
Hygiënebox voor DeLaval
kalverdrinkautomaat
De Hygiënebox maakt een volledig geautomatiseerde circulatiereiniging mogelijk van

de kalverdrinkautomaat tot aan de speen. De slangen kunnen tot vier maal per dag

met ofwel alkalisch of alternerend alkalisch-zuur automatisch gereinigd worden.

Manueel reinigen van de slangen neemt al snel 20 minuten per keer in beslag. Dit

zorgt voor een verbeterde hygiëne en tegelijkertijd spaart het tijd. De Hygiënebox

heeft ook een autonoom werkende aanleerfunctie en zorgt voor een meer natuurlijk

drinkgedrag voor het kalf.

Systematische circulatiereiniging van de slangen en standaard sprayreiniging
van de buitenkant van de speen

•

Ontworpen voor gezondere kalveren•
Volledig automatische reiniging – spaart tijd en geld•
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Hygiënebox voor DeLaval

kalverdrinkautomaat
De Hygiënebox zorgt voor verbeterde hygiëne

Het slangensysteem kan volledig automatisch tot 4 maal daags

gereinigd worden met een circulatiereiniging. Alleen water met

reinigingsmiddel circuleert, niet de melk tijdens het drinkproces, wat

de melkkwaliteit bewaart. Na ieder bezoek van een kalf wordt de

speen aan de buitenkant schoongespoeld met twee richtbare

spraynozzels.

De Hygiënebox helpt uw kalveren gezond te houden

Zodra het nieuwe kalf de speen aanraakt wordt er een kleine

hoeveelheid verse melk uit de speen gepompt, zodat het kalf sneller

leert om te drinken met minder hulp. De speen kan ook bewegen wat

de uier van de koe beter nabootst. Dit brengt rust, minder stress en

een betere ontwikkeling van het kalf.

Spaart werk en geld

De automatische reiniging van de slangen onderbreekt de dagelijkse

routine niet meer. De reinigingstijdstippen kunnen ingesteld worden,

ook ‘s nachts.

i  Technische gegevens

Aanbevolen reinigingsmiddel Chloorvrij

Temperatuurbereik reiniging 40°C tot 58°C

Vervangingsinterval spenen Max. 3 maand

Max. aantal reinigingen 4 maal/dag

Automatische

speenreiniging na iedere

drinkbeurt

Ja

Autonome

zelftrainingsfunctie

Ja

Regeleenheid met PCB Inbegrepen in

eenheid
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