
DeLaval sluttenhet SR
Hygienisk og robust sluttenhet for melkestaller

Hygienisk sluttenhet i rustfritt 
stål med høy kapasitet.
Med størrelser på mellom 50 og 100 
liter passer DeLaval sluttenhet SR 
til alle størrelser av melkestaller. 
Fra små anlegg til de virkelig store 
melkestallene, beholder SR slutten-
het en topp melkekvalitet og hygiene.

Sluttenheten er gjennomgående 
produsert i rustfritt stål. Miljøet dette 
utstyret oppholder seg i, er svært tøft, 

og det stiller store krav til materialet. 
I tillegg til at selve sluttenheten og 
rørene blir automatisk vasket blir 
også væskefella vasket automatisk 
under vaseprosessen.  Sluttenheten 
SR er også utstyrt med et inspeksjon-
shull for enkelt å kunne kontrollere 
sluttenheten innvendig. 

DeLaval sluttenhet SR sikrer en topp 
hygiene og den er enkel å montere, 
bruke og vedlikeholde.

Alle sluttenheter er 
formontert og for-
beredt for rask og 
enkel montering. . 
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Enkelt vedlikehold
Pumpehuset er enkelt og raskt å 
åpne under service og vedlikehold..

Tilbehør

God behandling av melka
SR nivåføler med flottør for start og 
stopp av melkepumpa blir ikke påvirket 
av skum i melka. Den sikrer en opti-
mal kontroll av melke-pumpa. Dette er 
svært viktig for å reduserer risikoen for 
frie fettsyrer som forårsakes av for hard 
behandling av melka.

 
Inspeksjonspunkt
Tillater enkel inspeksjon av 
SR sluttenheten

DeLaval sluttenhet SR
Hygienisk væskefelle
Den transparente væskefella blir automatisk vasket og 
drenert ved vask. Ingen manuell vasking er påkrevet. 

Rustfritt stål 
For lang levetid og topp hygiene.

Veggbraketter
SR sluttenheten er montert på vegg. Dette gir en flek-
sibel montering og det er ikke krav om fast avstand til 
gulv. Hev og senkbart gulv kan monteres.

Dreneringsbend
Dreneringspunkt er montert på innløpsbendet til 
melkepumpa. Denne er tilpasset DeLaval automatiske 
dreneringsventil.

Kompakt og moderne design
Lav byggehøyde og lav innkobling av melkerørene 
sikrer at man kan montere melkeledningen med nok 
fall også i store melkestaller.

Serie av formontere sluttenheter
DeLaval SR sluttenheter leveres i modellene SR50, 
SR70 og SR100. Alle disse er formontert med 
melkepumpe, nivåføler, filter og væskefelle. I tillegg 
er de levert med nødvendige slanger og rør. 
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Automatisk dreneringsventil For 
forbedret vask.

 
Spjell for vasking 


