečo 
cilindras
Jūs arba jūsų „DeLaval“ priežiūros 
technikas gali saugiai pakeisti 
cilindrą tik per kelias minutes 
naujuoju atsarginiu šepečo 
cilindru.
Ekcentrinis karvių šepetys 
pasiekiamas kaip atsarginis 
šepečo cilindras. Jis tinka bet 
kokiam „DeLaval“ siūbuojančo 
karvių šepečo įrenginiui.

Prekės Nr. 87365701

Padidinkite pieno produkciją
Karvių priežiūra naudojant „DeLaval“ 
siūbuojantį karvių šepetį SCB padidina 
pieno produkciją ir sumažina klinikinio 
mastito atvejų skaičų.
(Ynte H. Schukken ir G. Douglas Young)
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Naujasis „DeLaval“ mažasis siūbuojantis šepetys MSB 
yra greitas ir ekonomiškas būdas suteikti karvėms puikią 
produktyvaus gyvenimo pradžią. Veršeliai gali nueiti iki 
mažojo siūbuojančo šepečo kada tik panorėję. Jų kailiai 
bus nuvalyti, o kraujo cirkuliacija paskatinta. Tai pagerins 
bendrą veršelių gerovę, paskatins greitesnį augimą ir 
produktyvumą. Šis šepetys taip pat mažina odos ligų 
riziką.

Užtikrinkite geriausią veršelių gyvenimo 
pradžią
Naujasis „DeLaval“ mažasis siūbuojantis 
šepetys MSB yra greitas ir ekonomiškas 
būdas suteikti karvėms puikią produktyvaus 
gyvenimo pradžią. Veršeliai gali nueiti 
iki mažojo siūbuojančo šepečo kada tik 
panorėję. Jų kailiai bus nuvalyti, o kraujo 
cirkuliacija paskatinta. Tai pagerins bendrą 
veršelių gerovę, paskatins greitesnį augimą ir 
produktyvumą. Šis šepetys taip pat mažina 
odos ligų riziką.

Benefits in brief:
• Pagerina veršelių sveikatos būklę
• Prisideda prie greitesnio augimo
• Skatina didesnį produktyvumą ir mažina 

odos ligų riziką
• Padeda veršeliams išlikti ramiems ir 

švariems
• Skirtas saugumui ir komfortui užtikrinti

Esminiai privalumai:
• Greitai ir lengvai pritvirtinamas
• Lankstus, galima tvirtinti ant sienos arba 

stulpo
• Mažos energijos sąnaudos
• Lengva palaikyti jo švarą
• Tinka veršeliams nuo trijų iki dvylikos 

mėnesių
• Reguliuojamo aukščo, kad būtų galima 

pritaikyti prie augančų veršelių ūgio
• Lengva atlikti techninę priežiūrą

Prekės Nr. 87072080
Kuoliukų montavimo gembė, rinkinys,  
SCB, 2 col.
Prekės Nr. 91526224 
Kuoliukų montavimo gembė, rinkinys,  
SCB, 2,5 col.
Prekės Nr. 91526225 

Aprašymas
Bandymo 
rezultatas*

Bandymo rezultatas* Įvertinimas*

Energijos sąnaudos
nuo 0,09 iki 
0,25 kWh/d.

Labai mažas ++

Saugus sustojimas
50 N (niutonų) 
jėga

Sustoja esant labai 
mažam pasipriešinimui

++

* DLG
* Įvertinimo intervalas: + + / + / O / - / - - (O = standartinis)
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Aprašymas
Bandymo 
rezultatas*

Bandymo rezultatas* Įvertinimas*

Energijos sąnaudos
nuo 0,09 iki 
0,25 kWh/d.

Labai mažas ++

Saugus sustojimas
50 N (niutonų) 
jėga

Sustoja esant labai 
mažam pasipriešinimui

++

* DLG
* Įvertinimo intervalas: + + / + / O / - / - - (O = standartinis)

„DeLaval“ apsaugos priemonės nuo spyrių
„DeLaval“ apsaugos priemonės nuo spyrių 
yra tvirtas įrankis, padedantis veterinarinės 
apžiūros, medicininio gydymo arba apsėklinimo 
metu. Priemonė pritvirtinama prie karvės 
nugaros su alkūnine svirtimi. Spaudimas 
neleidžia karvei spirti.
Prekės Nr. 92735801

„DeLaval“ nuo spyrių sauganti sija 
„Premium“
Gaminama iš galvanizuoto plieno, turi 
ergonomiškas rankenėles, kad būtų lengva 
pritaikyti bet kuriai karvei, taip pat plastikinę 
rankeną, kad būtų saugu ir patogu laikyti.
Prekės Nr. 98927885

„DeLaval“ apsauginė priemonė nuo spyrių – 
spaustuvo techninės priežiūros rinkinys 
Rinkinyje yra: dvi spyruoklės ir du guminiai 
dangteliai. Tinka apsaugai nuo spyrių 92735802 
ir 98927885.
Prekės Nr. 98927281

„DeLaval“ metalinės šukos su tvirta rankena
Prekės Nr. 85555401

„DeLaval“ plastikinės šukos su reguliuojama 
kilpa
Prekės Nr. 85555403

„DeLaval“ dvipusės plieninės šukos su 
skirtingo ilgio dantukais ir tvirta rankena
Prekės Nr. 85555402

„DeLaval“ nuo spyrių sauganti sija
Nuo spyrių sauganti sija apsaugo nuo spyrių, 
pavyzdžiui, melžimo, apsėklinimo arba 
veterinarinio vizito metu. Lengva pritvirtinti.
Prekės Nr. 92735802

Apsaugos priemonės  
nuo spyrių ir šukos

CR higieninis laikiklis 
Prekės Nr. 85778780
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Veisimo kalendorius
Veisimo kalendorius užtikrina gerą gyvulių 
apžvalgą ir suteikia einamosios informacijos 
apie kiekvieną gyvulį. Padeda pagerinti 
produkciją, kadangi kiekvienos karvės 
veisimosi ciklas gali būti tiksliai sekamas. Rujos 
nustatymas, techninė priežiūra, antros rujos 
nustatymas, veršingumo diagnozė, užtrūkimas, 
veršiavimasis.
Uždaromas veisimo kalendorius
+ 75 magnetai + rašiklis 
Prekės Nr. 96806580

75 magnetai ir rašiklis veisimo kalendoriui
Prekės Nr. 96806582

„DeLaval“ matavimo juosta
Kad greitai ir lengvai nustatytumėte kiaulės ir 
galvijo svorį. Iki 1080 kg svorio galvijams.
Prekės Nr. 85208301

„DeLaval“ žymėjimo numeriai, 10 vnt.
Vieno skaičiaus numeriai, dedami ant juostelės.
Prekės Nr. 94827590

Skaičius 0, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827580
Skaičius 1, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827581
Skaičius 2, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827582
Skaičius 3, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827583
Skaičius 4, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827584
Skaičius 5, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827585
Skaičius 6, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827586
Skaičius 7, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827587
Skaičius 8, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827588
Skaičius 9, 10 vnt.
Prekės Nr. 94827589

„DeLaval“ žymėjimo dažai
Žymėjimo dažai, kad lengvai ir greitai 
atskirtumėte gyvulius. Greitai išdžiūstantys ir 
intensyvios spalvos, 400 ml buteliukas.
Spalva: raudona
Prekės Nr. 90696811
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 90696812
Spalva: žalia
Prekės Nr. 90696813

„DeLaval“ žymėjimo klijai
Žymėjimo klijai, kad lengvai ir greitai 
atskirtumėte gyvulius. Patogi sukama tūbelė.
Spalva: raudona
Prekės Nr. 97315001
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 97315002
Spalva: žalia
Prekės Nr. 97315003

„DeLaval“ žymimoji juostelė
Kad būtų lengva atskirti konkrečas karves. 
Gaminama iš dviejų medžiagų: stipraus 
plastiko ir plaunamų lipukų.
Kojų juostelės, plastikinės, 5 vnt.
Spalva: raudona
Prekės Nr. 88407901
Spalva: geltona
Prekės Nr. 88407902
Spalva: oranžinė
Prekės Nr. 88407903
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 88407904
Spalva: žalia
Prekės Nr. 88407905
Kojų juostelės, lipnios, 10 vnt.
Spalva: raudona
Prekės Nr. 97289091
Spalva: geltona
Prekės Nr. 97289092
Spalva: oranžinė
Prekės Nr. 97289093
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 97289094
Spalva: žalia
Prekės Nr. 97289095

Gyvulių žymėjimas

72  



1. „DeLaval“ lanksčioji jungtis 
su 7 x 35 mm žiedu
Prekės Nr. 87285001
2. „DeLaval“ kablys su spragtuku
Prekės Nr. 87285101
3.  „DeLaval“ karvės pasaitas
Prekės Nr. 87284701
„DeLaval“ telyčios pasaitas
Prekės Nr. 87284702
„DeLaval“ karvės pasaitas, XL
Prekės Nr. 87284703
„DeLaval“ veršelio pasaitas
Prekės Nr. 87284704
„DeLaval“ pasaitas
Prekės Nr. 88948901

„DeLaval“ karvės pasaitų 
kombinacijos
„DeLaval“ karvės pasaitų kombinacijas sudaro 
pasaitas ir jūsų pasirinktas rišimo diržas. Klientas 
gali rinktis iš rišimo diržo su arba be kabliuko. Be 
to, įmanoma pasaitą suderinti su grandine arba 
pririšamais dirželiais.

Dirželiai, švininiai antkakliai

„DeLaval“ karvės pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87288801
Rinkinyje yra:  „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601
 „DeLaval“ karvės pasaitas, Prekės Nr. 87284701

„DeLaval“ karvės pasaitas, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87288802
Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801
 „DeLaval“ karvės pasaitas, Prekės Nr. 87284701

„DeLaval“ telyčios pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87288901
Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601
 „DeLaval“ telyčios pasaitas, Prekės Nr. 87284702

„DeLaval“ telyčios pasaitas, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87288902
Rinkinyje yra:  „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801
 „DeLaval“ telyčios pasaitas, Prekės Nr. 87284702

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87289001
Rinkinyje yra:  „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601
 „DeLaval“ karvės pasaitas, XL Prekės Nr. 87284703

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87289002
Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801
 „DeLaval“ karvės pasaitas, XL Prekės Nr. 87284703

„DeLaval“ veršelio pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87289101
Rinkinyje yra:  „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601
 „DeLaval“ veršelio pasaitas, Prekės Nr. 87284704

„DeLaval“ veršelio pasaitas,2 kombinacija, Prekės Nr. 87289102
Rinkinyje yra:  „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801
 „DeLaval“ veršelio pasaitas, Prekės Nr. 87284704

1 2 3
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1. „DeLaval“ rišimo diržai, dvigubi
Prekės Nr. 87284601

2. „DeLaval“ rišimo juostos su 
kabliuku
Prekės Nr. 87284801
„DeLaval“ žiedas 7 x 50 mm
Prekės Nr. 87284901

3. „DeLaval“ ant galvos 
maunamas antkaklis, veršeliui
Prekės Nr. 87651101
„DeLaval“ ant galvos maunamas 
antkaklis, karvei
Prekės Nr. 87651301
„DeLaval“ reguliatorius, rišimo 
diržams
Prekės Nr. 87651401

4. „DeLaval“ neįtrūkstanti juosta
Prekės Nr. 87651501

„DeLaval“ rišimo diržai, dvigubi, 
su metaliniu kabliuku
Prekės Nr. 87651601
„DeLaval“ kablys su 8 mm žiedu
Prekės Nr. 87651701

5. „DeLaval“ neįtrūkstanti  
kilpinė juosta
Prekės Nr. 87651801
„DeLaval“ rišimo diržas, 1800
Prekės Nr. 87886801
„DeLaval“ saitas 1,7 m
Prekės Nr. 88942801
„DeLaval“ grandinė
Prekės Nr. 87886901
Pririšamas diržas, dvigubas, 
180 cm
Prekės Nr. 4780003744
Diržas, dvigubas, 180 cm,  
įsk. žiedą
Prekės Nr. 4780003746
Dirželis, dvigubas, 180 cm
Prekės Nr. 4780003966

1

3

5

4

2
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„DeLaval“ panardinami siurbliai
Tvirti panardinami siurbliai švariam ir nešvariam vandeniui, srutoms ir 
skystam mėšlui šalinti.
Nerūdijančiojo plieno siurblys ypač naudingas didelio rūgštingumo 
vietose, pavyzdžiui, ten, kur yra siloso arba šlapimo drenavimo vanduo.
Patvarių ketaus siurblių variklis įmerktas į alyvą siekiant užtikrinti, kad 
siurblys neperkaisdamas veiktų net sudėtingomis aplinkos sąlygomis. 
Ketaus siurbliai taip pat gali apdoroti tirštesnį skystį ir yra dažnai 
naudojami srutų kaupyklose bei panašiomis sudėtingomis sąlygomis. 
Visi siurbliai yra mobilūs, lengvai montuojami ir valdomi.

„DeLaval“ panardinamas siurblys, SS1
Prekės Nr. 88101901
„DeLaval“ melžimo aikštelės siurblys, C300
Prekės Nr. 98079697
„DeLaval“ melžimo aikštelės siurblys, C4000
Prekės Nr. 98653875

„DeLaval“ ūkininkui skirta kojų plovykla
Dažnas „DeLaval“ ūkininkui skirtos kojų plovyklos naudojimas padeda 
išvengti nepageidaujamų bakterijų patekimo į karvidę. Dėl plovykloje 
esančo putplasčo mažesnis dezinfekavimo priemonės naudojimas. 
Jokio taškymosi. Visą koją padengia dezinfekavimo priemonė, kadangi 
plovykla pakankamai gili – geresnis dezinfekavimas, palyginti su 
įprastais kilimėliais. Išbandyta ir patvirtinta naudoti kartu su „PeraDis™“.

Plovykla
Medžiaga: mėlynas polietilenas
Dydis: 77 x 57 x 11 cm
Talpa: ~19 litrų
Prekės Nr. 86806801
Putplastis
Medžiaga: PO80 su vilnos danga
Dydis: 64 x 42 x 3 cm
Prekės Nr. 86806901
Visas sprendimas (plovykla + putplastis)
Prekės Nr. 86807001

Panardinamas siurblys

Batų valymas

„DeLaval“ batų valytuvas
su dezinfekuojamąja įranga
Šis batų valytuvas skirtas batams valyti vandeniu ir šepečiais. 
Batų valytuve taip pat yra cheminių medžiagų purkštuvas, skirtas 
dezinfekavimo skysčiams purkšti. Tai gera priemonė norint 
palaikyti melžimo patalpos švarą. Ji taip pat naudinga lankytojams 
(veterinarams, technikams ir pan.). Batų valytuvą sudaro penki šepečiai: 
po du kiekvienoje pusėje. Rėmas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
Prekės Nr. 92834960
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1. „DeLaval“ rankiniai trikampiai grandikliai 
Smūgiams atsparus plastikinis mėšlo 
grandiklis. Srieginė arba nesrieginė jungtis
Srieginė
Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 98882410
Nesrieginė
Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 97310115

2. „DeLaval“ rankiniai grandikliai
Lengvas plastikinis grandiklis. Srieginė jungtis. 
Matmenys: 35 cm
Prekės Nr. 97310105

3.„DeLaval“ rankinis apvalus metalinis 
grandiklis
Tvirtas apvalus metalinis grandiklis su guminiais 
ašmenimis.
Matmenys: 50 cm
Prekės Nr. 88503801
Matmenys: 66 cm
Prekės Nr. 88503802

4. „DeLaval“ mėšlo grandiklis grotelėms 
grandyti
Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 97310110

Guminiai apvalių grandiklių ašmenys
Prekės Nr. 92834946

„DeLaval“ aliumininis mėšlo grandiklis
Grandiklis su plieniniais ašmenimis naudojamas 
įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti.
Matmenys: 47 cm
Prekės Nr. 97309481

„DeLaval“ plieniniai mėšlo grandiklio 
ašmenys
Matmenys: 47 cm
Prekės Nr. 97309703

Grandikliai ir šepečiai

1

5

7

9

6
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11. „DeLaval“ šepetys
Efektyviai valantys aukštos kokybės  
ir patvarūs šepečiai
Matmenys: 300 x 90 mm PVC
Prekės Nr. 97311480
Matmenys: 480 x 90 mm PVC
Prekės Nr. 97311481
Matmenys: 28 cm PVC
Prekės Nr. 97311482

12. „DeLaval“ natūralaus pluošto šepetys
Matmenys: 40 cm
Prekės Nr. 97311488

5. „DeLaval“ medinė rankena
Matmenys: 1700 mm x 34 mm
Prekės Nr. 70000433

6. „DeLaval“ medinė rankena, srieginė
Matmenys: 1700 mm x 28 mm
Prekės Nr. 97310204

7. „DeLaval“ medinė rankena
Matmenys: 1700 mm x 28 mm
Prekės Nr. 97310202

8. „DeLaval“ medinė rankena 
Matmenys: 1350 mm x 23,8 mm
Prekės Nr. 97311302

9. „DeLaval“ medinė rankena 
Matmenys: 1900 mm x 28 mm
Prekės Nr. 97310203

10. „DeLaval“ srieginė šepečių mova
Prekės Nr. 97311490

13. „DeLaval“ ergonomiška aliumininė 
rankena
Tinka cisternos valymo šepečiams, valymo 
šluostėms, valytuvams, mėšlo grandikliams ir 
šepečiams.
Matmenys: 1500 mm, Ø31 mm, aliuminis
Prekės Nr. 98880129
Matmenys: 1700 mm, Ø31 mm, aliuminis
Prekės Nr. 98880139

14. „DeLaval“ teleskopinė rankena,  
stiklo pluoštas
Matmenys: 110-202c
Prekės Nr. 97270485

8

10

11

12
13 14
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Sienoms melžimo 
aikštelėse, melžimo 
patalpose, maisto 
laikymo patalpose 
ir karvidėse kenkia 
sudėtingos sąlygos, 
jos gali būti greitai 
apgadintos. Higieniška 
aplinka padeda gerinti 
ir palaikyti pieno 
kokybę, jūsų darbo 
aplinkoje sukuria 
malonią atmosferą.

„DeLaval“ apsauginis sienos 
skydas WPP
Greitai montuojamas, estetiškas, patvarus 
ir lengvai valomas.
„DeLaval“ apsauginis sienos skydas WPP gaminamas iš 
100 proc. kokybiško PVC, jis būna dviejų dydžių ir dviejų 
spalvų. Šie skydai atsparūs rūgštiniams ir šarminiams 
plovikliams, naudojamiems ūkiuose. Lygiame paviršiuje negali 
veistis bakterijos ir mikrobai. Sienas galima plauti, be to, joms 
nekenkia valymas dideliu slėgiu.
Skydai yra atsparūs gyvulių ir įrankių smūgiams. Rinkitės 
mėlynus arba baltus skydus su skirtingais priedais kampams, 
briaunoms ir grindims sujungti. Skydus lengva sujungti 
specialiais ilgo poveikio klijais ir (arba) specialiais atitinkamos 
spalvos pritaikytais varžtais.
Patvarų „DeLaval“ apsauginį sienos skydą WPP greitai 
sumontuosite tiesiai ant plytų, betono ar medinės sienos. 
Senas tamsias patalpas jis paverča švaria, gaivia, šviesia 
ir higieniška erdve – o juk visus šiuos patobulinimo darbus 
atliksite patys!

„DeLaval“ šėrimo stalo  
danga FTC
Karvės noriai ėda nuo šios lygios,  
lengvai valomos šėrimo stalo dangos.
Ant neapsaugotų šėrimo paviršių, kuriuos apgadino rūgštys, 
yra milijonai mikrobų ir bakterijų. Tai gali sugadinti karvių 
sveikatą ir sumažinti primilžį. Darbo ūkiuose patirtis rodo, kad 
karvės noriau ėda nuo švarių, higieniškų šėrimo paviršių, ant 
kurių nėra mikrobų, t. y. nuo tokių kaip ši šėrimo stalų danga.
Lengva palaikyti „DeLaval“ FTC švarą, todėl paprasta 
palaikyti pašarų kokybę ir priversti karves suėsti daugiau: jei 
karvės suėda daugiau pašarų, duoda daugiau pieno. Silosas 
slysta lygiu paviršiumi, todėl jį lengvai ir greitai paskirstysite. 
Unikalus aliumininis profilis dangą tvirtai laiko jos vietoje.
Dėl patentuotos „BI-Orientation™“ technologijos šėrimo 
stalo danga yra tris kartus atsparesnė rūgštims ir šarmams, 
palyginti su kitais plastikiniais paviršiais. „DeLaval“ FTC 
atlaiko didelę traktorių ir šėrimo vagonėlių apkrovą. Ją galima 
įrengti ant bet kokio plokščo paviršiaus ir naudoti iškart – 
nereikia jos apdoroti.
Sienoms melžimo aikštelėse, melžimo patalpose, maisto 
laikymo patalpose ir karvidėse kenkia sudėtingos sąlygos, jos 
gali būti greitai apgadintos. Higieniška aplinka padeda gerinti 
ir palaikyti pieno kokybę, jūsų darbo aplinkoje sukuria malonią 
atmosferą.

