
DeLaval Clover™ tepelvoering 
Teder melken

Snel en volledig uitmelken

Volledige omhelzing van de speen

Bevordert de speenpuntgezondheid

Weinig luchtzuigen

Laag kopvacuüm

Past zich aan de speen aan



Teder melken
De unieke vormgeving van de schacht van de Clover tepelvoering, zorgt voor een 
stevige, maar tedere omhelzing van de speen gedurende de hele melkbeurt. Dit zorgt 
ervoor dat de tepelvoering op de juiste positie blijft en een excellente massage geeft, 
waardoor de koe maximaal comfort tijdens het melken ervaart. 

De DeLaval Clover tepelvoering draagt hierdoor bij aan een goede speengezondheid 
door uitzonderlijke ontlasting te bieden aan de speenhuid en de speenpunt.

Gemoedsrust
De DeLaval Clover tepelvoering is zo ontworpen dat kopbeluchting vermeden kan 
worden. Verstopping van de kopbeluchting door mest of ander vuil is hierdoor 
uitgesloten. Hierdoor wordt een stabiel vacuüm bereikt en kunt u probleemloos 
melken. De Clover tepelvoering is de ideale keuze in elk melksysteem voor een 
goede uiergezondheid.

Maximale prestaties
Zoals alle DeLaval tepelvoeringen, is de Clover tepelvoering ontworpen om maximale 
prestaties te leveren. De microtextuur ondersteunt het behoud van de kwaliteit en de 
levensduur van de tepelvoering. Uit onderzoek blijkt dat met de Clover tepelvoering 
een hogere melksnelheid en hogere melkgift wordt behaald in vergelijking met 
conventionele driehoek tepelvoeringen (zie gra� ek).

De nieuwe vorm van de Clover tepelvoering van DeLaval is uniek in zijn soort. 
De DeLaval Clover combineert snel en volledig uitmelken met een tedere 
speenbehandeling.
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