
Delaval blauwe melkfi lters
Zichtbaar beter

inclusief mastitis-detector

Een professioneel melkfi lter moet uiterst 

betrouwbaar zijn. Immers, het melkfi lter is de 

laatste schakel vóór de melktank.

Met de blauwe melkfi lters van DeLaval is de 

melkkwaliteit nog beter te controleren. 

Door de blauwe kleur zijn sporen van mastitis 

beter zichtbaar en ze vallen daardoor sneller op.

Bovendien hebben blauwe fi lters een beter 

vuilvangend vermogen zonder de doorstroming 

te belemmeren.
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Dealer

Betrouwbaarheid
Een melkfilter moet uiterst betrouwbaar 
zijn. Vandaar dat DeLaval ervoor 
kiest om alleen wetlaid, niet-geweven 
materiaal te gebruiken. Dit heeft als 
voordeel dat het filter sterk is, een hoge 
doorstroming heeft en bovenal de juiste 
filtratie. 
Daarnaast kiest DeLaval ervoor om 
de premium filters te voorzien van een 
dubbele naaizoom. Deze zoom zorgt
voor extra zekerheid als het gaat om de
extreme krachten die het melkfilter 
krijgt bij het aan- en uitslaan van de 
melkpomp.

Ruim assortiment
DeLaval beschikt over een zeer ruim 
assortiment melkfilters. Op deze manier 
is er altijd een passende oplossing voor 
ieder melksysteem. Of het nu gaat om 
een emmerinstallatie, een grupstal, een 
traditionele melkstal of een automatisch 
melksysteem, voor elke situatie heeft 
DeLaval een passend melkfilter. 
Voor de zware omstandigheden zoals 
grote koppels of automatisch melken 
zijn passende uitvoeringen beschikbaar. 
Deze filters zijn uitvoerig getest om ook 
onder zware omstandigheden optimaal 
te presteren.

Kwaliteitscontrole
Melkfilters van DeLaval ondergaan een 
complete kwaliteitsprocedure voordat ze 
de fabriek verlaten. 
Niet alleen worden de filters uiterlijk 
gecontroleerd, ook worden ze getest op 
verschillende sterktes. 
Hierbij wordt een filter bijvoorbeeld 
getest op druksterkte, treksterkte en 
scheursterkte. Allemaal om na te gaan of 
de filters voldoen aan de zeer hoge eisen 
die DeLaval aan haar filters stelt.

Blauwe melkfilters
Met de introductie van blauwe filters 
voegt DeLaval een extra voordeel toe 
aan het melkfilter. Door de blauwe 
kleur zijn afwijkingen in de melk, zoals 
mastitisvlokken, vele malen beter 
zichtbaar. 
Eerder herkennen hiervan betekent 
veelal eerder ingrijpen, met als gevolg 
een snellere detectie van mastitis. 
Bovendien hebben blauwe melkfilters 
een nog beter vuilvangend vermogen 
zonder de doorstroming te belemmeren. 

Duurzaam
Alle melkfilters worden gemaakt van 
duurzame materialen. Dit houdt in 
dat de filters na gebruik afbreekbaar 
zijn in het milieu. Hierdoor kunt u na 
gebruik de melkfilters aanbieden bij 
het huishoudelijk afval.
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