„DeLaval“ šėrimo stalo 
danga FTC yra natūralios 
žalios spalvos gaminys, 
patvirtintas liestis su 
maistu, ir jį galima laižyti.
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„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva
Norint gaminti kokybišką pieną, išlaikyti gerą 
tešmenų sveikatą ir gerai išplauti pieno sistemas, 
labai svarbu, kad siurblys būtų pakankamai 
našus. Originali „DeLaval“ vakuuminio siurblio 
alyva padeda nebrangiai pailginti siurblio 
eksploatacijos laiką, apsaugoti melžimo sistemą, 
neprarasti pelno.
Naujoji formulė yra nepriekaištingo stabilumo 
ir klampumo esant labai žemo ir aukšto lygio 
darbo sąlygoms.
„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 1 l 
Prekės Nr. 88606801
„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 4 l 
Prekės Nr. 88606804
„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 20 l
Prekės Nr. 88606820
„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 1 kvorta 
LVP siurbliams (12 vnt.)
Prekės Nr. 830697302

 

-39˚C
Skystėjimo
temperatūra

Alyvos ir tepalai
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Silikono purškiklis, 400 ml
Prekės Nr. 98836704 

HP 100, 102 tepimo alyva
Prekės Nr. 888606701 

„DeLaval“ hidraulinė alyva „Bio“
„DeLaval“ hidraulinė alyva „Bio“ – tai 
aukščausios kokybės apsaugos nuo dilimo 
hidraulinė alyva, skirta užtikrinti maksimalų 
hidraulinį stabilumą ir rūpesčų nekeliantį
„DeLaval“ VMS veikimą. „DeLaval“ hidraulinė 
alyva „Bio“ užtikrina, kad „DeLaval“ VMS 
hidraulinis manipuliatorius visą laiką veiktų 
lanksčai ir sklandžiai – taip, kaip pirmąją darbo 
dieną. Šis sklandaus darbo užtikrinimas yra 
labai svarbus – jis sudaro sąlygas „DeLaval“ 
VMS sistemoje melžti daugiau karvių, nes 
manipuliatorius lengvai prisiderina prie karvių 
tešmenų formos pokyčų. „DeLaval“ hidraulinė 
alyva „Bio“ biologiškai skaidosi, o tai padeda 
sumažinti jūsų ūkio poveikį aplinkai.

„DeLaval“ pavarų alyva SAE80W90 takų 
grandikliams, mobiliems ir stacionariems 
maišytuvams
Automatinė pavarų alyva
•  Užtikrina gerą apsaugą nuo dėvėjimosi esant 

sudėtingoms sąlygoms
• Pailgina pavaros komponento naudojimo 

laiką
• Gera pavaros apsauga net esant smūgiams 

arba apkrovai
• Patenkinamas elastomero suderinamumas
• Apsaugo nuo korozijos
• Apsaugo nuo rūdijimo
• Pasiekiamas įvairaus lygio klampumas norint 

užtikrinti optimalaus tepalo pasirinkimą
• Stabili formulė 

Prekės Nr. 87699702

NAU- 
JIENA

„DeLaval“ pavarų alyva EP75W90
srutų siurbliams ir maišytuvams
Sintetinė automatinė pavarų alyva.
•  Visiškai sintetinė formulė, kad užtikrintų 

nepriekaištingą šiluminį stabilumą.
• Dėl sintetinės formulės aukštos kokybės 

tepimas esant sudėtingoms sąlygoms.
• Sudėtyje yra specialus trinties 

modifikatoriaus priedas, užtikrinantis 
optimalų „ribotą slydimą“.

• Mažesnis triukšmo lygis transmisijoje.
• Pailgina pavaros komponento naudojimo 

laiką.
• Apsaugo nuo korozijos

Prekės Nr. 87699701

„DeLaval“ alyva „Komprimat“
Gerai veikianti įranga būtina norint išlaikyti 
gerą karvidės aplinką. „Komprimat“ alyva yra 
išbandyta ir ilgai veikia sudėtingoje mėšlo 
turinčoje aplinkoje. Užtikrina gerą tepimą ir 
mažina dalių dėvėjimąsi.
Prekės Nr. 95662104 4 l
Prekės Nr. 95662120 20 l
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Vandens girdyklos 
Svarbu, kad visada būtų galima prieiti prie vandens. Vanduo 
visada turi būti švarus. „DeLaval“ pateikia visą vandens 
sprendimų asortimentą, padedantį jūsų karvei kiekvieną 
dieną išgerti tinkamą kiekį vandens. „DeLaval“ vandens 
girdyklas lengva montuoti, tvarkyti ir prižiūrėti padedant jūsų 
produktyviausiems gyvuliams ūkyje – karvėms!

1

2

3

4

1. „DeLaval“ lovinės nerūdijančojo plieno 
girdyklos (ST150, ST200 ir ST250)
Dėl suapvalintų nerūdijančojo plieno vandens 
girdyklų kraštų karvės gali lengvai prieiti 
prie girdyklos, taip užtikrinamas optimalus 
komfortas. Sumontuoti apsauginiai atitvarai 
ilgina gaminio naudojimo laiką ir apsaugo 
ūkininkus bei gyvulius nuo susižeidimo. 
Girdyklos yra trijų dydžių: ST150, ST200 ir 
ST250. Nerūdijančojo plieno girdyklas galima 
pritaikyti visų tipų karvidėse.
Girdyklas galima montuoti prie grindų arba 
sienos.
Didelė girdyklų talpa (60–110 litrų) užtikrina 
optimalų vandens kiekį. Dėl nerūdijančojo 
plieno paviršiaus šias girdyklas lengva valyti.

2. „DeLaval“ vandens girdykla T80 ir T80XL
Šios tvirto plastiko vandens girdyklos yra dviejų 
dydžių. Dėl plastiko, tinkamo liestis su maistu, 
ir nerūdijančojo plieno rėmo šios girdyklos 
atsparios karvių suduodamiems smūgiams

ir užtikrina, kad gyvuliai nesusižeistų. Talpūs 
vožtuvai karvėms užtikrina optimalų vandens 
kiekį. Girdyklas galima tvirtinti prie sienos arba 
ant grindų. Dėl paprastos vožtuvų priežiūros 
ir lengvo valymo T80 ir T80XL girdyklos 
yra puikus pasirinkimas. Vožtuvas įrengtas 
per girdyklos galinės dalies vidurį, todėl 
neprarandama jokia papildoma gėrimo vieta.
Integruota rankena be didelių pastangų padeda 
apversti girdyklą.

3. „DeLaval“ vandens girdykla T400
Viena didžiausių girdyklų „DeLaval“ 
asortimente yra T400. Dviguba prie sienos 
tvirtinama plastikinė girdykla pagaminta 
iš plastiko, tinkamo liestis su maistu, ir 
apsaugo vandenį nuo užšalimo. Bendra 
talpa – 265 litrų – užtikrina didelį vandens kiekį 
ir nepriekaištingą jo tiekimą. Didelės talpos 
vožtuvas užtikrina optimalų vandens kiekį.

Vandens 
girdykla Talpa Medžiaga

Matmenys (PxIxA) 
(cm/col.)

Maksimalus 
naudojimas

Laisvo 
laikymo 
karvidė

Prekės Nr.
Vožtuvo 
talpa esant 
4 bar

„DeLaval ST150“ 60 litrų
Nerūdijantysis 

plienas

50x150x96 cm

21.6x59x37.8 col.
24-30 melžiamų √

88634480 ST150, montuojama prie grindų

88636180 ST150, montuojama prie sienos
60 l/min.

„DeLaval ST200“ 83 litrų
Nerūdijantysis 

plienas

50x200x96 cm

21.6x78.7x37.8 col.
25-40 melžiamų √

88634280 ST200, montuojama prie grindų

88636280 ST200, montuojama prie sienos
60 l/min.

„DeLaval ST250“ 108 litrų
Nerūdijantysis 

plienas

50x250x96 cm 

21.6x98.3x37.8 col.
35-50 melžiamų √

88634580 ST250, montuojama prie grindų

88636080 ST250, montuojama prie sienos
60 l/min.

„DeLaval T80“ 80 litrų Polietilenas
61x147x61 cm

24x58x24 col.

20 melžiamų

40 mėsinių
√ 92632984 83 l/min.

„DeLaval T80XL“ 152 litrai Polietilenas
61x236x61 cm

24x93x24 col.

40 melžiamų

60 mėsinių
√ 92632992 83 l/min.

„DeLaval T400“ 265 litrai Polietilenas
62 × 215× 46 cm

24× 85 × 18 col.

50 melžiamų

70 mėsinių
√ 92632985 83 l/min.

„DeLaval FDT7“ 150 litrų Polietilenas
61 × 264× 62.5 cm

24× 104× 24.5 col.

50 melžiamų

70 mėsinių
√ 87360801 83 l/min.

4. „DeLaval“ greitai išleidžiama vandens 
girdykla FDT7
Ši naujo dizaino, greitai išleidžiama ir iš 
maistinės kokybės plastiko pagaminta girdykla 
turi švelnius suapvalintus kampus ir vanduo iš 
jos išleidžiamas per 30 sekundžių.
Girdyklą galima tvirtinti prie sienos arba ant 
grindų ir ji yra labai didelės talpos (150 l). 
Dėl specialios kaiščo sistemos valymas 
nereikalauja jokių pastangų. Didelės talpos 
vožtuvas užtikrina optimalų vandens kiekį.
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1. „DeLaval“ energijos nenaudojanti girdykla
„DeLaval“ pateikia dvi skirtingas šios dvigubų 
sienelių ir izoliuotos vandens girdyklos versijas. 
Energijos nenaudojanti girdykla pagaminta 
iš maistinės kokybės plastiko. Šios girdyklos 
sienelė yra 8,5 cm storio. Girdykla gali būti 
naudojama esant šaltam orui (iki -30 °C) 
ganykloje arba laisvo laikymo karvidėje. 
Izoliacijai naudojama poliuretano medžiaga 
užtikrina optimalią termostatinę zoną.
Šios girdyklos įleidimo angos yra apvalios ir 
turi papildomą kaištį, padedantį valymo metu. 
Energijos nenaudojanti girdykla yra uždara 
ir turi vieną arba du dangčius. Uždaromos 
durys apsaugo nuo paukščių bei nešvarumų 
iš karvidžių patekimo. Smailas stogas ir 
uždara sistema neleidžia mėšlui arba pašarui 
kauptis ant gaminio. Dėl specialios D formos 
spaustuko sistemos nereikia naudoti atsuktuvų 
ir kitų įrankių norint prižiūrėti girdyklą.

2. „DeLaval“ S28 ir S28 dviguba
Nerūdijančiojo plieno S28 ir S28 dviguba 
girdyklos gali būti naudojamos laisvo laikymo 
karvidėse. Dėl nerūdijančiojo plieno ir 

konstrukcijos ši girdykla yra itin higieniška. 
Uždara sistema ir didelės talpos vožtuvas 
užtikrina higieną ir padeda lengvai ją išvalyti. 
Girdyklą galima naudoti mažose karvidžių 
vietose arba įrengti garduose. S28 dviguba 
girdykla specialiai skirta veršiavimosi gardams 
arba pereinamuose takuose, kur mažai vietos.

3. „DeLaval“ SC1 ir DC2
„DeLaval“ SC1 ir DC2 girdyklos yra pagamintos 
iš maistinės kokybės plastiko ir gali būti 
naudojamos laisvo laikymo karvidėse arba 
ganyklose. Galima įsigyti vienos kameros 
(SC1) 18 litrų arba dviejų kamerų (DC2) 36 litrų 
talpos girdyklas. Šių girdyklų sienelės pasižymi 
dviguba šilumine izoliacija, todėl jas galima 
naudoti lauke net ir šaltuoju metų laiku. Kartu 
su girdykla gausite ir panardinamąjį šildytuvą, 
kuris neleis vožtuvui užšalti. Lovys turi angą 
su paprastu naudoti uždoriu, todėl prireikus 
atlikti vožtuvo ar šildytuvo techninę priežiūrą 
tai galėsite padaryti greitai ir paprastai. 
Spaustukus lengva atidaryti, todėl nereikia 
jokių įrankių.
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4. „DeLaval“ vandens girdyklos  
WT7, WT10 ir WT12
Šios girdyklos gali būti įrengtos laisvo laikymo 
karvidėje arba ganykloje. Patvarios girdyklos 
atsparios UV spinduliams ir gali liestis su 
maistu.
Talpūs vožtuvai užtikrina tinkamą kiekį 
vandens. Girdykla yra trijų skirtingų dydžių ir 
gali būti naudojama visoms galvijų bandoms – 
nuo mažų (20) iki didelių (250).
Panardinamą šildytuvą galima užsisakyti kaip 
parinktį, kad žiemą neužšaltų vožtuvas.

Ganyklų girdyklos
„DeLaval“ pateikia paprastas 
ir lengvai prižiūrimas ganyklų 
girdyklas. Jos atsparios 
UV spinduliams ir gali būti 
naudojamos mažoms bei 
didelėms bandoms girdyti.

5. „DeLaval“ ganyklų girdyklos  
P400, P600 ir P1000
Tvirtos „DeLaval“ ganyklų girdyklos 
pagamintos iš UV spinduliams atsparaus 
polietileno. Jos yra trijų skirtingų dydžių ir 
jas lengva įrengti ganykloje. Vožtuvą su ½ 
col. vandens jungtimi ir 25 l/min. talpa esant 
5 bar galima užsisakyti kaip parinktį. Be to, jis 
automatiškai pripildo girdyklą.
Prekės Nr. 90561117 P1000
Prekės Nr. 90561115 P400
Prekės Nr. 90561116 P600

Vandens girdykla Talpa
Prekės 
numeris

Matmenys 
(PxIxA)  
(cm/col.)

Maksimalus 
naudojimas

Vožtuvo 
talpa

Panardinamas 
šildytuvas

„DeLaval“ vandens 
girdykla S28

4 litrai 90576480 40 × 40 × 48 cm
16 × 16 × 19 in

15-20 30 l/min.

„DeLaval“ vandens 
girdykla S28 double

6 litrai 87558501 43×74×48 cm 30-40 30 l/min.

„DeLaval“ vandens 
girdykla SC1 

18 litrų 89712430 56 × 68.6 × 66 cm
22 × 27 ×  26 in

10-25 83 l/min. √

„DeLaval“ vandens 
girdykla DC2

35 litrai 89712431 56 × 81 × 66 cm
22 × 32×  26 in

20-50 83 l/min. √

„DeLaval“ energijos 
nenaudojanti su 1 
dangčiu

64 litrai 92632911
58.4 × 71 ×  51 cm
23 × 28 × 20 in 10-50 83 l/min.

„DeLaval“ energijos 
nenaudojanti su 2 
dangčiais

83 litrai 92632912
58.4 × 104 × 51 cm
23  × 41 × 20 in 10-70 83 l/min.
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„DeLaval“ girdyklos C5, C10 ir C20 
Šios ketaus girdyklos tinka įvairaus amžiaus 
gyvuliams. Dėl patvarios medžiagos ir specialiai
sukurtų vožtuvų šios girdyklos labai tvirtos ir 
veiksmingos.

1. „DeLaval“ girdykla C5
„DeLaval“ C5 skirta telyčioms ir veršeliams 
girdyti. Juodo emalio sluoksnis ir rūgštims 
atsparus paviršius užtikrina optimalią higieną.

2. „DeLaval“ girdykla C10
C10 girdykla yra skirta užtikrinti, kad telyčios 
visada turėtų reikiamą kiekį vandens. Jos 
našumas 10 l/min., todėl girdykla optimizuoja 
būsimų karvių augimą.

3. „DeLaval“ girdykla C20
Didžiausia ketaus girdykla yra „DeLaval“ C20. 
Talpus vožtuvas melžiamoms karvėms tiekia 
optimalų kiekį vandens.

4. „DeLaval“ girdykla CF7
„DeLaval“ CF7 plūdinė girdykla skirta jauniems 
arkliams, avims, ožkoms ir galvijams girdyti. 
Naujos konstrukcijos CF7 girdykla yra 
lengvesnė nei senesni modeliai ir turi kištuką, 
palengvinantį valymo darbus. Plūdinio vožtuvo 
našumas – 5 l/min.

5. „DeLaval“ girdykla S22
Ši nerūdijančiojo plieno girdykla S22 turi 
didelės talpos vožtuvą – 22 l/min. Integruota 
apsauga nuo taškymosi padeda palaikyti gardą 
sausą ir švarų.

1

4 5 6

7

2 3

Vandens girdyklų sprendimai
Vandens pasiekiamumas yra vienas svarbiausių pieno produktų gamybos veiksnių.
Kiekvienas papildomas vandens šaltinis turi teigiamą poveikį jūsų karvių produktyvumui. 
„DeLaval“ vandens girdyklos yra ne tik saitinio laikymo karvidėms skirtas sprendimas. 
Jos gali būti įrengtos laisvo laikymo karvidėse kaip kitų vandens girdyklų priedas arba 
vienviečuose veršiavimosi garduose. Neužmirškite veršelių, kadangi jie turi galėti prieiti 
prie vandens nuo pat pirmosios dienos!

Vandens girdykla Talpa Medžiaga Prekės 
numeris

Vožtuvo 
talpa esant 
4 bar

Panardinamas 
šildytuvas

„DeLaval“ girdykla S22 4 litrai Nerūdijantysis plienas 90602883 22 l/min.

„DeLaval“ girdykla C5 1.8 litro Emalio sluoksnis, ketus 90576485 5 l/min.

„DeLaval“ girdykla C10 2.4 litro Emalio sluoksnis, ketus 92632980 10 l/min.

„DeLaval“ girdykla C20 3 litrai Emalio sluoksnis, ketus 98932783 20 l/min. √

„DeLaval“ girdykla CF7 2 litrai Emalio sluoksnis, ketus 97282490 5 l/min.

„DeLaval“ girdykla P10 2.4 litro Plastikinis 92632880 10 l/min.

„DeLaval“ girdykla E300 6 litrai Plienas ir aliuminis 97291680 22 l/min.

DeLaval PT11 11 litrų UV spinduliams atsparus PE 89712440 83 l/min. √

6. „DeLaval“ girdykla E300
Kartu su „DeLaval“ girdykla E300 pateikiamas 
šildytuvas, skirtas naudoti temperatūrai esant 
iki -15 °C.

7. „DeLaval“ PT11
PT11 yra viena didžiausių „DeLaval“ girdyklų, 
kurią galima naudoti pavienėms karvėms arba 
10 karvių grupei. Ji pagaminta iš maistinės 
kokybės tvirto polietileno. PT11 galima 
tvirtinti prie sienos arba ant grindų. Ji turi 
nepriekaištingos talpos vožtuvą – 83 l/min., 
esant 4 bar. Dėl apvalaus dizaino ir kištuko 
PT11 reikalauja mažai techninės priežiūros 
ir ją lengva valyti. PT11 gali būti įrengtas 
panardinamas šildytuvas, leidžiantis naudoti 
girdyklą netgi žiemą.
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DWH200

Šildytuvai ir plūduriuojantys vožtuvai
„DeLaval“ panardinami vožtuvai gali būti įrengiami šalia beveik visų 
„DeLaval“ girdyklų. Jie neleidžia vožtuvui užšalti. Be to, juos lengva 
įrengti.

„DeLaval“ plūdinis vožtuvas
Puikus vožtuvas ganyklų vandens girdykloms. 
Vožtuvas užtikrina 30 l/min. srautą esant 4 bar. 
Jis sukomplektuotas su nerūdijančojo plieno 
korpusu, kuris apsaugo vožtuvą. Pakabinimo 
įtaisai užtikrina lengvą montavimą.
Prekės Nr. 97283280

DWH350

„DeLaval“ plūdinis vožtuvas F9
F9 plūdinio vožtuvo talpa yra 9 l/min. Jis 
sukomplektuotas su nerūdijančojo plieno 
korpusu, kuris apsaugo vožtuvą. Gėrimo 
aukštis gali būti lengvai reguliuojamas pagal 
gyvulių poreikius.
Prekės Nr. 98908280

„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas 
DWH200 ir DWH350
„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas 
ypačkirtas laisvo laikymo karvidėms ir gerai 
veikia su uždara cirkuliuojančo vandens 
sistema. Dėl vamzdžių ilgio galima rinktis iš 
DWH200 (200 m) ir DWH350 (350 m).
Sistema pašildo vamzdyje esantį vandenį, kai 
jis pasiekia mažesnę nei 3 °C temperatūrą.
„DeLaval“ DWH 200 ir 350 gali būti įrengtas 
kartu su vandens girdyklomis. Jis turi ¾ col. 
vandens jungtį.
Dviejų gaminių elektros tiekimo šaltinis skiriasi. 
DWH350 turi 6000 W šildymo elementą, todėl 
jam reikia didelės galios maitinimo šaltinio. 
DWH200 turi 3000 W šildymo elementą ir gali 
būti naudojamas su įprastu elektros šaltiniu.
„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas 
DWH200
Prekės Nr. 87981901
„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas 
DWH350
Prekės Nr. 86056801
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„DeLaval“ 
ventiliatoriai
Vėsi ir patogi karvidės aplinka 
svarbi ne tik jūsų darbuotojams, 
bet ir karvėms. „DeLaval“ 
pateikia vėdinimo sprendimus, 
kurie gali veikti vieni arba 
gali būti programuojami, kad 
automatiškai valdytų jūsų 
karvidės aplinką ištisą parą, 
septynias dienas per savaitę ir 
365 dienas per metus.

Karvidės vėdinimas
Aukštas drėgmės lygis, iš mėšlo išsiskiriančos 
dujos, dulkių koncentracijos ir kiti patogenai 
nevėdinamose arba prastai vėdinamose 
patalpose sukuria neigiamą aplinką gyvuliams. 
Tvankus oras taip pat gali neigiamai paveikti 
pieno produkciją ir kokybę.
Ventiliatoriai yra puikus būdas užtikrinti 
reikiamą oro apytaką ir optimalų klimatą. Juos 
reikia pasirinkti atsižvelgiant į tinkamą vėdinimą 
kiekvieno sezono metu ir į karvidėje laikomų 
gyvulių skaičų.
Ventiliatorių įrengimas strateginėse karvidės 
vietose – pirmasis žingsnis užtikrinti papildomą 
karvių vėsinimą, darant prielaidą, kad jau 
yra tinkamas natūralus vėdinimas ir visada 
prieinamas didelis kiekis šviežio vandens.

„DeLaval“ tvarto ventiliatorius  
DDF1200S ir DDF1200P
Unikali „DeLaval“ tvarto ventiliatoriaus 
DDF1200 rėmo konstrukcija padeda toliau 
paskirstyti oro srautą, užtikrina didesnį 
vėsinimą ir suvartoja mažiau energijos nei 
tradiciniai ventiliatoriai. Labai efektyvūs IE3 
elektriniai varikliai, galintys keisti mentės 
konfigūracijas, kad atitiktų skirtingus oro srauto 
reikalavimus, užtikrina optimalią veiksmingumo 
ir našumo pusiausvyrą. Patvarų ir korozijai 
atsparų ventiliatorių lengva įrengti ir prižiūrėti. 
Galimos dvi versijos – DDF1200S ir DDF1200P.

Techniniai duomenys DDF1200S
• Sraigto skersmuo: 1108 mm
• Įtampa, dažnis: 3 x 400 V, 50 Hz
• Srovės stiprumas: 2 A
• Energijos sąnaudos: 0,8 kW
• Variklio apsaugos klasė: IP 55
• Triukšmo lygis: 64,1 dB(A). Garso slėgio 

lygis 7 m atstumu nuo ventiliatoriaus laisvojo 
lauko sąlygomis

• Ventiliatoriaus greitis: 600 aps./min.

• Didžiausia galia, esant 0 Pa: 25 200 m3/val.
• Specifinis našumas: 33,1 W/1000 m3/val.
• Svoris: 49 kg
• Galima įjungti, išjungti arba reguliuoti greitį

Techniniai duomenys DDF1200P
• Sraigto skersmuo: 1108 mm
• Įtampa, dažnis: 3 x 400 V, 50 Hz
• Srovės stiprumas: 3 A
• Energijos sąnaudos: 1,2 kW
• Variklio apsaugos klasė: IP 55
• Triukšmo lygis: 65,6 dB(A). Garso slėgio 

lygis 7 m atstumu nuo ventiliatoriaus laisvojo 
lauko sąlygomis

• Ventiliatoriaus greitis: 600 aps./min.
• Didžiausia galia, esant 0 Pa: 31 000 m3/val.
• Specifinis našumas: 45 W/1000 m3/val.
• Svoris: 49 kg
• Galima įjungti, išjungti arba reguliuoti greitį

Prekės Nr. 88217801 DDF1200S
Prekės Nr. 88217901 DDF1200P

Karščo sukeliamo streso etapai 
atsižvelgiant į temperatūrą ir 
santykinę drėgmę.

Šaltinis: „DeLaval“ 2006; Efektyvi karvių 

gerovė (pritaikyta iš Dunham, D. ir kt., 

Sprendimai esant karštiems vasaros 

orams).

 

galima mirtis

didelis stresas

stresas

nedidelis stresas

Santykinės drėgmės procentinė dalis

patogi

NAUJIENA
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Valdykite savo išlaidas
Norint sutaupyti, ventiliatoriai turi būti 
įjungti tik tada, kai jų reikia, ir veikti 
tokiu greiču, kokio reikia. Štai kodėl 
„DeLaval“ rekomenduoja naudoti kintamo 
greičo pavarą norint įjungti bei išjungti 
ventiliatorius ir reguliuoti jų veikimą 
atsižvelgiant į sąlygas.
Kintamo greičo pavaros reguliuoja variklio 
darbo dažnį ir elektrinių variklių įtampą, kad 
pasiektų optimalų greitį, atitinkantį esamos 
temperatūros sąlygas.

„DeLaval“ keitiklis SFS0.75  
su TKR-1 valdikliu
„DeLaval“ keitiklis SFS0.75 – paprastas 
ir veiksmingas sprendimas atskiriems 
ventiliatoriams valdyti. Jis automatiškai 
įjungia ventiliatorių, kai pasiekiama iš 
anksto nustatyta temperatūra, ir kylant 
temperatūrai didina greitį. Jį taip pat galima 
integruoti su „DeLaval“ karvidės sistemos 
valdikliu BSC.

„DeLaval“ kintamo greičo pavara NFO 
Siekiant kontroliuoti kelis ventiliatorius ir 
pasiekti optimalų veiksmingumą, „DeLaval“ 
kintamo greičo pavara NFO naudoja
„DeLaval“ BSC, kad galėtų reguliuoti 
ventiliatoriaus našumą pagal sąlygas realiu 
laiku. Tai reiškia, kad jis gali sumažinti 
energijos sąnaudas iki 70 proc. Todėl jis 
greitai atsiperka. Integravus technologiją 
„Natural Field Orientation“ (NFO), „DeLaval“ 
NFO gali užtikrinti puikius rezultatus be 
jokio triukšmo lygio arba elektromagnetinių 
trukdžių, kurie būdingi kitoms pavaroms. 
Tai taip pat reiškia, kad jį galima lengvai 
įrengti nenaudojant brangių ekranavimo 
kabelių. Be to, jį galima įrengti geriausioje 
vietoje.

„DeLaval“ tvarto ventiliatorius DF1250
Gali vėdinti visas patalpas, kuriose laikomos 
melžiamos karvės. Šis 125 cm ventiliatorius 
juda 34 000 m3/val. greiču, jis oro srovę tiksliai 
nukreipia į karves, jei įrengiamas 2,7 m aukštyje 
ir pakreipiamas 10–15° kampu. Jį lengva 
įrengti, ventiliatoriumi paprasta naudotis, 
nesudėtinga prižiūrėti, be to, jis veikia tyliai.

Techniniai duomenys
• Sraigto skersmuo: 1 250 mm
• Įtampa, dažnis: 3 x 400 V, 50 Hz
• Srovės stiprumas: 2 A
• Energijos sąnaudos: 0,75 kW
• Variklio apsaugos klasė: IP 55
• Triukšmo lygis: 68 dB(A). Garso slėgio lygis 

7 m atstumu nuo ventiliatoriaus laisvojo 
lauko sąlygomis

• Ventiliatoriaus greitis: 439 aps./min.
• Didžiausia galia, esant 0 Pa: 34 000 m³/val.
• Specifinis našumas: 39,1 W/1000 m³/val.
• Svoris: 45 kg
• Galima įjungti ir išjungti arba kontroliuoti 

greitį
Prekės Nr. 89062101

„DeLaval“ tvarto ventiliatorius DF710
Tyliai veikiantis, lengvai prižiūrimas, 710 mm 
skersmens ventiliatorius šviežiu oru apgaubia 
gyvulius ir užkerta kelią karščo sukeliamam 
stresui. Lengva įrengti ties guoliaviečų zonomis, 
šėrimo stalais ir laikymo srityje. Užtikrina 
daugiausiai 16 400 m3/val. oro srautą.

Techniniai duomenys
• Sraigto skersmuo: 710 mm
• Įtampa, dažnis: 3 x 400 V, 50 Hz
• Srovės stiprumas: 1,4 A
• Energijos sąnaudos: 0,5 kW
• Variklio apsaugos klasė: IP 55
• Triukšmo lygis: 59 dB(A). Garso slėgio lygis 

7 m atstumu nuo ventiliatoriaus laisvojo 
lauko sąlygomis

• Ventiliatoriaus greitis: 900 aps./min.
• Didžiausia galia, esant 0 Pa: 13 800 m³/val.
• Specifinis našumas: 30,5 W/1 000 m³/val.
• Svoris: 21,1 kg
• Galima įjungti, išjungti arba reguliuoti greitį

Prekės Nr. 87164901

„DeLaval“ melžimo aikštelės ventiliatorius 
PV600
„DeLaval“ melžimo aikštelės ventiliatorius PV600 
montuojamas ant lubų melžimo aikštelėje, kad 
užtikrintų gerą oro cirkuliaciją. Jis taip pat sukuria 
tokį vėjo greitį, kurio nemėgsta ir vengia musės. 
Šis ventiliatorius gali būti naudojamas rankiniu 
režimu arba gali būti atnaujintas rankiniu greičo 
valdikliu EW 3.15, norint reguliuoti ventiliatoriaus 
greitį pagal išmatuotą tikslią temperatūrą, tokiu 
būdu bus pasiekta tinkama temperatūra.
Prekės Nr. 98708470
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Daugiau šviesos reiškia daugiau pieno
• Ar viskas taip paprasta? Beveik. Daugiau 

tinkamos šviesos skatina karves duoti 
daugiau pieno. Tyrimų duomenimis, primilžis 
padidėja 4–15 proc.

Tyrimai rodo, kad primilžis padidėja, kai 16 
val. karves veikia dienos šviesa. Tačau ištyrus 
tikrąją šio padidėjimo priežastį (hormono lygio 
sumažėjimą), „DeLaval“ nustatė, kad tą patį 
poveikį galima pasiekti naudojant kur kas 
mažiau energijos – tiesiog pašalinus karvių 
nematomą šviesą. Rezultatai aiškūs. Karvių 
primilžis vis tiek didėja dėl ilgesnio dienos 
šviesos laikotarpio, tačau energija, kurios reikia 
tam pasiekti, gali būti sumažinta 75 proc.

Kodėl kai ilgiau švieča dienos šviesa, 
padidėja pieno gamyba?
Daug paskelbtų tyrimų įrodė, kad ilgi 
laikotarpiai, kai švieča dienos šviesa, naudingi 
pieno gamybai, bet kodėl?
1. Tai susiję su kankorėžine liauka. Jos veikimą 
kontroliuoja šviesos kiekis ir intensyvumas.
2. „Šviesos signalas“ iš akių perduodamas į 
pagumburį ir į kankorėžinę liauką. Jei šviesos 
mažai, kankorėžinės liaukos išskiriamame 
sekrete bus melatonino. Jei šviesos daug, 
melatonino kiekis bus mažesnis.
3. Kodėl tai taip svarbu? Karvėms laktacijos 
metu melatonino kiekis padidėja per trumpas ir 
apniukusias dienas (kai mažiau dienos šviesos). 
Dėl to sumažėja apetitas, primilžis ir karvių 
aktyvumas. Šviesos intensyvumą padidinus iki 
tinkamo lygio, melatonino sumažėja ir karvės 
tampa aktyvesnės.

4. Be to, melatoninas veikia kitus hormonus. 
Kai šviesos lygis padidinamas norint sumažinti 
melatonino kiekį, kepenys išskiria daugiau IGF-I 
(insulinoidinio augimo faktoriaus I). Padaugėjus 
IGF-I, karvės duoda daugiau pieno.
5. Tvarto apšvietimo pagerinimas nusveria 
mažo apšvietimo poveikį jūsų karvėms. 
Suteikite karvidei daugiau ryškumo ir šviesos, 
kad pagerintumėte karvių apetitą, aktyvumą ir 
produktyvumą.

Gaukite naudos iš daugiau šviesos
Galėdami gauti daugiau pieno tamsiuoju 
laikotarpiu, galite gauti naudos iš didesnių 
pieno kainų ne sezono metu. Žinoma, norint 
gauti naudos iš didėjančo šviesos kiekio, visi 
šėrimo ir karvių komforto aspektai turi būti 
efektyvūs.

Jaunikliai
Moksliniai tyrimai įrodė, kad intensyvesnė 
šviesa naudinga jaunikliams. Daugiau šviesos 
prisideda prie gero apetito ir greitesnio 
augimo. Telyčos anksčau subręsta ir būna 
pasiruošusios apsėklinimui – ankstesnė 
produktyvumo ciklo pradžia ir turbūt ilgesnė 
produktyvios veiklos trukmė.

Geresnis reproduktyvumas
Dienos šviesa skatina reproduktyvumo ciklą 
ir karvės aktyvumą. Aktyvesnėse karvėse 
lengviau pastebimi rujos požymiai. Tamsa 
didina melatonino išsiskyrimą ir slopina karvės 
aktyvumą. Suteikdami daugiau šviesos, 
padidinkite reproduktyvumą, sumažinkite 
nevaisingų dienų skaičų ir gaukite naudos iš 
geresnio produktyvumo.

Užtrūkusios karvės
Štai kam galite panaudoti tamsesnes savo 
karvidžių vietas. Užtrūkusioms karvėms 
reikia mažiau šviesos ir daugiau poilsio nei 
melžiamoms karvėms, todėl joms pakanka 
aštuonių valandų dienos šviesos ir 16 valandų 
tamsos. Po apsiveršiavimo jų primilžis padidės, 
kai jos grįš į šviesią karvidę.

10 tyrimų, kurių metu tirtas ilgesnio šviesos laikotarpio 
poveikis pieno duodančų karvių primilžiui, santrauka. 
Pilki stulpeliai nurodo vidutinį karvių dienos primilžį 
natūraliu dienos šviesos laikotarpiu (8–13,5 val. šv./d.; 
valdymas), o mėlyni stulpeliai nurodo karvių primilžį 
(kg/d.) ilgesniu dienos šviesos laikotarpiu (16–18 val. 
šv./d.).

Ilgesnio dienos šviesos laikotarpio poveikio pieno 
duodančų karvių primilžiui santrauka
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Šaltinis: Dahl, G.E. ir D. Petitclerc: „Management of 
photoperiod in the dairy herd for improved production and 
health“ („Šviesos laikotarpių valdymo įtaka melžiamų karvių 
bandai, siekiant pagerinti gyvulių produktyvumą ir sveikatą“).

Mažina 
energijos 
sąnaudas 

iki75  
proc.

„DeLaval“ šviesos paskirstymo 
technologija „BatWing“
„DeLaval“ karvėms skirtos LED 
lempos sujungia LED ir papil-
domus optinius objektyvus, kad 
užtikrintų į šikšnosparnio sparnus 
panašų, tolygų šviesos srautą 
didesniame plote.

Su „DeLaval BatWing“

Su standartiniu apšvietimu
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„DeLaval“ apšvietimas
Galite manyti, kad šviesos kiekis 
karvidėje nėra toks svarbus. Galvokite iš 
naujo. Galite pagerinti karvės komfortą, 
bandos sveikatą ir produktyvumą vos 
paspaudę šviesos jungiklį.

1. „DeLaval“ karvėms skirtos  
LED lempos CL6000 ir
2. CL9000
Karvės nemato šviesos taip, kaip ją matome 
mes. Jos mato skirtingą šviesos spektro dalį. 
Sugebėjusi panaikinti šviesą, kurios karvės 
nemato, ir sujungusi tai su unikaliomis dizaino 
savybėmis, „DeLaval“ sukūrė novatorišką LED 
apšvietimo sistemą, suteikiančą visus didesnio 
šviesos poveikio privalumus – už kur kas 
mažesnę kainą.

Su „DeLaval“ LED lempomis CL6000
ir CL9000 galima sutaupyti iki 75 proc. 
energijos.

3. „DeLaval“ karvidės lempa FL250F ir
4. „DeLaval“ karvidės lempa FL400F
„DeLaval“ karvidės lempa FL250F ir 400F 
leidžia kontroliuoti apšvietimą karvidėje, 
nustatant pieno duodančoms karvėms optimalų 
lygį: 16 valandų dienos šviesos (180 liuksų 
ryškumo) ir aštuonios valandos tamsos. Tai 
padidins primilžį ir karvių aktyvumą, pagerins 
reproduktyvumą ir bandos sveikatą.
Abi lempas lengva įrengti – jos tvirtinamos 
spaustukais. Galite nustatyti tvirtinimo įtaisus 
skirtingais kampais, kad šviesa kristų ten, kur 
reikia. Dėl tvirto vandeniui ir dulkėms atsparaus 
korpuso, kurį lengva atidaryti nenaudojant 
įrankių, paprasta atlikti techninę priežiūrą. 
Šviesos atitinka visus susijusius saugos 
standartus.

Geresnė darbo aplinka
Jūsų darbuotojams taip pat patiks ryškesnė 
šviesa. Ryškesnis apšvietimas pagerina darbo 
aplinką, nes darbuotojams lengviau pastebėti 
tokias problemas kaip sužeidimai, raišos karvės 
ar krešuliai, imtis atsitinkamų veiksmų.

FL250F FL400F LED CL6000  LED CL9000

Svoris su lempa (kg) 10 kg 13.5 kg 19,2 kg 19,6 kg

Aukštis x ilgis x plotis (mm) 295* x 525 x 260 295* x 600 x 300 258 x 502 x 322 258 x 502 x 322

Maitinimo įtampa 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Apsaugos klasė IP65 IP65 IP64 IP64

Lemputė 250 W metalo halogeno lempa 400 W metalo halogeno lempa 52 SMT LED moduliai 65 SMT LED moduliai

Techniniai duomenys

3

2

1

4

Valdykite savo karvides
Negalite reguliuoti, kada saulė pakyla ir kada 
nusileidžia arba kokiomis dienomis ji švieča. 
Tačau galite matyti, kaip reaguoja jūsų 
karvidėse esantys gyvuliai.

„DeLaval“ karvidės sistemos valdiklis 
(BSC) leidžia integruoti kelias elektronines 
sistemas – nuo LED apšvietimo iki 
vėdinimo ir mėšlo tvarkymo sistemų. Jis 
automatiškai priima sprendimus, kuriuos 
patys priimtumėte, net kai jūsų ten nėra. 
Tai pagerins jūsų karvių komfortą, nes jūs 
pažįstate savo ūkį geriau nei kas nors kitas. 
Tiesiog įveskite, ką norite, kad sistema 
darytų skirtingose situacijose, ir „DeLaval“ 
BSC atliks viską už jus. Ji nuolat stebi 
karvidės aplinką ir pagal sąlygas suaktyvina 
sistemas. Tai reiškia, kad jums nebereikės 
mokėti už sistemų, kurios neturi jokio 
poveikio, įjungimą.

„DeLaval“ BSC suteikia jūsų karvidės 
sistemoms išmanumo leisdamos joms 
prisitaikyti prie sąlygų. Kai aplinkos šviesos 
lygis padidėja, „DeLaval“ BSC automatiškai 
pritemdo jūsų karvidės apšvietimą, ir 
atvirkščai. Tai reiškia, kad galite pasiekti 
optimalų 16–8 ciklą nešvaistydami energijos.

Kiek šviesos reikia?
Paprašykite „DeLaval“ prekybos atstovo 
padėti apskaičuoti, ko reikia jūsų karvidei. 
Kontroliuokite apšvietimą ir iki maksimumo 
padidinkite gaunamą naudą – įrenkite 
„DeLaval“ apšvietimo sistemą, sukurtą taip, 
kad tiktų jums.
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Teorinis aptvaro ilgis

Sukaupta energija (džauliais) 

Didž. energija

Maitinimo įtampa

Įžeminimas

LED ekranas 1000–6000 voltų

Tvoros gnybtas

Tinkamumas gyvuliams

Elektriniai piemenys 
Elektrinis piemuo yra elektrinio aptvaro esmė. Atidžiai 
rinkitės geriausiai atitinkantį jūsų poreikius. Mūsų 
naujasis asortimentas užtikrina patobulintą dizainą ir 
našumą – maitinamas elektra, akumuliatoriais arba 
nešiojamasis. Du dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti – 
žemiausios vielos aukštis nuo žemės ir aptvaro ilgis.

Elektra maitinami piemenys

Visiems „DeLaval“ 
elektriniams 
piemenims suteikiama 
3 metų garantija

Apsauga nuo 
UV spindulių 
garantuoja ilgesnę 
naudojimo trukmę

UV
stabilizuotas

UV
stabilizuotas

A

B

C

A.   Norėdami optimaliai 
prijungti, naudokite 
„DeLaval“ jungiamuosius 
laidus

B.   Įrenkite elektrinius 
piemenis viduje, kur 
kiekvieną dieną pro juos 
kas nors praeitų

C.   Norint įrengti nuolatinį 
elektrinį aptvarą reikalingi 
trys arba keturi įžeminimo 
strypai.
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„DeLaval“ elektrinis piemuo 
10M
Naudoja maitinimo tinklo tiekiamą 
energiją, tinka trumpiems ir 
vidutinio ilgio aptvarams prijungti. 
„DeLaval“ 10M paprasta naudoti, 
jis turi aiškų indikatorių, kad būtų 
lengva prižiūrėti.

„DeLaval“ elektrinis piemuo 
30M
Naudoja maitinimo tinklo 
tiekiamą energiją, tinka naudoti 
trumpiems ir vidutinio ilgio 
aptvarams įprastomis sąlygomis 
prijungti.

„DeLaval“ elektrinis piemuo 
E120M
Galingas elektrinis piemuo, 
naudojantis maitinimo tinklo 
tiekiamą energiją, skirtas ilgiems 
aptvarams prijungti ar vietoms, 
kuriose auga aukšta žolė. 
Pagaminta pagal EN 60335-2-76 
normą.

„DeLaval“ elektrinis piemuo 
E250M
Galingiausias elektrinis piemuo 
pagal naująją EN 60335-2-76 
normą. Skirtas labai ilgiems 
aptvarams prijungti ar vietoms, 
kuriose auga labai aukšta žolė.

„DeLaval“ elektrinis piemuo 
E60M 
Galingas įrenginys, naudojantis 
maitinimo tinklo tiekiamą energiją, 
skirtas ilgiems aptvarams prijungti 
ar vietoms, kuriose auga aukšta 
žolė. Dvigubi prijungimo gnybtai 
leidžia elektrinį piemenį naudoti 
dviem aptvarams arba laikinai 
naudoti juostinėse ganyklose.
Pagaminta pagal EN 60335-2-76 
normą.

„DeLaval“ elektrinis piemuo 20M
Šis paprastas maitinimo tinklo 
tiekiamą energiją naudojantis 
elektrinis piemuo tinka trumpiems 
ir vidutinio ilgio aptvarams 
prijungti. Paprasta naudoti, jis turi 
aiškų indikatorių, kad būtų lengva 
prižiūrėti.

Gaminio
pavadinimas Prekės Nr. Energijos 

sąnaudos

10M 92198080 1.5 J 1.0 J 2.2 W 7.850 V 3.750 V netaikoma 30.0 km 10.0 km 2.5 km 0.8 km  3 x 1 m

20M 94290080 2.5 J 1.9 J 4.4 W 8.750 V 4.125 V netaikoma 40.0 km 13.0 km 3.0 km 1.5 km  3 x 1 m

30M 94300010 3.0 J 2.0 J 6.0 W 9.000 V 4.700 V netaikoma 60.0 km 20.0 km 5.0 km 2.0 km  3 x 1 m

E60M 85488720 6.0 J 4.5 J 9.0 W 9.500 V 6.400 V 8.000 V 80.0 km 30.0 km 16.0 km 9.0 km  3 x 1 m

E120M 85488740 12.0 J 8.4 J 14.0 W 9.500 V 5.500 V 8.500 V 120.0 km 35.0 km 15.0 km 10.0 km  4 x 1 m

 E250M 86167601 25.0 J 14.0 J 35.0 W 10.600 V 5.000 V netaikoma 320.0 km 85.0 km 40.0 km 25.0 km  5 x 1 m

Didž. 500 Didž.
CEE Didž.Didž. Didž.

J J

Sukaupta energija Džauliai Elektrinių piemenų sugerta energija

Didž. energija Džauliai Didžiausia energija, kurią elektrinis 
piemuo perduoda aptvarui

Suvartojamas 
energijos kiekis W/mA

Maitinimo tinklo tiekiamą energiją 
naudojančų elektrinių piemenų energijos 
sąnaudos

Didž. įtampa Voltai Didžiausia įtampa gali būti pasiekta tik
esant mažam aptvaro krūviui

Įtampa esant  
500 omų Voltai Įtampa esant 500 omų aptvaro krūviui

Didž. įtampa
antrame gnybte Voltai

Didžiausia įtampa antrame gnybte gali 
būti pasiekta tik esant mažam aptvaro 
krūviui

Teoriškas aptvaro
ilgis (CEE) Km Tai yra teorinė vertė, kurios niekada 

negalima pasiekti su tikru aptvaru

Didž. aptvaro ilgis 
esant skirtingiems 
aptvaro krūviams

Km

Tai yra didžiausias aptvaro ilgis, kurį km 
galima pasiekti esant skirtingiems 
aptvaro krūviams su aukšto laidumo 
laidininkais (<0,05 Ω/m)

Įžeminimas Vienetas
Rekomenduojamas įžeminimo strypų 
skaičius priklauso nuo elektrinio piemens 
išvado energijos ir dirvožemio sąlygų

Didž.

500

Didž.

CEE

Didž.

Didž.

Didž.

J

J

Energijos 
sąnaudos
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„DeLaval“ akumuliatoriais maitinami  
ir kombinuotieji elektriniai piemenys

Sukaupta energija (džauliais)

Didž. energija

Akumuliatoriaus įtampa

Įžeminimas

LED ekranas
1 000–6 000 voltų

Stiprus aptvaro 
gnybtas

Įj. ir išj. jungiklis

Antras prijungimo 
gnybtas aptvarams 
ir mažesnėms 
ganykloms jungti

Tinkamumas 
gyvuliams

A

B

C

Patarimas:
apsaugokite savo 
elektrinį piemenį 
ir akumuliatorių 
sumontuodami  
juos apsauginėje 
dėžėje.

Apsauga nuo UV 
spindulių garantuoja 
ilgesnę naudojimo 
trukmę

UV
stabilizuotas

UV
stabilizuotas

A.  Norėdami optimaliai 
prijungti, naudokite 
„DeLaval“ jungiamuosius 
laidus

B.  Saulės energija gali 
palaikyti ar net pailginti 
akumuliatoriaus 
naudojimo trukmę

C.   Apsaugokite savo 
elektrinį piemenį 
„DeLaval“ dėže

Visiems „DeLaval“ 
elektriniams 
piemenims 
suteikiama 3 metų 
garantija
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„DeLaval“ elektrinis piemuo ESE25BM
Elektrinis piemuo, naudojantis tiek akumuliatoriaus, tiek maitinimo 
tinklo tiekiamą energiją. Paprastai naudoja akumuliatoriaus energiją, bet 
prijungus adapterį gali naudoti ir maitinimo tinklo energiją. Prijungus tiek 
akumuliatorių, tiek maitinimo tinklą, naudoja maitinimo tinklo energiją, 
bet jai nutrūkus automatiškai pradeda naudoti akumuliatoriaus energiją.

Pridedamas maitinimo tinklo adapteris
Dėl energijos taupymo technologijos energijos sąnaudos svyruoja nuo 
35 iki 190 mA atsižvelgiant į aptvėrimo sąlygas.

„DeLaval“ elektrinis piemuo ESE50B
Galingas akumuliatorių naudojantis elektrinis 
piemuo su dviem prijungimo gnybtais, skirtas 
vidutinio ilgio ir ilgiems aptvarams prijungti. 
Dėl energijos taupymo technologijos energijos 
sąnaudos svyruoja nuo 100 iki 500 mA 
atsižvelgiant į aptvėrimo sąlygas. Pagaminta 
pagal EN 60335-2-76 normą.

„DeLaval“ elektrinis piemuo ESE120BM 
Tai didžiausias mūsų gaminamas iš 
akumuliatorių arba iš elektros tinklo energiją 
tiekiantis elektrinis piemuo, nenustojantis veikti 
net ir nutrūkus elektros tiekimui iš tinklo. Dėl 
energijos taupymo technologijos jis naudoja tik 
tiek energijos, kiek reikia, ir energijos sąnaudos 
gali svyruoti nuo 500 iki 1200 mA Šis elektrinis 
piemuo gali veikti ir vien kaip akumuliatorinis 
įrenginys.

„DeLaval“ elektrinis piemuo ESE16BM
Kombinuotas iš akumuliatorių arba iš elektros tin-
klo energiją tiekiantis elektrinis piemuo trumpiems 
aptvarams jungti. Paprastai naudoja akumuliato-
riaus energiją, bet prijungus adapterį gali naudoti 
ir maitinimo tinklo energiją. Dėl energijos taupymo 
technologijos energijos sąnaudos svyruoja nuo 30 
iki 90 mA atsižvelgiant į aptvėrimo sąlygas. Nau-
dojant akumuliatoriumi maitinamą versiją, įrenginį 
galima lengvai prijungti prie saulės elementų.
Pridedamas maitinimo tinklo adapteris

„DeLaval“ elektrinis piemuo 20B
Vidutinio galingumo 12 V elektrinis piemuo, 
parengtas jungti prie saulės elementų. 
„DeLaval“ 20B veikia su potenciometru, kad 
būtų lengviau reguliuoti norint pritaikyti jį 
įvairiems gyvuliams prižiūrėti.

„DeLaval“ elektrinis 
piemuo E2B
Paprasti naudoti 
nešiojamieji elektriniai 
piemenys su 9 V arba 
12 V akumuliatoriumi, 
skirti trumpiems 
aptvarams ir 
ganykloms prijungti.

„DeLaval“ elektrinis piemuo E8BM
Paprasti naudoti kombinuotieji (maitinami 
akumuliatoriais ir jungiami prie maitinimo tinklo) 
elektriniai piemenys trumpiems aptvarams ir 
juostinėms ganykloms prijungti. Turi kabelius, 
skirtus jungti prie maitinimo tinklo ir akumuliatorių. 
Gali būti naudojamas abiem būdais.

„DeLaval“ elektrinis piemuo ESE7BM
Labai stiprus 9 arba 12 V akumuliatorių 
naudojantis elektrinis piemuo. Dėl energijos 
taupymo technologijos energijos sąnaudos 
svyruoja nuo 18 iki 60 mA atsižvelgiant į 
aptvėrimo sąlygas. Pridedamas maitinimo tinklo 
adapteris. Nešiojamasis kombinuotasis elektrinis 
piemuo, skirtas skirtingų gyvulių aptvarams 
prijungti (iki 7 km ilgio vietoms, kuriose nėra žolės, 
ir 1,2 km vietoms, kuriose auga aukšta žolė).

„DeLaval“ elektrinis 
piemuo ESE4B
Energiją taupanti 
technologija užtikrina 
12– 32 mA energijos 
sąnaudas atsižvelgiant į 
aptvėrimo sąlygas.

 

Gaminio

pavadinimas
Prekės Nr. Energy 

use

E2B 87881401 0.18 J 0.12 J 22 mA 8.600 V 1.500 V netaikoma 4.0 km 3.0 km 1.0 km 0.3 km 1

 ESE4B 88859301 0.35 J 0.25 J 12-32 mA 9.500 V 3.000 V netaikoma 8.0 km 6.0 km 4.0 km 1.0 km 1

 ESE7BM 88342901 0.77 J 0.50 J 18-60 mA 10.000 V 4.000 V netaikoma 18.0 km 7.0 km 5.0 km 1.2 km 1

 E8BM 87881601 0.80 J 0.45 J 50 mA 7.900 V 3.300 V netaikoma 8.0 km 4.0 km 2.0 km 0.8 km 1 x 1 m

ESE16BM 87881301 1.30 J 1.00 J 30-90 mA 11.500 V 4.200 V netaikoma 30.0 km 8.0 km 3.5 km 1.2 km  1 x 1 m

20B 94300064 2.00 J 1.50 J 50-250 mA 11.000 V 3.800 V netaikoma 40.0 km 15.0 km 5.0 km 2.0 km  1 x 1 m

ESE25BM 87881201 2.50 J 2.00 J 35-190 mA 12.500 V 4.500 V netaikoma 50.0 km 15.0 km 4.5 km 1.7 km  1 x 1 m

ESE50B 86157201 4.80 J 3.00 J 100-500 mA 10.000 V 5.500 V 9.500 V 60.0 km 20.0 km 5.0 km 2.0 km  3 x 1 m

ESE120BM 86673601 12.00 J 8.00 J 500-1200 mA 9.700 V 4.300 V netaikoma 180.0 km 45.0 km 21.0 km 14.0 km  3 x 1 m

Max 500 Max
CEE MaxDidž. Didž.

J J
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„DeLaval“ saulės elementų elektriniai piemenys,  
saulės elementų skydai ir priedai 
„DeLaval“ siūlo didelį saulės energiją naudojančų 
elektrinių piemenų asortimentą. Nuo elektrinio piemens 
ESE7BS su integruotu akumuliatoriumi ir saulės 
elementų skydu iki saulės elementų rinkinių, skirtų  
9 voltų elektriniams piemenims, ir kelių saulės elementų 
skydų, skirtų naudoti su 12 voltų akumuliatorius 
naudojančais elektriniais piemenimis.

„DeLaval“ saulės elementų skydas, 50 W 
Prekės Nr. 86674903

„DeLaval“ saulės elementų skydas, 10  W 
Prekės Nr. 86674901

„DeLaval“ saulės elementų skydas, 20 W 
Prekės Nr. 86674902

„DeLaval“ saulės elementų 
rinkinys, skirtas elektriniams 
piemenims E2B, E4B, ESE4B ir 
ESE7BM

Techninė informacija

Gaminio

pavadinimas
Ilgis, mm Plotis, mm Gylis, mm Svoris, kg Prekės Nr.

Saulės elementų rinkinys, 2 W 315 190 23 1.095 94247000

Saulės elementų skydas, 10 W 396 296 25 1.7 86674901

Saulės elementų skydas, 20 W 672 296 25 2.5 86674902

Saulės elementų skydas, 50 W 810 540 35 6.0 86674903

Gaminio

pavadinimas
Prekės Nr. Energijos 

sąnaudos

ESE7BS

Didž. 500 Didž.

CEE Didž.Didž. Didž.
J J

„DeLaval“ elektrinis piemuo 
ESE7BS
Saulės elementus naudojantis 
elektrinis piemuo su fiksuotu saulės 
elementų skydu ir integruotu 12 V 
7 Ah akumuliatoriumi. Su automatiniu 
saulės energiją naudojanču valdikliu 
ir akumuliatoriumi valdomu ekranu. 
Pateikiamas su aptvaro ir įžeminimo 
laidais bei 230 V maitinimo tinklo 
kištuku akumuliatoriui įkrauti. Tinka 
jungti aptvarams iki 16 km ilgio 
vietose, kur neauga žolė, ir 1,6 km 
ilgio vietose, kur auga aukšta žolė.

Visiems „DeLaval“ 
elektriniams 
piemenims suteikiama 
3 metų garantija

Apsauga nuo 
UV spindulių 
garantuoja ilgesnę 
naudojimo trukmę

UV
stabilizuotas

UV
stabilizuotas
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Įkraunami sausieji akumuliatoriai, 12 V

Ampervalandės Ilgis, mm Plotis, mm Gylis, mm Svoris, kg Prekės Nr.

12 150 98 95 4.1 90632090

„DeLaval“ sausieji šarminiai akumuliatoriai
Šarminis akumuliatorius, 9 V, 75 Ah. 
Prekės Nr. 90598880
Šarminis akumuliatorius, 9 V, 175 Ah.
Prekės Nr. 88029101

„DeLaval“ įkraunamas akumuliatorius
12 V elektriniams piemenims ir saulės elementų 
įrenginiams. Akumuliatorius, 12 V, 12 Ah.
Prekės Nr. 90632090

9 V elektrinių piemenų 
akumuliatoriai

Įkraunamas 12 V 
akumuliatorius

Šarminiai akumuliatoriai, 9 V

Ampervalandės Ilgis, mm Plotis, mm Gylis, mm Svoris, kg Prekės Nr.

75 110 115 165 1.7 90598880

175 125 160 190 3.4 88029101

„DeLaval“ saulės elementų 
montavimo plokštelė, elektrinio 
piemens dėžė

„DeLaval“ saulės elementų 
atrama
Norint lengvai ir patogiai 
sumontuoti saulės elementus, 
rekomenduojama naudoti atramą.
Prekės Nr. 86675001

„DeLaval“ nešiojamojo elektrinio 
piemens dėžė
Prekės Nr. 94247023

Saulės elementų atrama
10–50 vatų plokštėms 
tvirtinti.
Prekės Nr. 94247018
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Elektrinis piemuo E2B  
Prekės Nr. 87881401

2W saulės elementų skydas  
Prekės Nr. 94247000

12V, 12 Ah  
Prekės Nr. 
90632090

12V, 12 Ah 
Prekės Nr. 90632090 arba  
9V, 175 Ah  
Prekės Nr. 88029101

12V, 12 Ah  
Prekės Nr. 90632090 arba  
9V, 175 Ah 
Prekės Nr. 88029101

2W saulės elementų skydas 
Prekės Nr. 94247000

Elektrinis piemuo E4B 
Prekės Nr. 87881501

Elektrinis piemuo ESE16BM  
Prekės Nr. 87881301

10W saulės elementų skydas 
Prekės Nr. 86674901

Montavimo plokštė 
Prekės Nr. 86675001
Prekės Nr. 94247024

Elektrinio piemens dėžė  
Prekės Nr. 94247023

Elektrinis piemuo 20B 
Prekės Nr. 94300064

Elektrinis piemuo ESE25BM 
Prekės Nr. 87881201

Elektrinis piemuo ESE50B  
Prekės Nr. 86157201

Elektrinis piemuo ESE120BM  
Prekės Nr. 86673601

10W saulės elementų skydas  
Prekės Nr. 86674901

20W saulės elementų skydas  
Prekės Nr. 86674902

20W saulės elementų skydas
Prekės Nr. 86674902

50W saulės elementų skydas  
Prekės Nr. 86674903

Montavimo plokštė  
Prekės Nr. 86675001

Montavimo plokštė
Prekės Nr. 86675001
Prekės Nr. 94247024

Elektrinio piemens dėžė  
Prekės Nr. 94247023

Montavimo plokštė 
Prekės Nr. 86675001
Prekės Nr. 94247024

Elektrinio piemens dėžė  
Prekės Nr. 94247023

Saulės elementų atrama
Prekės Nr. 94247018

x2

x1-2

Elektrinių piemenų priedai

Lengvas pasirinkimas

Nepasiekiama.
Rekomenduo-
jame naudoti 

maž. 200 Ah 12 V 
akumuliatorių.

Nepasiekiama.
Rekomenduo-
jame naudoti 

maž. 80 Ah 12 V 
akumuliatorių.

Nepasiekiama.
Rekomenduo-
jame naudoti 

maž. 80 Ah 12 V 
akumuliatorių.

Nepasiekiama.
Rekomenduo-
jame naudoti 

maž. 80 Ah 12 V 
akumuliatorių.

Nepasiekiama.
Rekomenduo-
jame montuoti 

ant medinių
kuoliukų.
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Elektrinio piemens dėžė  
Prekės Nr. 94247023

„DeLaval“ įžeminimo strypas
Kampuotas profilis užtikrina didžiausią 
paviršiaus sąlyčo su žeme plotą, todėl 
garantuojamas geresnis įžeminimas ir 
didesnis patikimumas. 115 cm.
Prekės Nr. 98882440

„DeLaval“ jungiamieji kabeliai
„DeLaval“ jungiamieji kabeliai užtikrina gerą elektrinio 
piemens ir aptvaro linijų sujungimą bei atskirų aptvaro 
linijų sujungimą. Geras sujungimas yra svarbus norint tiekti 
elektrinio piemens energiją į aptvaro linijas.

Juosta ir juosta, daugiausia 40 mm. 
Prekės Nr. 90632016

Elektrinis piemuo ir juosta,  
daugiausia 1500 mm.
Prekės Nr. 90632015 

Elektrinis piemuo ir virvė,  
daugiausia 1500 mm.
Prekės Nr. 90632014

Tvoros jungiamasis kabelis, universalus
Virvėlaidžiui ir juostai iki 40 mm.
Prekės Nr. 94247025

„DeLaval“ įžeminimo kabelis 
Prijunkite prie įžeminimo strypų ir vartų virš arba 
žemiau žemės paviršiaus. Kabelis turi dvigubą 
izoliaciją ir cinkuoto plieno vielinį laidininką. Įtampos 
stiprumas maždaug 20 000 V. Kabelis yra trijų 
skirtingų ilgių: 10, 25 ir 100 m.
1,6 mm skersmens,10 m
Prekės Nr. 86675501
1,6 mm skersmens, 25 m
Prekės Nr. 98767235
2,5 mm skersmens, 100 m
Prekės Nr. 88859601

„DeLaval“ žaibolaidis
Sumažina pavojų, kad elektrinį piemenį 
sugadins žaibas.
Prekės Nr. 98872010

Tvoros priedai
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„DeLaval“ aptvarų viela, virvės ir juostos 
Vielos pasirinkimas priklauso nuo daugelio 
dalykų. Ar aptvaras bus nuolatinis, ar laikinas?
Kaip dažnai teks perkelti aptvarą?
Kokie gyvuliai bus laikomi tvora atskirtuose 
aptvaruose ir kokio ilgio tvora bus tveriama? 
„DeLaval“ aptvarams skirtos vielos, virvių ir 
juostų asortimente yra gaminių kiekvieno kliento 
poreikiams tenkinti.
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Aukščiausios kokybės juostos
Mūsų aukščiausios kokybės juostose naudojami 
nauji aukštos įtampos laidininkai užtikrina 
nepriekaištingą vario laidumą, plieno mechaninį 
stiprumą ir atsparumą oro pokyčiams. 
„„DeLaval“ sudėtinė juosta užtikrina įtampos 
tekėjimą palei visą jūsų aptvarą. Tai turi du 
privalumus:  
1) užtikrinamas veiksmingas atbaidymo lygis;  
2) galite tverti ilgesnius aptvarus. Juodos bei 
baltos spalvos „DeLaval“ sudėtinės juostos 
užtikrina ryškų kontrastą ir gerą matomumą.

Naujieji aukštos 
įtampos laidininkai 
palaiko aukštesnę 
įtampą, dėl to 
galima tverti 
ilgesnius aptvarus.

Aukščiausios 
kokybės
12 mm juostos arba 
platesnės juostos 
turi jungiamuosius 
laidininkus, 
užtikrinančius 
maitinimą sugedus 
laidininkui.

„DeLaval“ sudėtinė juosta BW40
Pasižymi puikiu laidumu, užtikrinančiu geresnį 
atbaidymą ir leidžiantį tverti ilgesnius aptvarus. 
Dėl jungiamojo laidininko juostai visada 
tiekiamas maitinimas, net sugedus laidininkui. 
Juoda ir balta spalva sudaro ryškų kontrastą. 

3300 N 40 mm 9 10,4 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta BW12
Pasižymi puikiu 
laidumu, užtikrinančiu 
geresnį atbaidymą 
ir leidžiantį tverti 
ilgesnius aptvarus. Dėl 
jungiamojo laidininko 
juostai visada tiekiamas 
maitinimas, net 
sugedus laidininkui. 
Juoda ir balta spalva 
sudaro ryškų kontrastą.

920 N 12 mm 5 4,0g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė juosta BWR9
Pasižymi puikiu laidumu, užtikrinančiu geresnį 
atbaidymą ir leidžiantį tverti ilgesnius aptvarus. 
Ši didelio laidumo ir patvarumo bei atsparumo 
oro pokyčiams juosta gali būti naudojama 
ilgiems ryškiems aptvarams kartu su 
tampriomis vielomis tverti. Juoda ir balta spalva 
sudaro ryškų kontrastą.
NAUJIENA papildoma 400 m ilgio ritė

920 N 9 mm 9 4,0 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta BW20
Pasižymi puikiu 
laidumu, užtikrinančiu 
geresnį atbaidymą 
ir leidžiantį tverti 
ilgesnius aptvarus. Dėl 
jungiamojo laidininko 
juostai visada tiekiamas 
maitinimas, net 
sugedus laidininkui. 
Juoda ir balta spalva 
sudaro ryškų kontrastą.

1500 N 20 mm 5 6.0g/m Stabilizuota

Spool Ilgis Skersmuo Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

BWR9 200 m 9 mm 9 HV 0.07 Ω/m 24 km 88134901

400 m 9 mm 9 HV 0.07 Ω/m 24 km 88134902

BW12 200 m 12 mm 5 HV 0.16 Ω/m 17 km 88153501

BW20 200 m 20 mm 5 HV 0.10 Ω/m 20 km 88153601

BW40 200 m 40 mm 9 HV 0.08 Ω/m 23 km 88153701
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Mechaniškai 
tvirti 
nerūdijančiojo 
plieno 
laidininkai

Variu padengti 
laidininkai, 
užtikrinantys 
mažiausią varžą

Standartinės juostos
Mūsų standartinės juostos yra baltos arba 
oranžinės spalvos, užtikrinančios gerą 
matomumą. Tai ekonomiškas pasirinkimas,  
o vario laidininkas užtikrina gerą laidumą ir ilgą 
eksploatavimo trukmę.

„DeLaval“ sudėtinė juosta 
O10
Pagaminta iš vario ir 
nerūdijančiojo plieno, 
užtikrinančių gerą atsparumą 
trūkiui ir laidumą. Dažnai 
naudojama laikiniems 
aptvarams tverti. Oranžinė.

800 N 10mm 5 3,5 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta W10
Pagaminta iš vario ir 
nerūdijančiojo plieno, 
užtikrinančių gerą 
atsparumą trūkiui 
ir laidumą. Dažnai 
naudojama laikiniems 
aptvarams tverti. Balta.

800 N 10 mm 5 3,5 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta W20
Tvirta juosta ilgiems 
aptvarams tverti. Balta.

1600 N 20 mm 6 6,0 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta W40
Patvari juosta, 
skirta nuolatinėms 
tvoroms tverti arklių 
aptvaruose. Balta.

3500 N 40 mm 7 11,4 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta B40 
Gali būti naudojama 
kaip dvigubos 
grandinės sudėtinė 
juosta. Ruda.
.
3500 N 40 mm 6 14,0 g/m Stabilizuota

Gaminio
pavadinimas Ilgis Width Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

O10 200 m 10 mm
1 vario
4 nerūdijančiojo plieno

0.35 Ω/m 13 km 88153901

W10 200 m 10 mm
1 vario
4 nerūdijančiojo plieno

0.35 Ω/m 13 km 88154001

W20 200 m 20 mm
1 vario
5 nerūdijančiojo plieno

0.34 Ω/m 13 km 88154101

W40 200 m 40 mm
1 vario
6 nerūdijančiojo plieno

0.33 Ω/m 13 km 88154201

B40 200 m 40 mm 2x3 nerūdijančiojo plieno 2.06 Ω/m 7 km 88154301
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Paprastos juostos
Mūsų paprastos juostos yra baltos ir rudos 
spalvos. Naudojant tik nerūdijančiojo plieno 
laidininkus, pateikiamos nebrangios, tvirtos juostos 
trumpiems aptvarams ir ganykloms aptverti.

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta WB10
Baltos ir rudos spalvos.

400 N 10 mm 3 2,1 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta WB20
Baltos ir rudos spalvos.

900 N 20 mm 4 3,8 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė 
juosta WB40
Gali būti naudojama 
kaip dvigubos grandinės 
sudėtinė juosta.

1200 N 40 mm 8 6,9 g/m Stabilizuota

Mechaniškai tvirti 
nerūdijančiojo plieno 
laidininkai

Gaminio
pavadinimas Ilgis Width Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

WB10 300 m 10 mm 3 nerūdijančiojo plieno 14.4 Ω/m 1,8 km 88134701

WB20 300 m 20 mm 4 nerūdijančiojo plieno 10.8 Ω/m 2,5 km 88134801

WB40 300 m 40 mm 2x4 nerūdijančiojo plieno 5.4 Ω/m 3,3 km 88153101
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„DeLaval“ sudėtinė virvė BW6
Dėl naujųjų aukštos įtampos 
laidininkų ši aukščiausios kokybės 
virvė užtikrina nepriekaištingą 
laidumą bei ilgaamžiškumą. 
Juoda ir balta spalva sudaro ryškų 
kontrastą.

6000 N 6 mm 6 15,3 g/m Stabilizuota

Aukščiausios kokybės 
virvės
Mūsų aukščiausios kokybės virvės, 
pagamintos iš tvirtų polimerų, tinka 
dažnai perkeliamiems aptvarams 
tverti. Dėl naujųjų aukštos įtampos 
laidininkų šios aukščiausios 
kokybės virvės užtikrina mažą 
vario laidininkų atsparumą ir plieno 
mechaninį stiprumą bei atsparumą 
oro pokyčiams. Todėl galima tverti 
nepriekaištingo patvarumo ilgesnius 
aptvarus.

Naujieji aukštos įtampos 
laidininkai palaiko 
aukštesnę įtampą, dėl 
to galima tverti ilgesnius 
aptvarus

Polietileno vienagijai 
siūlai užtikrina
ilgą eksploatavimo 
trukmę

„DeLaval“ supinta sudėtinė viela 
BWP4 
Dėl unikalus pinto dizaino ši 
aukščiausios kokybės viela 
užtikrina nepriekaištingą laidumą ir 
patvarumą.
Juodos ir baltos spalvos derinys 
sudaro ryškų kontrastą.

1500 N 3,5 mm 4 5,5 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė viela BW4 
Dėl naujųjų aukštos įtampos 
laidininkų ši aukščiausios kokybės 
viela užtikrina nepriekaištingą 
laidumą bei patvarumą. Juoda 
ir balta spalva sudaro ryškų 
kontrastą.

1500 N 3,5 mm 5 5,3 g/m Stabilizuota

Variu padengti 
laidininkai
užtikrina 
mažiausią varžą

Ritė Ilgis Skersmuo Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

BW4 250 m /1000 m 3.5 mm 5 HV 0.13 Ω/m 18 km
88153201

88153301

BW6 300 m / 500 m 6.0 mm 6 HV 0.10 Ω/m 20 km
88153401

88153402

BWP4 200 m / 500 m 3.5 mm
3 vario

1 nerūdijančiojo plieno
0.15 Ω/m 17 km

90599610

90599609
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„DeLaval“ sudėtinė 
viela WB2
Baltos ir rudos spalvos.

500 N 1.3 mm 3 1,6 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė virvė WB4
Baltos ir rudos spalvos.

4000 N 4 mm 3 8,03 g/m Stabilizuota

Variu padengti 
laidininkai 
užtikrina 
mažiausią varžą

Geriausio lenkimo 
atsparumo 
nerūdijančiojo plieno 
laidininkai

Standartinės  
virvės ir viela
Standartiniame asortimente pateikiami 
ekonomiški sprendimai iš gero laidumo 
vario laidininkų. Šis asortimentas užtikrina 
patvarumą ir gerą matomumą (balta arba 
oranžinė spalva).

Pagrindinės virvės ir viela
Kaip ir paprastos juostos, virvės ir viela yra baltos bei rudos spalvos. 
Nerūdijančiojo plieno laidininkai yra pigus ir patvarus sprendimas 
trumpiems aptvarams arba ganykloms aptverti.

Spool Ilgis Skersmuo Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

O2 250 m 1.5 mm
1 vario

2 nerūdijančiojo plieno
0.3 Ω/m 13 km 88154401

W2 250 m 1.5 mm
1 vario

2 nerūdijančiojo plieno
0.3 Ω/m 13 km 88153801

W5 300 m 5 mm
1 vario

2 nerūdijančiojo plieno
0.3 Ω/m 13 km 88154501

W4 500 m 4 mm 2 nerūdijančiojo plieno 3.6 Ω/m 4.5 km 88859501

Ritė Ilgis Skersmuo Laidininkai Varža Didž. ilgis Prekės Nr.

WB2 250 m 1.3 mm
3 nerūdijančiojo 

plieno
14.4 Ω/m 1.8 km 88152901

WB4 300 m 4 mm
3 nerūdijančiojo 

plieno
14.4 Ω/m 1.8 km 88153001

„DeLaval“ sudėtinė viela O2
Oranžinė.

„DeLaval“ sudėtinė viela W2
Balta.

600 N 1.5 mm 3 2,4 g/m Stabilizuota 600 N 1.5 mm 3 2,4 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė viela W5
Balta.

3000 N 5 mm 3 11,0 g/m Stabilizuota 4000 N 4 mm 2 7,4 g/m Stabilizuota

„DeLaval“ sudėtinė virvė W4
Balta.
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„DeLaval“ kombinuotoji ritė
Lengva ritė, palengvinanti sudėtinių sudėtinės 
vielos ir juostų tiesimą bei nuėmimą. Našumas: 
juostos iki 750 m ir vielos iki 2 000 m
Prekės Nr. 94247005 - ritė
Prekės Nr. 94247006 - ritės atrama

„DeLaval“ virvių jungtuvas 
Virvėms iki 4 mm skersmens jungti.
5 vnt. Prekės Nr. 87050701
Virvėms iki 6 mm skersmens jungti. 
5 vnt. Prekės Nr. 87050702

„DeLaval“ didelė kombinuotoji ritė
Ypač didelė ritė, idealiai tinkanti sudėtinei vielai 
ir juostoms susukti ir išsukti. Našumas pagal 
tipą – juostos iki 1 500 m, vielos iki 4 000 m. 
Ritė turi takelį vielai sukti ir patvarius stabdžius.
Prekės Nr. 85030005 – didelė ritė
Prekės Nr. 85030006 – didelės ritės atrama

„DeLaval“ špagato ir virvių tempiklis
Tinka špagatui, virvėms iki 6 mm skersmens ir 
juostoms iki 12 mm skersmens tempti. Lengva 
taikyti tvorai, įtempimas įmanomas bet kada, 
tvoros medžiagos nereikia pjaustyti. 2 vnt. 
Prekės Nr. 88339201

Virvėlaidžiams iki 6 mm skersmens.
5 vnt. Prekės Nr. 90601982

Juostoms iki 40 mm jungti.
5 vnt. Prekės Nr. 88339001

Juostoms iki 20 mm jungti. 
10 vnt. Prekės Nr. 88338601

„DeLaval“ juostų  
ir virvių jungtuvai
Skirta geram sujungimui užtikrinti, kai 
baigiasi viena ritė ir prasideda nauja, arba 
norint sujungti sutrūkusią juostą.

Vielos, juostų,  
virvių priedai

Patarimas:
Niekada nesuriškite 
savo aptvaro 
medžiagos! Visada 
naudokite jungtuvus, 
kad užtikrintumėte 
energijos srautą!
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Metalinė viela

„DeLaval“ itin tampri viela  
(cinkuota tris kartus)
Itin tampri viela yra tvirta ir itin atspari trūkiui. Ji 
yra iš anksto ištempta, todėl ją galima lengvai 
įtempti tarp kuoliukų ir ji nenutįs dėl savo 
svorio. Itin tampri viela yra cinkuota tris kartus 
iki 400 g Zn/m². Įprastomis sąlygomis ją galima 
naudoti 20 metų.
Ilgis: 1 025 m, skersmuo: 2 mm,  
varža: 0,05 Ω/m
Prekės Nr. 98800902
Ilgis: 650 m, skersmuo: 2,5 mm,  
varža: 0,03 Ω/m
Prekės Nr. 98800903

„DeLaval“ įprastai cinkuota viela
Įprastai cinkuota viela yra paprasta plieninė 
viela, skirta nuolatiniams aptvarams tverti. Ji 
yra minkštesnė nei itin tampri viela ir nėra iš 
anksto įtempta.
Ilgis: 410 m, skersmuo: 1,4 mm,  
varža: 0,08 Ω/m
Prekės Nr. 98800912
Ilgis: 250 m, skersmuo: 1,8 mm,  
varža: 0,07 Ω/m
Prekės Nr. 85488710

„DeLaval“ susukta metalinė viela
Tai puiki alternatyva, kai norite plieninės 
vielos, tačiau lengviau naudojamos nei įprasta 
metalinė viela. Susukta metalinė viela turi šešis 
stipriai cinkuotus laidininkus.
Ilgis: 300 m, skersmuo: 1,5 mm,  
varža: 0,1 Ω/m
Prekės Nr. 98800802

Metalinės vielos  
priedai

„DeLaval“ 
spyruoklė, skirta 
įtempimui reguliuoti
Naudojama norint 
tinkamai įtempti 
cinkuotą vielą.
Prekės Nr. 90601980

„DeLaval“ ritė, skirta 
cinkuotai vielai sukti 
Palengvina sunkios 
cinkuotos vielos 
ištiesimą. 
Prekės Nr. 98964680

„DeLaval“ vielos 
tempiklis
Kokybiškas tempiklis, 
palengvinantis 
cinkuotos vielos 
tempimą.
2 vnt. 
Prekės Nr. 94247022

„DeLaval“ vielos 
jungtuvas
Skirtas jungiamosioms 
linijoms jungti tarp 
aptvaro linijų arba prie 
vartų. 5 vnt. 
Prekės Nr. 97271719

Vielų sujungiklis
Sujungia vielas jungtuvu, 
kuris sujungia ir įtempia. 
Tai lengvai naudojamas 
patvarus jungtuvas.
Mažas jungtuvas vielai 
jungti 20 vnt.1–2 mm.
Prekės Nr. 86674701
Didelis jungtuvas vielai 
jungti 10 vnt. 2–3,25 mm.
Prekės Nr. 86674702

„Gripple“ įtempimo 
įrankis
Dėl šio mechanizmo 
galite lengvai įtempti 
iki 400 kg vielą. 
Integruotas sukimo 
momento matuoklis 
padeda lengvai
įtempti vielą iki 
reikiamo lygio.
Prekės Nr. 86674801

„DeLaval“ rankena, 
skirta vielos 
tempikliui
Norint naudoti vielos 
tempiklius, reikia 
rankenos.
Prekės Nr. 98882441

  103



„DeLaval“ stiklo pluošto 
kuoliukai. Mūsų stiklo pluošto 
kuoliukai yra lengvi,
bet patvarūs ir stabilūs. Be to, 
juos lengva įsmeigti į žemę.

1. Stiklo pluošto kuoliukas 
B112 be pagrindo, skirtas 
galvijų aptvarui tverti, 
112 cm.
Prekės Nr. 97270465 

2. Stiklo pluošto kuoliukas 
BWP110, skirtas galvijų 
aptvarui tverti, 110 cm.
Prekės Nr. 97270462. 
1000 vnt. padėklas.
Prekės Nr. 97270464

3. Stiklo pluošto kuoliukas 
BWP150, skirtas arklių 
aptvarui tverti, 150 cm.
Prekės Nr. 97270463

4. Izoliatorius, stiklo pluošto 
kuoliukui, 25 vnt.
Dėl papildomų izoliatorių 
galima pridėti papildomų 
tvoros linijų prie stiklo pluošto 
kuoliukų.
Prekės Nr. 97270480

„DeLaval“ spyruoklinio plieno 
kuoliukai. Plieniniai kuoliukai 
naudojami laikinoms tvoroms 
tverti, ypač jei žemė yra kieta.

5. Pilkas ovalus spyruoklinis 
plieno kuoliukas su 
daugiafunkciu izoliatoriumi. 
Galvijų aptvarui tverti.
105 cm. Prekės Nr. 94247060

Prie plieninio kuoliuko galima 
lengvai pritvirtinti papildomų
izoliatorių, kiek reikia, be 
standartinio viršutinio 
izoliatoriaus.
Šie papildomi izoliatoriai 
tiesiog pritvirtinami prie 
kuoliuko.

6. „DeLaval“ plieninio 
kuoliuko izoliatorius
25 vnt. Prekės Nr. 94247061

7. „DeLaval“ spyruoklinis 
plieno kuoliukas su kilpa, 
105 cm.
Apvalus plieno kuoliukas su 
balta apdaila. Didelė kilpa iš 
UV spinduliais stabilizuoto 
plastiko (7 mm storio). Mažai 
sveria, lengvai įbedama į 
žemę.
Prekės Nr. 85030020

5 7

6

321

Laikini kuoliukai

Tvirtas pagrindas, 

kurį lengva įsmeigti  

į žemę

4

Kuoliukai
Paprastai kuoliukų pasirinkimas priklauso 
nuo tvoros tipo. Nuolatinės tvoros 
tiesiamos naudojant medinius kuoliukus, 
o laikinos tvoros – stiklo pluošto, 
plastikinius arba plieno kuoliukus.
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Plastikinis 
kuoliukas, 
aukščiau- 
sios kokybės

Plastikinis 
kuoliukas, 
standartinis

9 11 1310 12 148

„DeLaval“ 

plastikiniai 

kuoliukai
Mūsų kuoliukai gaminami 
iš patvarios medžiagos, turi 
keletą pritvirtintų izoliatorių. 
Ant pagrindo yra smaigas, 
kurį lengva įsmeigti į 
žemę. Mūsų aukščiausios 
kokybės plastikinių kuoliukų 
ypatingos konstrukcijos 
pagrindas yra labai 
patvarus.

Plastikinis kuoliukas, 
skirtas galvijų aptvarui 
tverti:

8. Paprastas 102 cm.
Prekės Nr. 87284001
9. Standartinis 105 cm.
Prekės Nr. 88600301
10. Aukščiausios kokybės 
108 cm. 
Prekės Nr. 94247031 

Plastikinis kuoliukas, 
skirtas arklių aptvarui 
tverti:

11. Paprastas 140 cm.
Prekės Nr. 94247040
12. Aukščiausios kokybės 
142 cm. 
Baltas, Prekės Nr. 
94247041
Mėlynas, Prekės Nr. 
87896401
13. Aukščiausios kokybės 
169 cm.
Prekės Nr. 94247042

Plastikinis kuoliukas, 
skirtas apsaugoti nuo 
šernų, kiaulių, golfo 
laukams tverti:

14. Aukščiausios kokybės 
75 cm.
Prekės Nr. 94247066
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Izoliatoriai
Su reikiamais izoliatoriais 
padarykite tvoras saugias ir
tvirtas – neatsižvelgiant į tai, 
ar naudojate nuolatines, ar 
laikinas tvoras, ar naudojate 
vielą, virves ar juostas.

Svarbiausia izoliatoriaus užduotis – 
išlaikyti laidininką vietoje 
neprarandant poveikio visam 
tvoros ilgiui. Svarbu pasirinkti 
stiprius izoliatorius, kurie tinkamai 
izoliuotų ir nesumažintų tvoros 
galios. Kuo galingesnis elektrinis 
piemuo, tuo svarbiau naudoti 
izoliatorių, turintį gerų izoliacinių 
savybių. Neskaitant medžiagos, 
šios savybės yra: ilgas atstumas 
tarp kuoliuko ir laidininko, išlydžio 
pašalinimas ir forma, kuri mažina 
deformuojančias sroves, ypač 
esant drėgnoms sąlygoms.

Privalumai 
• Itin atsparūs UV spinduliams 
• Gerų izoliacinių savybių 
• Tvirtos plastikinės medžiagos 

„DeLaval“ universalus 
izoliatoriaus montavimo įrankis 
Skirtas žiediniams izoliatoriams, 
vartų izoliatoriams ir 
kombinuotiesiems izoliatoriams 
tvirtinti. Tvirtinamas ant gręžimo 
staklių.
Prekės Nr. 87896601

3

11

10

12

6

4

2

2

1

5

9

8

7
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1  „DeLaval“ žiedinis izoliatorius
Stiprūs žiediniai izoliatoriai visų rūšių vielai, 
virvėms (iki 6 mm pločio) ir juostoms 
(iki 20 mm pločio) izoliuoti.
25 vnt. Prekės Nr. 88248801
100 vnt. Prekės Nr. 88248802 

2  „DeLaval“ standartinis žiedinis 
izoliatorius
Juostoms iki 10 mm. 
Virvėlaidžiams iki 6 mm.
Juodas, 120 vnt. Prekės Nr. 94247050
Juodas, 25 vnt. Prekės Nr. 91960704
Mėlynas, 25 vnt. Prekės Nr. 87896201

3  „DeLaval“ sustiprintas žiedinis 
izoliatorius
Ypač stiprus žiedinis izoliatorius,
pagamintas iš polikarbonato. 
Su ilgesne atramine vinimi.
Juostoms iki 10 mm. 
Virvėlaidžiams iki 6 mm.
25 vnt. Prekės Nr. 94247051

4  „DeLaval“ kombinuotasis izoliatorius
Juostoms iki 40 mm.
Vielai ir virvėms iki 8 mm.
25 vnt. Prekės Nr. 94247076

5  DeLaval“ nuotolinis žiedinis izoliatorius
Juostoms iki 12 mm. 
Virvėlaidžiams iki 5 mm.
10 vnt. Prekės Nr. 87896001

6   „DeLaval“ aukščiausios kokybės 
žnyplinis izoliatorius

„DeLaval“ aukščiausios kokybės žnyplinis 
izoliatorius. Ypač stiprus žnyplinis izoliatorius, 
skirtas nuolatinėms tvoroms izoliuoti.
Juostoms iki 20 mm.
Vielai ir virvėms iki 6 mm.
20 vnt. Prekės Nr. 94247052. 

7   „DeLaval“ juostų ir virvių izoliatorius
Juostoms iki 40 mm. 
Virvėlaidžiams iki 6 mm.
20 vnt. 
Prekės Nr. 88343501

8  „DeLaval“ juostų izoliatorius
„DeLaval“ juostų izoliatorius. 
Juostoms iki 40 mm.
45 vnt. Prekės Nr. 87896701

9  „DeLaval“ juostų izoliatorius
Juostoms iki 40 mm. 
Virvėlaidžiams iki 8 mm. 
20 vnt. Prekės Nr. 94247070

10  „DeLaval“ izoliatorius su vinimi
Vielai arba virvėms iki 4 mm.
100 vnt. Prekės Nr. 97270517

„DeLaval“ vamzdinis izoliatorius
25 m. Prekės Nr. 91960708 

„DeLaval“ kampinis izoliatorius
Stiprus ir patvarus kampinis izoliatorius, skirtas 
nuolatinei tvorai izoliuoti. Jungiamas prie 
kuoliuko su labai įtempta viela. Juodas. 
10 vnt. Prekės Nr. 98882430

A B

A. „DeLaval“ juostos galo, kampinis 
izoliatorius
Naujas izoliatorius, padedantis išvengti 
pavojaus, kad varžtas atsilaisvins, nes jis 
tvirtinamas veržle.
5 vnt. Prekės Nr. 90632031
Didž. juosta 40 mm
Didž. virvė 8 mm

B. „DeLaval“ jungiamoji plokštelė
Skirta naudoti kartu su juostos galo, kampiniu 
izoliatoriumi aptvaro linijai pradėti ar užbaigti.
Prijungia elektrinį piemenį arba vartus. Ideali 
trijų krypčių jungtis.
5 vnt. Prekės Nr. 90632032

11  „DeLaval“ universalus izoliatorius 
su vinimi
Vielai arba virvėms. iki 6 mm. 
100 vnt. Prekės Nr. 97271010

12  „DeLaval“ mygtukinis izoliatorius
Vielai arba virvėms iki 4 mm. 
50 vnt. Prekės Nr. 98882433

„DeLaval“ žiedinis izoliatorius PND
Plastikinis izoliatorius, užtikrinantis 
geriausią izoliaciją. Naudojimas: išgręžkite 
angą su 8 mm HSS grąžtu ir įkalkite 
izoliatorių.
150 vnt. + 8 mm HSS grąžtas
Prekės Nr. 87965901
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Greitai ir lengvai įrengiamas.
Geras laidumas. Aukštas atbaidymo lygis

Naudojant laikinus aptvarus, niekas nėra veiksmingiau už gerai veikiantį elektrinį tinklą. Dėl 
aukšto laidumo ir juodos bei baltos spalvų „DeLaval“ tinklas padeda saugiai išlaikyti avis bei 
ožkas už tinklo ir atbaidyti plėšrūnus.

15 16

PASTABA:
Niekada nejunkite daugiau 
nei vieno elektrinio piemens 
prie tinklo.

Tinklas avių aptvarui tverti

17

15 cm

30 cm30 cm30 cm

90 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15,5 cm 15,5 cm 15,5 cm

90 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15. „DeLaval“ tinklas avių aptvarui tverti
Juodas, baltas
A: 90 cm I: 50 m
Prekės Nr. 90601680

16. „DeLaval“ standartinis tinklas avių 
aptvarams tverti
Žalias, baltas
A: 90 cm I: 50 m
Prekės Nr. 87896801

17. „DeLaval“ atsarginių dalių rinkinys, 
avių aptvaro tinklui

Prekės Nr. 87896501
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„DeLaval“ elastiniai vartai
Lengvi naudoti, saugūs ir gyvuliams 
nekenkiantys vartai. Elastinė virvė yra 4,5 m 
ilgio ir gali būti ištempta daugiausia iki 
9,4 m. 
Prekės Nr. 97271433

Rankenos

Bendrieji priedai

„DeLaval“ vartų rankenos tempimo ribotuvas (mėlynas) 
Ypač stipri vartų rankena iš polikarbonato. Skaidri, todėl paprasta prižiūrėti. 
Patvari, ilgai nenusidėvinti suspaudimo spyruoklė.
Prekės Nr. 94247069

„DeLaval“ vartų rankena, skirta juostai
Su šia vartų rankena lengviau atidarykite ir uždarykite elektrinius vartus. 
Pridėtu juostos laikikliu galite prie rankenos pritvirtinti iki 40 mm juostą.
Prekės Nr. 88343201

„DeLaval“ spyruokliniai vartai
4,5 m pločio vartai.
Prekės Nr. 97271430

„DeLaval“ juostos, vartų rankenos jungtis
Sujungia iki 40 mm juostą, kad vartai būtų 
saugūs.
5 vnt. Prekės Nr. 90632013

„DeLaval“ vartų izoliatorius
4 vnt. Prekės Nr. 90632051

„DeLaval“ standartinė vartų rankena
Standartinė vartų rankena su laidžia spyruokle. Dėl integruotos 
kilpos lengva susukti vielą arba virvę.
Juoda – Prekės Nr. 90632055 
Mėlyna - Prekės Nr. 87896301
Geltona – Prekės Nr. 86674602 
Rožinė – Prekės Nr. 86674601
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„DeLaval“ aptvarų 
plokščiareplės
Patvarios plokščiareplės, 
praversiančios tveriant 
aptvarus.
Prekės Nr. 98767209

„DeLaval“ guminis kūjis
Kad kuoliukus būtų paprasta 
įsmeigti į žemę.

3 kg Prekės Nr. 97270441
5 kg Prekės Nr. 97270442

Stebėjimas ir saugumas

Įrankiai

„DeLaval“ daugiafunkcis aptvarų tikrinimo 
prietaisas
Kontroliuoja aptvaro įtampos ir srovės stiprumą 
amperais, taip pat elektros srovės tekėjimo 
kryptį. Taip pat nurodo bet kokio trumpojo 
jungimo aptvaro kryptį. Daugiafunkcis aptvarų 
tikrinimo prietaisas veikia be įžeminimo kabelio, 
todėl juo naudotis patogiau.
Su 9 V akumuliatoriumi.
Prekės Nr. 85030001

„DeLaval“ skaitmeninis voltmetras
Matuoklis, padedantis tikrinti aptvarą ir 
užtikrinti tinkamą jo veikimą.
Įtampa rodoma kV. Pridedamas akumuliatorius.
Prekės Nr. 90632072

„DeLaval“ aptvarų tikrinimo prietaisas
Nurodo, kad aptvaru teka įtampa. Iki 10 000 V.
Prekės Nr. 94247068

„DeLaval“ aptvarų tikrinimo prietaisas
Pateikia 6 aptvaro įtampos lygius, iki
10 000 voltų. Lengva naudoti, nereikia jokios 
įžeminimo jungties. Pridedamas 1,5 voltų 
viengubas maitinimo elementas.
Prekės Nr. 88343601

„DeLaval“ prie raktų kabinamas  
aptvarų tikrinimo prietaisas
Tvorai greitai patikrinti. Pridedamas 
akumuliatorius.
Prekės Nr. 91960701

„DeLaval“ įspėjamasis ženklas
Elektriniai aptvarai privalo turėti įspėjamuosius 
ženklus, kurie turi būti tvirtinami tam tikru 
atstumu. „DeLaval“ įspėjamieji ženklai 
gaminami iš stipraus plastiko, įspėjamasis 
tekstas yra abiejose ženklo pusėse, be to, 
yra laikikliai, kad būtų paprasta pakabinti ant 
aptvaro.
4 vnt. Prekės Nr. 85488701
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Aptvaro įrengimas, kai jį sunku įžeminti
Jei norite, kad jūsų gyvuliai paisytų elektrinio 
aptvaro, būtina jį tinkamai įžeminti; jei 
įžeminimas bus netinkamas, gyvuliui prisilietus 
prie aptvaro grandinė neužsidarys ir gyvulys 
nepajus atbaidančio elektros krūvio. Kad 
grandinė užsidarytų, gyvulys turi turėti sąlytį 
su drėgna žeme. Tačiau ką daryti, jei žemė 
labai sausa? O jei aptvaras ilgas ir įrengtas 
akmenuotoje arba kalnuotoje vietoje? O ką 
daryti, jei dėl sniego gyvuliai nebeturi sąlyčio 
su žeme?

Patikimi sprendimai
„DeLaval“ gali pasiūlyti du sprendimo būdus. 
Abu jie susiję su atskirai veikiančia įžeminimo 
sistema ir įžeminimo strypais.

1. „DeLaval“ dvigubos grandinės  
sudėtinė juosta 
„DeLaval“ dviguboje grandinės sudėtinėje 
juostoje yra du atskiri laidininkai. Pirmasis – 
standartinė viela, kuria elektros energija 
tiekiama į aptvarą.
Antrasis jungiamas prie elektrinio piemens 
įžeminimo gnybto. Gyvūnui prisilietus prie 
aptvaro, vienu metu paliečiami abu laidininkai. 
Tai uždaro grandinę ir gyvūnas patiria 
nepavojingą elektros smūgį.

2. Atskira įžeminimo grandinė
Kitas būdas – per visą aptvaro ilgį įrengti 
atskirą įžeminimo grandinę. Naudojant 
specialią įžeminimo vielą, srovė gali 
netrukdomai pasiekti elektrinio piemens 
įžeminimo gnybtą. Tuomet gyvūnas pajus 
elektros smūgį vienu metu prisilietęs prie 
standartinės aptvaro ir įžeminimo vielos. 
Norėdami dar labiau padidinti aptvaro 
veiksmingumą, įžeminimo strypus galite jungti 
prie įžeminimo grandinės kas 200 metrų.

1  Sudėtinė juosta B40, 200 m.
  Prekės Nr. 94247099 
Sudėtinė juosta WB40, 200 m.
Prekės Nr. 86157703
Sudėtinė juosta W40, 200 m.
Prekės Nr. 94247098

2   Juostos izoliatorius,  
8 vnt./pak.

Prekės Nr. 94247053

3   Metalinės jungiamosios 
plokštelės, 2 vnt./pak.

Prekės Nr. 94247056

4   Įžeminimo ir aptvaro 
jungiamieji kabeliai 

Prekės Nr. 94247054 

5   Juostos jungiamieji kabeliai
  Prekės Nr. 94247055

1
2

3

5

4

Jei aptvarai labai ilgi, gali tekti juose naudoti 
įžeminimo vielą. Pritvirtinkite plieninę vielą 
15 cm virš žemės ir prijunkite ją prie įžeminimo 
strypo maždaug kas 200 metrų.
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1. Kaip valdyti vartus

Kad aptvaru elektros srovė tekėtų ir atidarius 
vartus, prie jo reikia prijungti kabelį, įrengtą po 
žeme abiejose vartų pusėse. Kai taip įrengsite 
aptvarą, atidarius vartus jais netekės elektros 
srovė.

2. Elektrinio piemens 

pasirinkimas

Pirmasis dalykas, dėl kurio turite nuspręsti – 
ar rinktis akumuliatoriaus, ar maitinimo tinklo 
tiekiamą energiją naudojantį elektrinį piemenį. 
Jei įmanoma, rinkitės maitinimo tinklo tiekiamą 
energiją naudojantį elektrinį piemenį dėl 
mažesnių eksploatavimo išlaidų.
Rinkdamiesi elektrinį piemenį, atsižvelkite į 
žemiausios vielos aukštį nuo žemės ir aptvaro 
ilgį. Avių aptvarui reikia naudoti galingą elektrinį 
piemenį, kadangi žemiausia viela paprastai yra 
maždaug 30 cm nuo žemės. Arklių aptvarui 
pakanka naudoti mažesnės galios elektrinį 
piemenį, kadangi apatinė viela bus maždaug 
60 cm nuo žemės.
Galingiausius elektrinius piemenis rinkitės 
nuolatiniams aptvarams tverti. Paprastai jie yra 
ilgi ir įrengiami vietose, kurioje yra daug žolės. 
Kuo galingesnis elektrinis piemuo, tuo didesnė 
saugumo riba, jei, pavyzdžiui, šaka paliečia 
aptvarą arba gyvuliai, nepratę prie elektrinių 
aptvarų, prie jo prisiliečia.

Prijungimas prie elektrinio piemens
Lengviausias būdas prijungti aptvaro vielą – 
naudoti vielų sujungiklį, kuris užtikrins gerą 
laidininkų sąlytį. Naudokite įžeminimo kabelį, 
prijungtą prie elektrinio piemens ir aptvaro.

Įžeminimas
Kad aptvaru tekėtų norimas džaulių kiekis, 
labai svarbu aptvarą tinkamai įžeminti. 
Įžeminimo strypai turi būti įrengiami drėgnoje 
vietoje ir kiek toliau nuo pastatų, kad nebūtų 
šalia pastatų sienų esančiame smėlyje.
Dažniausiai įrengiant elektrinį aptvarą 
naudojami ne mažiau nei 3–4 įžeminimo 
strypai. Jei naudojate pačius galingiausius prie 
elektros tinklo jungiamus elektrinius piemenis, 
įrenkite ne mažiau nei 5 įžeminimo strypus. 
Jei naudojate nedidelius, akumuliatoriumi 
maitinamus elektrinius piemenis ir norite įrengti 
visai nedidelį aptvarą, užteks ir 1
įžeminimo strypo. Strypus įkalkite maždaug 
100 cm po žeme, tarp jų palikite ne mažesnius 
nei 3 metrų tarpus. Žemė turi būti drėgna. Jei 
žemės būklė netinkama, naudokite įžeminimo 
kabelį ir įrenkite įžeminimo strypus kurioje nors 
vietoje palei aptvarą.

Kaip patikrinti įžeminimą
a.   Sukelkite aptvare trumpąjį jungimą 

priliesdami prie aptvaro (maždaug  
100 m nuo elektrinio piemens) vielos 
geležinį stulpelį arba strypą.

b.   Voltmetru išmatuokite įtampą tarp 
įžeminimo sistemos ir žemės.

c.  Jei išmatuota įtampa didesnė nei 300 V  
(0,3 kV), įžeminimas netinkamas; reikia dar 
vieno ar kelių papildomų įžeminimo strypų.

Apsauga nuo žaibo
Žaibo iškrova yra vienas iš didžiausių pavojų, 
galinčių pakenkti elektriniam aptvarui. Aptvaro 
sistemoje įrengę bent vieną apsaugą nuo žaibo, 
sumažinsite žalą, kurią elektriniam piemeniui 
gali padaryti žaibas.

3. Neveiksmingo aptvaro 
problemos

Neveiksmingo aptvaro požymiai:
1. Patikrinkite, ar elektrinio aptvaro elektrinis 
piemuo tiekia nustatyto dydžio įtampą. 
Atjunkite aptvarą ir įžeminimą. Skaitmeniniu 
voltmetru išmatuokite įtampą išilgai išvesties 
gnybtų.

2. Patikrinkite visas vielos sujungimo vietas, 
ypač tuo atveju, jei naudojate poliesterio vielą 
ar juostą. Poliesterio juostą tinkamai sujungsite 
juostos jungtimis. Jei naudojate poliesterio 
vielą, pritvirtinus vielas vieną prie kitos reikia 
susukti išvadus.

3. Patikrinkite įžeminimą:
A.   Sukelkite aptvare trumpąjį jungimą 

priliesdami prie aptvaro (maždaug 100 m 
nuo elektrinio piemens) vielos geležinį 
stulpelį arba strypą.

B.  Voltmetru išmatuokite įtampą tarp 
įžeminimo ir žemės.

C.  Jei išmatuota įtampa yra didesnė nei 300 V 
(0,3 kV), įžeminimas yra nepakankamas ir 
reikia naudoti vieną arba daugiau įžeminimo 
strypų.

4. Patikrinkite izoliatorius. Jei girdite tiksėjimą 
arba išmatavę įtampą pastebite, kad ties 
izoliatoriumi ji mažesnė, pakeiskite izoliatorių 
aukštesnės įtampos izoliatoriumi.

5. Patikrinkite, ar šalia aptvaro vielų nėra 
pernelyg daug augalų ir prie jų nesiliečia 
medžių ar krūmų šakos. Tai ypač svarbu, 
jei naudojami mažesnės įtampos elektriniai 
piemenys.

Kaip valdyti vartus ir kaip 
pasirinkti elektrinį piemenį

Gyvuliai Gijų skaičius Vielos aukštis

Galvijai nuo 1 iki 2 50+90 cm

Avys nuo 2 iki 4 30+50+70+90 cm

Ožkos nuo 3 iki 4 30+50+70+90 cm

Arkliai nuo 2 iki 3 60+90+120 cm

Kiaulės 2 25+50 cm

Rekomendacijos
Žemiau pateikti rekomenduojami vielos aukščiai ir 
gijų skaičius skirtingų gyvūnų aptvarams tverti.
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1   Nuolatiniams aptvarams rekomenduojama 
naudoti impregnuotus medinius kuoliukus. 
Kad aptvaras būtų dar tvirtesnis, kampiniai 
kuoliukai turėtų būti didesni už kitus.

2    Kampuose aplink vielą ir kuoliuką arba 
galinį kuoliuką apsukite „DeLaval“ 
vamzdinį izoliatorių ir prijunkite vielą prie 
kampinio izoliatoriaus.

3   Mediniams kuoliukams izoliuoti naudokite 
žiedinius izoliatorius. Kad būtų lengviau 
įrengti izoliatorius, naudokite specialų 
izoliatorių įterpimo įrankį.

PAPILDOMAS PATARIMAS: kad būtų 
paprasčiau nutiesti cinkuotą vielą, virves ir 
juostas, naudokite ritę.

4   Naudojant vielos jungtis, sujungimo vietos 
bus tvirtos ir patikimos. 

5   Vielai įtempti naudokite vielos tempiklį ir 
rankeną.

6   Dažniausiai rekomenduojama naudoti stiklo 
pluošto kuoliukus. Jie lengvi, patvarūs, juos 
nesunku perkelti. 

7    Aptvarą sutvirtinkite kampuose įkaldami 
medinius kuoliukus.

8    Rekomenduojama vielą ar virvę nupjauti 
ties aptvaro kampu. Vielos jungtimi tvirtai 
sujungsite vielą ar virvę su kita viela ar 
virve. 

9  Jei aptvaro kampuose naudojami mediniai 
kuoliukai, rekomenduojama juose įrengti 
žiedinius izoliatorius.

 
10    Viela ir virvės turi būti pagamintos iš 

tvirto polimero su medžiagoje įaustais 
laidininkais. Tokias virves ir vielas paprasta 
naudoti, o dėl ryškios spalvos jos puikiai 
matomos gyvuliams.

11    Jei virves rišate, yra didelė tikimybė, kad 
elektros jungtis bus netinkama. Naudokite 
vielos jungtis, kurios užtikrins, kad per visą 
aptvarą būtų tiekiamas norimas džaulių 
kiekis.

PAPILDOMAS PATARIMAS: kad linijos būtų 
visiškai tiesios, įtempkite vielą tarp kampinių 
kuoliukų ir nustatykite, kur reikia kalti kitus 
kuoliukus.

Įrengimo patarimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Nuolatinis aptvaras

Nuolatinis aptvaras įrengiamas tada, kai norima aptverti ganyklą. 
Naudojamas kasdien, šis tvirtas ir patvarus aptvaras nesidėvi ir 
neišsiardo.

Laikinas aptvaras

Laikinus aptvarus rekomenduojama įrengti norint suskirstyti plotą į 
mažesnes ganyklas. Taip galėsite optimizuoti ganyklą, nes žolei augant 
aptvarą bus galima perkelti.
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Patvarūs darbo drabužiai
Patvarių „DeLaval“ darbo drabužių pagrindas – 
funkcionalumas, kokybė ir dizainas. Tinkamo dydžio 
kišenės patogiai išdėstytos ant aukštos kokybės medžiagų, 
kurios itin atsparios dideliam nusidėvėjimui ir užtikrina 
didžiausią akį traukiančo dizaino komfortą. „DeLaval“ 
patvarūs darbo drabužiai sukurti specialiai ūkininkams, 
juos kurdami pritaikėme patirtį, įgytą daugybę metų dirbant 
pieno gamybos pramonėje. Vilkėdami patvarius „DeLaval“ 
darbo drabužius,  
pastebėsite skirtumą!

Kokybė tuo nesibaigia. 
Kalbėdami apie atidumą 
smulkmenoms, norime pasakyti, 
kad svarbios smulkmenos, 
pavyzdžiui, elastinis juosmuo, 
elastinga apykaklė, pečų 
intarpai bei rankogaliai. 
Ergonomiškos linijos užtikrina 
didesnę judesių laisvę.

114  



„DeLaval“ klasikinis kombinezonas
Šį kombinezoną galite dėvėti vieną arba ant 
kitų drabužių viršaus. Jis jus šildo ir
apsaugo nuo nešvarumų, kadangi yra 
sandarus. Šis patvarus kombinezonas 
turi kelių kišenes papildomam komfortui 
užtikrinti, o CORDURA® audinys suteikia dar 
didesnį patvarumą. Nugaroje esanti elastinė 
juosta užtikrina puikią judėjimo laisvę. Be to, 
kombinezone yra daug jums praversiančų 
kišenių.

• Atsparus vandeniui ir dėmėms
• Kelių kišenės pagamintos iš CORDURA® 

audinio
• Dviguba kišenė dešinėje
• Kilpa plaktukui laikyti kairėje
• Šoninės kišenės, leidžiančos lengvai pasiekti 

drabužius, esančus po kombinezonu
• Elastinė juosta nugaroje
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje
• Reguliuojamos dvigubo audinio rankovės 

papildomai apsaugai užtikrinti
• Napoleono kišenė su užtrauktuku

Medžiaga: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris. 
Spalva: mėlyna ir juoda.
Modeliai: abiem lytims.

Dydis Prekės Nr.
XS 88576401
S 88576402
M 88576403 
L 88576404
XL 88576405
XXL 88576406 

„DeLaval“ lengvai apsivelkamas 
kombinezonas
Šį kombinezoną galite dėvėti vieną arba 
ant kitų drabužių viršaus norėdami užtikrinti 
papildomą apsaugą ir geresnę higieną. Jis turi 
du užtrauktukus, atsisegančus nuo pėdų iki 
kaklo, todėl jį paprasta vilkėti ir nusivilkti, nes 
atsisegus nereikia nusimauti net batų. Nugaroje 
esanti elastinė juosta užtikrina puikią judėjimo 
laisvę, o dvigubo audinio rankovės apsaugo 
nuo drėgmės ir suteikia patogumo.

• Du užtrauktukai, atsisegantys nuo pėdų iki 
kaklo

• Reguliuojamos dvigubo audinio rankovės 
papildomai apsaugai užtikrinti

• Atsparus vandeniui ir dėmėms
• Dviguba kišenė dešinėje
• Kilpa plaktukui laikyti kairėje
• Elastinė juosta nugaroje
• Šoninės kišenės, leidžiančos lengvai pasiekti 

drabužius, esančus po kombinezonu
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje
• Napoleono kišenė su užtrauktuku

Medžiaga: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris. 
Spalva: mėlyna ir juoda.
Modeliai: abiem lytims.

Dydis Prekės Nr.
XS/46 88576501
S/48 88576502 
M/50 88576503 
L/52 88576504 
XL/54 88576505
XXL/56 88576506

„DeLaval“ puskombinezonis
Mes jus saugome. Šis puskombinezonis 
užtikrina didžiausią apsaugą ir judėjimo laisvę. 
Jums lankstantis nugara visada bus uždengta. 
Naudojama medžiaga atspari vandeniui ir 
dėmėms. Be to, kelių kišenės pagamintos iš 
CORDURA® audinio. Ergonomiškas dizainas 
užtikrina judėjimo laisvę bet kokioje padėtyje, o 
elastinės juostos suteikia kasdienio komforto.

• Atsparus vandeniui ir dėmėms
• CORDURA® audinio kelių kišenės
• Dizainas užtikrina judėjimo laisvę
• Kišenės šonuose, nugaroje ir ties šlaunimis
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje

Medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 
Spalva: mėlyna.
Modeliai: abiem lytims.

Dydis Prekės Nr.
XS/46 88444001
S/48 88444002
M/50 88444003
L/52 88444004
XL/54 88444005
XXL/56 88444006
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„DeLaval“ darbinė striukė
Nesušalkite ir nesušlapkite. 
„DeLaval“ darbinė striukė 
sujungia patvarumą ir komfortą. 
Ergonomiško dizaino rankovės ir 
nugaroje bei pečų srityje esančos 
elastingos juostos užtikrina 
judėjimo laisvę. Ji pagaminta 
iš patvarios ir orui laidžios 
medžiagos, kuri nepraleidžia 
vandens ir nesitepa. Siekiant 
užtikrinti didesnį patvarumą 
pagrindinėse spaudimo 
veikiamose srityse, ties alkūnėmis 
naudojamas CORDURA® audinys.

• Atspari vandeniui ir dėmėms
• Elastingos juostos pečių, rankų 

ir nugaros srityje
• Priekinis užtrauktukas su 

apsauga
• CORDURA® audiniu sustiprintos 

alkūnės
• Integruotos kišenės ant 

krūtinės, šonų ir viduje
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje

Medžiaga: 65 % poliesteris,  
35 % medvilnė.
Spalva: mėlyna ir juoda. 
Modeliai: abiem lytims.
Dydis Prekės Nr.
XS/46 88442501
S/48 88442502
M/50 88442503
L/52 88442504
XL/54 88442505

XXL/56 88442506

„DeLaval“ minkšta striukė
Šiai striukei nebaisus nei lietus, 
nei saulė. Patogi, minkšta, vėjui ir 
vandeniui atspari striukė padeda 
jums dirbant nepastovaus oro
sąlygomis. Ergonomiškas 
dizainas, ryškios spalvos ir linijos 
bei gerai apgalvotos detalės,
pavyzdžiui, atšvaitai ir patogios 
kišenės, lemia šios striukės 
stilingumą. 

• Atspari vandeniui ir vėjui
• Orui laidus elastingas audinys
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje
• Vilnonė apykaklė
• Apsaugotos šoninės ir vidinės 

kišenės
• Ilgesnė nugaros dalis
• Galima skalbti 30 ºC 

temperatūroje

Medžiaga: 100 % poliesteris. 
Spalva: mėlyna ir juoda. 
Modeliai: abiem lytims.
Dydis Prekės Nr.
XS 88944701 
S 88944702 
M 88944703 
L 88944704 
XL 88944705 
XXL 88944706  

„DeLaval“ žieminė striukė
• Dvi šoninės kišenės su atvartais 

ir užtrauktukais
• Viena telefonui skirta kišenė 

dešinėje šoninėje kišenėje
• Viena integruota Napoleono 

kišenė su užtrauktuku kairėje 
pusėje

• Viena vidinė kišenė ant krūtinės 
su kabliuku

• Integruotas nuimamas gobtuvas
• Prieiga taisyti
• Užtrauktuko apsauga
• Rankogaliai su kabliukais
• Paslėptas į abi puses 

atsegamas užtrauktukas su 
atvartu

• Priekinis apsauginis atvartas su 
spaustukais

• Reguliuojama striukės apača su 
elastine virvele

• Trys vidinės striukės tvirtinimo 
vietos prie išorinės striukės

• Vidinė striukė su pamušalu, 
kurią galima dėvėti atskirai

• Pamušalas: 100 % poliesteris
• Svoris: 210 g/m2

Dydis Prekės Nr.
S 88579501
M 88579502
L 88579503
XL 88579504
XXL 88579505 
3XL 89104501
4XL 89104502
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„DeLaval“ darbinės kelnės
Patvarios kelnės, leisiančos rūpintis savo 
reikalais. „DeLaval“ darbinės kelnės sukurtos 
užtikrinti patogumą ir judėjimo laisvę bet 
kokioje padėtyje. Jos turi kelių kišenes, į kurias 
galite įsidėti papildomus paminkštinimus, jei 
reikia. O dėl CORDURA® audinio, sustiprinančo 
labiausiai spaudimo veikiamas vietas, šias 
kelnes dėvėsite ilgai.
Moterims skirtos kelnės pritaikytos prie 
moteriškų formų ir užtikrina patogumą 
nepažeidžiant išvaizdos bei patvarumo.

• Skirtingi modeliai vyrams ir moterims
• Atsparios vandeniui ir dėmėms
• CORDURA® audinio kelių kišenės
• Dizainas užtikrina judėjimo laisvę
• Elastingas juosmuo
• Kišenės šonuose, nugaroje ir ties šlaunimis
• 3M atšvaitai priekyje ir nugaroje

Medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 
Spalva: mėlyna.
Modeliai: vyrams ir moterims.
Dydis Prekės Nr.
Vyrams C46 88439402
Vyrams C48 88439403
Vyrams C50 88439404
Vyrams C52 88439405
Vyrams C54 88439406
Vyrams C56 88439407
Vyrams C58 88439408

Moterims 34 88444301
Moterims 36 88444302
Moterims 38 88444303
Moterims 40 88444304
Moterims 42 88444305
Moterims 44 88444306
Moterims 46 88444307

„DeLaval“ itin praktiški marškinėliai
Patogi ir praktiška darbinė apranga prasideda 
nuo gero pagrindinio sluoksnio. Mūsų itin 
praktiški marškinėliai atrodo gerai ir yra 
patogūs. Dėl 100 % mikropoliesterio jūsų kūnas 
gali reguliuoti savo temperatūrą išlaikydamas 
mažą prakaitavimo lygį. O kadangi galima juos 
skalbti 60 °C temperatūroje, kiekvieną kartą 
užsivilksite švarius marškinėlius.

• Patogi mikro poliesterio medžiaga

Medžiaga: 100 % mikropoliesteris. 
Spalva: mėlyna ir juoda. 
Modeliai: abiem lytims.
Dydis Prekės Nr.
S 87794401
M 87794402 
L 87794403
XL 87794404 
XXL 87794405
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1. „DeLaval“ mėlyna kepurė
Gera, praktiška, kokybiška kepurė 
su „DeLaval“ logotipu.
Medžiaga: medvilninė sarža.
Spalva: Mėlyna.
Dydis Prekės Nr.

Vienas dydis 85798601

2. „DeLaval“ vienkartinis 
kombinezonas su gobtuvu
(1 maišelis = 5 poros) 
Dydis: XL, XXL 
Dydis Prekės Nr.

XL 88549201

XXL 88549202

3. „DeLaval“ papildoma kišenė, 
tvirtinama prie kelnių
Medžiaga: CORDURA. 
Spalva: juoda.
Dydis Prekės Nr.

Vienas dydis 88621501

4. Kelių paminkštinimai
(1 maišelis = 1 pora)
Medžiaga: pūstas PE.
Spalva: Mėlyna.
Dydis Prekės Nr.

Vienas dydis 88576601

5. „DeLaval“ vienkartinės batų 
apsaugos
(1 vnt. = 50 porų maišelis)
Dydis Prekės Nr.

Vienas dydis 92735910

1

5

6a 6b 6c

2

3

4

6a. „DeLaval“ 
plonos kojinės
Medžiaga: 
80 % poliesteris, 
19 % poliamidas,  
1 % likra. 
Dydis Prekės Nr.
37/39 89721070
40/42 89721071
43/45 89721072
46/48 89721073

6b. „DeLaval“ 
vidutinio storumo 
vilnonės kojinės
Medžiaga: 
65 % vilna,
33 % poliamidas, 
2 % likra.
Dydis Prekės Nr.
37/39 89721060
40/42 89721061
43/45 89721062
46/48 89721063

6c. „DeLaval“ 
storos vilnonės 
kojinės
Medžiaga: 
70 % vilna, 
29 % poliamidas,
1 % likra.
Dydis Prekės Nr.
37/39 89721050
40/42 89721051
43/45 89721052
46/48 89721053
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„DeLaval“ apsaugantys batai
Patobulinti apsauginiai batai. Patobulinimai:
• Atsparus slydimui padas
• Lengvai valomas, nešvarumams atsparus pado 

profilis
• Patogesnis vidpadis
• Atšvaito juostelė ant batų geresniam 

matomumui užtikrinti
• Mėlyna pamušalo medžiaga, turinti 

antibakterinių savybių

Medžiaga: poliuretano PU, lengva. 
Spalva: juoda.

„DeLaval“ apsaugantys batai
Šie patogūs apsaugantys batai 
gaminami iš poliuretano, todėl lengvi, 
turi terminę izoliaciją. Jie atsparūs 
mėšlui ir alyvai, turi smūgį sugeriantį 
pamušalą, todėl juos patogu avėti ilgą 
laiką.

„DeLaval“ apsaugantys batai 
Dydis Prekės Nr.
ES 37 / JAV 4 85208637
ES 38 / JAV 5 85208638
ES 39 / JAV 6 85208639
ES 40 / JAV 7 85208640
ES 41 / JAV 8 85208641
ES 42 / JAV 9 85208642
ES 43 / JAV 10 85208643
ES 44 / JAV 11 85208644
ES 45 / JAV 12 85208645
ES 46 / JAV 13 85208646
ES 47 / JAV 14 85208647
ES 48 / JAV 15 85208648
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Higieniška melžimo 
apranga
Karvių melžimas yra 
pienininkystės ūkių kertinis 
akmuo. „DeLaval“ žino, 
kad ūkininkai turi atitikti 
griežčausius higienos 
reikalavimus, jog pienas 
būtų kokybiškas.
Kadangi melžimas toks svarbus, sukūrėme 
specialius higieniškus ir patogius drabužius. 
„DeLaval“ siūlo dvigubo audinio drabužius su 
išorine vandeniui atsparia danga (kombinezonus). 
Taip pat galima įsigyti higieniškų nitrilo pirštinių ir 
prijuosčų.

„DeLaval“ melžimo kombinezonas
Storesnis, vandeniui atsparus 
sluoksnis > 10 000 mm po 10 
skalbimų (senojo modelio – 6 290 mm)
• Poliuretano (PU) danga ant rankų, 

kojų ir vandeniui atspari kišenių 
danga

• Du audinio sluoksniai užtikrina 
apsaugą ir komfortą

• Vidinė medžiaga pagaminta iš 
poliesterio (65 proc.) ir medvilnės 
(35 proc.)

• Trigubo sluoksnio reguliuojamos 
rankovės

• Atšvaitai
• „Pulsschlag“ arba „Ripstop“ 

audinys
• Tiekėjo atsakomybė
• Svoris: 260 g/m2

Dydis Prekės Nr. 
XS 88579401
S 88579402
M 88579403
L 88579404
XL 88579405 
XXL 88579406
3XL 89104701
4XL 89104702
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1. „DeLaval“ nitrilo melžimo 
pirštinės 
Šios pirštinės yra patogios, 
patvarios, nepudruotos, jas lengva 
užsimauti, be to, pirštinės švelnios 
odai. Užtikrina higieną, atsparios 
riebalams, aliejui ir tirpikliams, 
išlaiko rankas vėsias ir sausas.
Medžiaga: nitrilas.
Dydis Prekės Nr.
S 85961910
M 85961911
L 85961912
XL 85961913
XXL 85961914

Ilgos nitrilo melžimo pirštinės,  
be miltelių
S 85961920
M 85961921
L 85961922
XL 85961923

2. „DeLaval“ pažangios melžimo 
rankovės
Patogios melžimo rankovės. 
Kiekviena pora turi neopreno 
rankogalius ir kibią juostelę, kad 
būtų lengva reguliuoti.
Medžiaga: 83 % PVC, 17 % 
poliesteris
Dydis Prekės Nr.
S 86812201
M 86812202
L 86812203

3. „DeLaval“ apsauginės  
nitrilo pirštinės
Mūsų pirštinės yra patogios, 
turi pamušalą ir yra praktiškos, 
jos apsaugos jūsų rankas nuo 
bet kokių šarminių ir ir rūgštinių 
ploviklių. 
Medžiaga: nitrilas.
Dydis Prekės Nr.
S 1 pora 86879301
M 1 pora 86879302
L 1 pora 86879303
XL 1 pora 86879304
XXL 1 pora 86879305

4. „DeLaval“ pirštinės, skirtos 
naudoti apsiveršiavimo metu
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 85488301

5. „DeLaval“ mėlynos melžimo 
rankovės 
Kiekvieną porą jungia juostelė,  
abu rankovių galai elastiniai. 
Medžiaga: PVC.
Spalva: mėlyna.
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 97289693

1 2

4

5

3
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6.„DeLaval“ melžimo prijuostė 
Ši prijuostė yra ilga, praktiška, ji 
skirta naudoti melžimo aikštelėse.
Medžiaga: PVC.
Spalva: mėlyna.
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 97289692

7. „DeLaval“ melžimo prijuostė 
su skirtuku
Ši prijuostė yra lengva, praktiška, 
turi kišenes, kilpas ir skirtuką, kad 
būtų patogesnė melžiant. PVC 
danga ant nailono audinio užtikrina 
geriausią apsaugą. Medžiaga
yra atspari riebalams, aliejui, 
kraujui ir šarminiams plovikliams. 
Priekyje yra kišenės su laikikliais, 
kad galėtumėte nešiotis daugiau 
daiktų. PVC dengta medžiaga 
ir naudojant aukštuosius 
dažnius suvirintos siūlės visiškai 
nepraleidžia vėjo ir vandens.
Medžiaga: 83 % PVC,  
17 % poliesteris.
Spalva: Mėlyna.
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 97289695

8. „DeLaval“ visiškai uždengianti 
melžimo prijuostė
Praktiška ilga prijuostė turi 
neopreno rankogalius ir 
reguliuojamas juosteles, o 
dvigubas sluoksnis apsaugo nuo 
drėgmės ir užtikrina komfortą net 
šaltu oru.
Medžiaga: PVC. 
Spalva: mėlyna.
Dydis Prekės Nr.
M   88789001
L   88789002

9. „DeLaval“ „kengūros“ krepšys 
Susideda iš dviejų didelių 
krepšių ir butelio laikiklio, visa 
tai tvirtinama prie diržo; šį krepšį 
lengva užsidėti ant kombinezono 
ar kelnių, jame galima nešiotis 
melžimo rankšluosčus.
Medžiaga: 600D nelaidus 
vandeniui poliesteris
Spalva: Mėlyna
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 98930238

10. „DeLaval“ pirštinių 
dozatorius 
Pirštinių dozatorius padeda 
užtikrinti darbo vietos tvarką!
Medžiaga: dengtas plienas.
Dydis Prekės Nr.
Vienas dydis 86745301

10

6 7

9

8

122  



Dydžių lentelė

Simbolis Aprašymas 46 48 50 52 54 56

– Ūgis 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188

X Krūtinės apimtis 90–93 94–97 98–102 103–106 105–110 111–114

Y Liemens apimtis 81–84 85–88 89–92 93–96 97–101 102–106

Z Klubų apimtis 96–99 100–103 103–105 106–109 110–113 114–117

V Vidinių siūlių ilgis 77 79 81 83 84 85

Puskombinezonis

Simbolis Aprašymas 46 48 50 52 54 56

– Ūgis 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188

A Krūtinės apimtis 90–93 94–97 98–102 103–106 105–110 111–114

B Liemens apimtis 81–84 85–88 89–92 93–96 97–101 102–106

C Klubų apimtis 96–99 100–103 103–105 106–109 110–113 114–117

D Rankovių ilgis 61–63 62–64 63–65 64–66 65–67 66–68

Darbinė striukė, mėlyna

Simbolis Aprašymas S M L XL XXL

A Krūtinės plotis, pusė 52 55 58 61 64

B Siūlės plotis, pusė 50 53 56 59 62

C Matmuo aplink angą galvai, neištempus 52 54 56 58 60

D Kūno ilgis nuo kaklo 68 70 72 74 76

E Rankovės nuo peties ilgis 35 37 39 41 43

F Rankovės anga 18 19 20 21 22

Itin praktiški marškinėliai

Simbolis Aprašymas 46 48 50 52 54 56 58

– Ūgis 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189

Y Liemens apimtis 81–84 85–88 89–92 93–96 97–101 102–106 107–111

V Vidinių siūlių ilgis 77 79 81 83 84 85 86

Vyriškos kelnės

Simbolis Aprašymas 34 36 38 40 42 44 46

– Ūgis 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174

Y Liemens apimtis 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–65

V Vidinių siūlių ilgis 78 78 78 78 78 78 78

Moteriškos kelnės

Simbolis Aprašymas XS S M L XL XXL XXXL

X Krūtinės apimtis 112 118 124 130 136 142 148

Y Klubų apimtis 108 114 120 126 132 138 144

Z Rankovių ilgis 84 86.5 89 91.5 92 96.5 99

Q Ūgis (iki klubų) 73.5 75 76.5 78 79.5 81 82.5

V Vidinių siūlių ilgis 77 78 79 80 81 82 83

Melžimo kombinezonas

X Q

V

Z

Y

F

A

D

B

C

E

V

Y

X
Q

V

Y

Z

Puskombinezonis

Darbinė striukė, mėlyna

Itin praktiški marškinėliai

Vyriškos, moteriškos 
darbinės kelnės

Melžimo kombinezonas

A

B

C

D

F

E
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„InService™“ sudaro šeši paketai:

„InService™“  
melžimo 
paslaugos

„InService™ 
VMS™“

„InService™“ 
pieno  
aušinimo  
paslaugos

„InService™“ 
šėrimo 
paslaugos

„InService™“ 
konsultavimo 
paslaugos

„InService™“ 
mėšlo 
tvarkymo 
paslaugos



 

„DeLaval InService™“
Kokybė, veiksmingumas  
ir patikimumas.

Kiekvienas ūkis skirtingas – 
niekas nepažįsta jūsų 
ūkio geriau už jus. Dėl to 
„InService™“ yra lanksti –  
ją galima pritaikyti prie  
jūsų ūkio poreikių.

Efektyvus ir profesionalus aptarnavimas
„DeLaval InService™“ dėmesio centre – klientų poreikių 
supratimas ir tinkamas reagavimas į juos. Todėl 
„InService™“ apima profilaktinę techninę priežiūrą, 
konsultacijas ir skubią techninę pagalbą ištisą parą, 
septynias dienas per savaitę. Jūs patys renkatės 
paslaugas, kurios geriausiai patenkins jūsų poreikius.

Reguliari techninė priežiūra – tai geriausias būdas 
užsitikrinti patikimumą, pagerinti efektyvumą ir sumažinti 
gedimų riziką bei su jomis susijusias išlaidas. Naudojantis 
„InService™“ profilaktinės techninės priežiūros 
paslaugomis, jūsų įranga yra prižiūrima reguliariai, taip 
išlaikant maksimalų jos našumą.

Mūsų konsultavimo paslaugos – tai tvaraus pieno ūkio 
produktyvumo optimizavimo sprendimai. Taip pat 
melžimo efektyvumo ir „DeLaval“ įrangos naudojimo 
rekomendacijos bei mokymai, kurie padės pasiekti 
geriausių rezultatų su jūsų įranga, darbuotojais ir karvių 
ūkiu.

Savaime suprantama, kartais reikalinga skubi techninė 
pagalba, todėl mes visą parą, 365 dienas per metus, 
esame pasiruošę suteikti jums skubią techninę pagalbą. 
Mes teikiame profesionalią pagalbą ir naudojame tik 
originalias dalis.

„DeLaval InService™“ paslaugos pritaikytos įvairiausioms 
viso pasaulio ūkininkavimo sistemoms, bet kartu jos 
yra lanksčos, tenkinančos konkretaus ūkio ar ūkininko 
poreikius.



Taupykite laiką ir pinigus
Reguliari techninė priežiūra, diagnostika ir patikra užtikrina jūsų įrangos 
patikimumą, jūsų verslo pelningumą ir sumažina stresą dėl nenumatytų 
atvejų. Laikas visada svarbus: vėlavimai pieno ūkyje yra brangūs, o 
sutrikimai visame ūkyje sukelia grandinines reakcijas, todėl nuostoliai 
gali greitai išaugti. Veiksmingiausias būdas išvengti kritinių situacijų yra 
profilaktinė techninė priežiūra:
– kiekvienas jai išleistas euras gali vėliau jums sutaupyti iki 5 eurų 
nenumatytų išlaidų.

„DeLaval“ profilaktinės priežiūros paslauga – tai prie jūsų poreikių 
pritaikoma reguliarios techninės priežiūros programa.
Visame pasaulyje turime daugiau kaip 3 000 profesionalių priežiūros 
inžinierių, „DeLaval“ sistemoms prižiūrėti naudojančų mūsų specialią 
įrangą ir standartizuotas procedūras; „DeLaval“ įrangos tikrinimas 
atliekamas laikantis tarptautinių ir nacionalinių standartų. Jūsų melžimo 
įrangai patikrinti, sukalibruoti ir sureguliuoti naudojame savo unikalų 
tikrinimo prietaisą „DeLaval“ VPR200.

Pritaikytos paslaugos
Jūsų programa priklausys nuo bandos dydžio, melžimo vietų skaičaus, 
melžimo ir plovimo laiko; be to, mes galime prižiūrėti ir jūsų aušinimo, 
šėrimo bei mėšlo šalinimo įrangą. Reguliariai atliekama patikra ir techninė 
priežiūra užtikrins maksimalų sistemos našumą, pailgins jos veikimo ir 
sumažins prastovų laiką.
Pasirašius profilaktinės techninės priežiūros sutartį, profesionalus 
„DeLaval“ priežiūros inžinierius reguliariai tikrins visą įrangą, kad ji nuolat 
dirbtų optimaliu našumu.
Visos keičamos dalys bus originalios „DeLaval“ dalys ir melžikliai, todėl 
jūsų įranga visada veiks patikimai.

„DeLaval“ skubi techninė pagalba
Mes patys turime savo „DeLaval“ pieno ūkį, todėl žinome, kad pagalba 
bet kuriuo paros metu yra būtinybė. Turėdami pasaulinį platinimo tinklą 
visada esame arti savo klientų ir visą parą, 365 dienas per metus, esame 
pasiruošę suteikti avarinę pagalbą. Tereikia tik paskambinti.

Konsultavimo paslaugos
Mes išmokysime jus valdyti savo ūkį, apžiūrėsime jūsų įrangą, atliksime 
išsamų sistemos vertinimą ir analizę bei pateiksime planus, kaip pagerinti 
melžimo efektyvumą ir tvarų požiūrį.

Paslaugų protokolai
„DeLaval“ priežiūros specialistai atlikdami jūsų įrangos techninę priežiūrą 
naudoja patvirtintus, standartinius protokolus.
Tokiu būdu užtikriname, kad paslaugos atliktos ir
dokumentuojamos tinkamai.

Galite pasitikėti efektyvia 
„DeLaval“ priežiūra.
Su „DeLaval InService™“ 
sutaupysite po 5 eurus  
už kiekvieną išleistą eurą
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„InService™“ profilaktinė  
techninė priežiūra

Reguliarius, suplanuotus profilaktinės techninės priežiūros darbus 
atlieka bendrovės „DeLaval“ tinkamai išmokyti ir sertifikuoti techninės 
priežiūros specialistai, tam naudodami profesionalius ir dažniausiai 
unikalius įrankius. Pavyzdžiui, melžimo aparatui įvertinti, kalibruoti ir 
sureguliuoti naudojamas „DeLaval“ VPR200.

„DeLaval“ įrenginių bandymai atliekami remiantis tarptautiniais 
standartais. Vertindami įrenginius, mes vadovaujamės tokiomis 
rekomendacijomis kaip ISO 6690:2007 tam, kad užtikrintume, jog 
jūsų 
technika veiks gerai ir pagal visame pasaulyje galiojančus standartus. 
Matmenų ir dydžių parinkimas bei bandymų atlikimas atsižvelgiant 
į NMC/ISO reikalavimus užtikrina, pavyzdžiui, teisingą darbinį 
vakuumą, teisingą efektyvųjį rezervą ir minimalius sistemos nuostolius 
bei nuotėkius.

Mūsų techninės priežiūros specialistai pasirūpins, kad visa 
dokumentacija būtų įforminta teisingai, todėl jums neteks dėl to 
abejoti ir sukti sau galvos.

„InService™“
skubi techninė pagalba

Kartais įvyksta nelaimingų atsitikimų. Daiktai lūžta ir genda. Kad ir 
kaip būtų, jūs turite visą bandą gyvulių, kuriuos reikia laiku pamelžti 
nepaisant nieko, todėl tokiais atvejais jums prireikia skubios 
pagalbos.

Turėdama daugiau kaip 3 000 techninės priežiūros specialistų, 
dirbančų daugiau kaip 100 šalių, įmonė „DeLaval“ drąsiai sako: 
pagalba ča pat – ištisą parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per 
metus.
Mūsų techniniai darbuotojai turi prieigą prie daugiau kaip 30 000 
įvairiausių detalių. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad „DeLaval“ 
techninės priežiūros darbuotojas gali atvykti į jūsų ūkį ir atsivežti 
reikiamą detalę vos per dvi ar tris valandas.
Rinkdamiesi originalias atsargines dalis, jūs gaunate trejopą 
garantiją: pirma, visoms detalėms išduotas leidimas liestis su maisto 
produktais; antra, jos pagamintos taip, kad atlaikytų atšiaurias 
aplinkos sąlygas, būdingas gyvulininkystės ūkiams; ir treča, jos 
sukurtos ir pagamintos taip, kad atliktų tam tikrą funkciją konkrečioje 
įrenginio vietoje ar dalyje.

„InService™“
konsultavimo paslaugos

Laikyti pieninius galvijus nėra paprasta: kadangi nėra vienintelio 
gero sprendimo, kaip optimizuoti pieno gamybą, tad mes papildėme 
„InService™“ konsultavimo elementu.

Niekas kitas geriau nepažįsta jūsų ūkio nei jūs, ir niekas kitas geriau 
nepažįsta mūsų gaminių ir paslaugų asortimento nei mūsų specialistai 
ir konsultantai. Sudėjus viską kartu, gausite paslaugą, kuri užtikrins, 
kad jūsų pienininkystės verslas būtų pelningas, produktyvus ir lengvai 
valdomas visus metus. 
„InService™“ konsultavimo paslaugos sujungia visas mūsų žinias bei 
modernią įrangą ir pateikia šį derinį jums.

Kartu galime išsamiai analizuoti jūsų ūkio operacijas ir pateikti 
rezultatų atskaitą su planais, pasiūlymais ir konkrečais sprendimais, 
dėl kurių jūsų verslas taps sklandesnis ir pelningesnis.
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24 valandas per parą.
7 dienas per savaitę

Efektyvus, profesionalus 
techninis aptarnavimas 

3 lygių „InService™“ 
LOJALUMO PROGRAMA

1 2 3Bronzinis 
paslaugų 
paketas

Sidabrinis 
paslaugų 
paketas

Auksinis 
paslaugų 
paketas
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„InService™“  
LOJALUMO PROGRAMA

„InService™“ bronzinis paslaugų paketas 
• Suteikiamos „DeLaval“ įrangos techninio aptarnavimo paslaugos pagal minimalius techninio aptarnavimo 

reikalavimus. 
• Taikomos nuolaidos nuo 5 % iki 15 %.
• 30 dienų mokėjimo atidėjimas nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
• 6 mėnesių garantija pakeistoms atsarginėms detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms.
• 3 mėnesių garantija nusidėvinčioms detalėms (melžikliai, guminės žarnelės, filtrai ir kt.).
• Techninė ir avarinė pagalba 24 val. / 365 dienas per metus.
• II prioriteto atvykimo laikas - 6 val.
• „DeLaval“ suplanuoja kliento įrangos techninio aptarnavimo darbus ir pažymi juos elektroniniame kalendoriuje.

„InService™“ sidabrinio paslaugų paketas 
• Suteikiamos „DeLaval“ įrangos techninio aptarnavimo paslaugos pagal UAB „DeLaval“ techninius reikalavimus, 

naudojimo instrukciją bei papildomas rekomendacijas.
• Taikomos nuolaidos nuo 10 % iki 17 %.
• 30 dienų mokėjimo atidėjimas nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
• 6 mėnesių garantija pakeistoms atsarginėms ir eksploatacinėms detalėms.
• 3 mėnesių garantija nusidėvinčioms detalėms (melžikliai, guminės žarnelės, filtrai ir kt.).
• Techninė ir avarinė pagalba 24 val. / 365 dienos per metus.
• I prioriteto atvykimo laikas - 4 val. (savanoriškų melžimo sistemų pirkėjams - 2 val.).
• „DeLaval“ suplanuoja kliento įrangos techninio aptarnavimo darbus ir pažymi juos elektroniniame kalendoriuje.

„InService™“ auksinio paslaugų paketas 
• Suteikiamos „DeLaval“ įrangos techninio aptarnavimo paslaugos pagal minimalius techninio aptarnavimo 

reikalavimus. Klientas užsisako „DeLaval“ eksploatacines medžiagas su 5 % arba 10 % nuolaida, priklausomai nuo 
medžiagų įsigyjimo kiekio, o pasiekęs numatytą metinę įsigijimo sumą, susigrąžina papildomą 15 % nuolaidą nuo 
sumokėtos sumos.

• Taikomos nuolaidos nuo 5 % iki 20 %. 
• 30 dienų mokėjimo atidėjimas nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
• 6 mėnesių garantija pakeistoms atsarginėms ir eksploatacinėms detalėms.
• 3 mėnesių garantija nusidėvinčioms detalėms (melžikliai, guminės žarnelės, filtrai ir kt.).
• Techninė ir avarinė pagalba 24 val. / 365 dienos per metus.
• I prioriteto atvykimo laikas - 4 val. (savanoriškų melžimo sistemų pirkėjams - 2 val.).
• „DeLaval“ suplanuoja kliento įrangos techninio aptarnavimo darbus ir pažymi juos elektroniniame kalendoriuje.

„InServiceTM“ bronzinio, sidabrinio ar auksinio paslaugų paketų naudos yra suteikiamos tik pasirašius 
atitinkamo lygmenis techninio aptarnavimo sutartį.

Apie visas „InServiceTM“ paslaugų paketų teikiamas naudas ir sąlygas galite sužinoti tel. 8 699 84037  
arba el. paštu linas.baltrusaitis@delaval.com

! 

1

2

3

Esame įsitikinę, jog reguliariai atliekama 
techninė priežiūra - pats geriausias būdas 
išlaikyti patikimumą, didinti efektyvumą, 
sumažinti problemų riziką ir išlaidas,  
todėl pristatome „InService™“ 3 lygių 
lojalumo programą, kuri leis pasirinkti 
labiausiai jūsų lūkesčius atitinkantį  
serviso paslaugų paketą.
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Užrašams
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UAB „DeLaval“  
komanda –  
visada šalia Jūsų
Mūsų pardavimų bei serviso 
tinklas apima bet kuriame Lietuvos 
kampelyje įsikūrusį ūkininką.
„DeLaval“ bendrovė drąsiai sako: 
pagalba čia pat – 24 valandas  
per parą, 365 dienas per metus.

Panevėžys
Radviliškis

Šiauliai

N. AkmenėMažeikiaiSkuodas

Kretinga

Klaipėda

Neringa
Šilutė

Plungė
Telšiai

Kelmė

Šilalė

Tauragė

Jurbarkas

Šakiai Kaunas

Jonava Ukmergė

Anykščiai Utena

Zarasai

Ignalina

ŠvenčionysMolėtai

Širvintos

Kaišiadorys

Trakai

Vilnius

VarėnaLazdijai

Marijampolė
Vilkaviškis

Šalčininkai
Alytus

Prienai

Raseiniai
Kėdainiai

Joniškis

Pakruojis
Pasvalys

Biržai

Rokiškis

Kupiškis

Regionų pardavimų vadybininkai
Šiaurės Lietuva Robertas Dirmeikis 8 685 39294 robertas.dirmeikis@delaval.com

Šiaurės Vakarų Lietuva Rolandas Virbauskas 8 699 84036 rolandas.virbauskas@delaval.com

Rytų ir Pietvakarių Lietuva Algirdas Zokaitis 8 699 58745 algirdas.zokaitis@delaval.com

„DeLaval“ atstovas UAB „Vaidžila“
Anykščiai, Ignalina, Kupiškis, Molėtai, Rokiškis, 
Širvintos, Švenčionys, Utena, Vilnius, Zarasai Vaidas Juotka 8 652 03391 vaidzila@yahoo.com

Šaldymo įrangos serviso inžinieriai

Pasvalys, Panevėžys, Kėdainiai, Šakiai, Vilkaviškis, Marijampolė, Lazdijai, Alytus, Prienai, 
Kaunas, Kaišiadorys, Varėna, Trakai, Šalčininkai, Vilnius, Širvinta, Ukmergė, Jonava, 
Molėtai, Švenčionys, Ignalina, Utena, Anykščiai, Kupiškis, Zarasai, Rokiškis, Biržai Arūnas Šilkaitis 8 685 42284

Pagėgiai, Tauragė, Šilalė, Jurbarkas, Raseiniai, Šiauliai, Pakruojis, Joniškis, Akmenė Virginijus Samoška 8 699 97388

Plungė, Skuodas, Mažeikiai, Telšiai, Rietavas, Kretinga, Klaipėda Aurimas Paulauskas 8 656 55831

Lazdijai, Alytus, Švenčionys, Vilnius Alvydas Zelenka 8 655 38153

Ūkio prekių pardavimų vadovas
Edvinas Pauželis
8 640 24387
edvinas.pauzelis@delaval.com

Serviso vadovas
Linas Baltrušaitis
8 699 84037
linas.baltrusaitis@delaval.com
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Serviso inžinieriai

Joniškis, Šiauliai
Rimas Budrys
8 652 04785

Biržai, Panevėžys, Ukmergė
Tomas Skirkevičius
8 640 50844

Klaipėda, Kretinga, 
Rietavas, Šilutė
Aurimas Paulauskas
8 656 55831

Marijampolė, Prienai, Alytus, 
Lazdijai, Varėna, Šalčininkai, 
Druskininkai, Vilnius
Alvydas Zelenka
8 655 38153

Pakruojis, Pasvalys 
Kostas Gelčys
8 652 04225

Kretinga, Skuodas, Plungė
Pranas Paulauskas
8 656 14045

Kaunas, Prienai, Birštonas, 
Kaišiadorys, Trakai, 
Elektrėnai, Jonava
Almantas Mikuckas
8 685 48224

Raseiniai, Radviliškis, Kėdainiai
Valdonijus Živatkauskas
8 685 48223

Šilalė, Tauragė, Pagėgiai
Arvydas Saročka
8 685 82730

Mažeikiai, Telšiai, Naujoji 
Akmenė, Kelmė, Šilalė
Vaidotas Krakauskis
8 656 38412

Jurbarkas, Šakiai, Vilkaviškis
Giedrius Sankauskas
8 652 04474

Marijampolė, Kazlų Rūda, 
Kalvarija, Alytus, Lazdijai, 
Varėna, Druskininkai
Martynas Novikas
8 699 46695
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 yra registruotasis „Tetra Laval Holdings & Finance S.A.“ prekės ženklas, o „DeLaval“ yra registruotasis firminis prekių ir paslaugų ženklas, priklausantis „DeLaval Holding AB“.  
Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Gamintojas pasilieka teisę atlikti dizaino pakeitimus. 

UAB „DeLaval“

Ateities pl. 31

LT-52167 Kaunas

Tel. (8 37) 45 70 77

Faks. (8 37) 40 69 08

www.delaval.com


