
Tai komandinis  
darbas

„InService™ viskas įskaičiuota“



Kaip ir jūs, mes dirbdami bendrovėje „DeLaval“ darome viską, 
kad būtų pagaminta kuo daugiau ir kuo kokybiškesnio pieno. 
Būtent todėl nė menkiausios proceso dalies nepaliekame 
atsitiktinumui. Gaminame ne vien melžimo įrangą, bet ir ploviklius, 
melžiklius bei eksploatacines dalis, be kurių negalėtume užtikrinti 
tokio aukšto techninės priežiūros lygio, kokio jūs iš mūsų tikitės, 
ir kokio mes patys iš savęs reikalaujame.

Sudarius „InService™ viskas įskaičiuota“ 
sutartį, mes įsipareigojame pristatyti visus 
šiuos produktus ir atlikti planinės techninės 
priežiūros ir aptarnavimo darbus, teikti įrangos 
patikros darbus ir konsultacijas, o jūs tuo 
metu galėsite rūpintis savo verslu ir užsiimti 
ūkininkavimu, nes būsite visiškai tikri ir ramūs, 
kad kaskart prireikus melžti, jūsų sistema 
visada veiks optimaliai, kad ir kokiu būdu 
melžtumėte: tradicine, karuseline aikštele, 
saitinio laikymo ar savanoriško melžimo 
sistema.

Apie ką visa tai?
„InService™ viskas įskaičiuota“ – tai bendrovės 
„DeLaval“ siūlomas sprendimas, apimantis 
techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas, 
eksploatacines dalis ir medžiagas, o tam 
tikrais atvejais ir papildomus įrangos patikros 
ir konsultacines paslaugas – viskas viename 

patraukliame komerciniame pasiūlyme.
Kai viską, ko reikia kasdieniams darbams 
atlikti, gaunate iš vieno partnerio, kalbėtis 
tenka irgi tik su vienu partneriu. Tai labai 
palengvins jūsų veiklą. Būsite aprūpinti 
tokiomis eksploatacinėmis medžiagomis ir 
dalimis kaip melžikliai, žarnos, plovikliai, spenių 
vilgikliai ir purškalai, alyva ir filtrai, kurie pritaikyti 
jūsų turimai „DeLaval“ melžimo įrangai. Kartu 
tai padės sumažinti ir avarinių prastovų, 
melžiklių nuslydimų, spenių apipurškimo 
purkštukų užsikišimų, didelio bakterijų 
skaičiaus aptikimų ir mastito atvejų.

O geriausia yra tai, kad galėsite tiksliau 
numatyti išlaidas ir turėsite galimybę pasirinkti, 
kaip pageidaujate mokėti: kas mėnesį, kas 
ketvirtį ar už visus metus. Žinant išlaidas, 
sudaryti biudžetą kur kas paprasčiau.

Techninė priežiūra tokia, kokios 
jums reikia, sukurta pagal jus
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Rami galva
Jūsų melžimo sistemai tenka nuolat veikti ilgą 
laiką, ir kaip bet kuriai ilgai dirbančiai sistemai 
reikalinga reguliari priežiūra, kai atliekami 
tam tikri iš anksto numatyti veiksmai. Mes 
pasistengsime, kad jūsų įranga būtų gerai 
prižiūrima, visada tvarkinga ir nepriekaištingai 
veikianti. Taip pat pasirūpinsime, kad jums 
nepritrūktų ploviklių, spenių purškalų ir vilgiklių, 
pieno filtrų ar alyvos. Galite pasikliauti mumis, 
o savo dėmesį sutelkti į karves. „InService™ 
viskas įskaičiuota“ – tai jūsų rami galva.

Apsaugoma pieno kokybė
Siekiant gaminti kokybišką pieną, lemiamos 
reikšmės turi tai, kad melžimas būtų 
atliekamas taisyklingai, tinkamais melžikliais, 
nustačius teisingą vakuumo stiprumą bei 
pulsavimo režimą, po kurio sistema būtų 
labai gerai išplaunama, laikantis „DeLaval“ 
rekomenduojamos temperatūros ir ploviklių 
dozavimo. Prie viso to dar pridėkite ploviklius, 
kurie buvo specialiai sukurti taip, kad palaikytų 

nepriekaištingą „DeLaval“ melžimo sistemų 
švarą. „InService™ viskas įskaičiuota“ gali 
padėti užtikrinti aukštą pieno kokybę.
Garantuotas primilžis
Tam, kad iš pienininkystės būtų galima 
uždirbti, vienas svarbiausių dalykų – primelžti 
daug pieno. Niekam ne paslaptis, kad didelis 
somatinių ląstelių skaičius gerokai sumažina 
pieno gamybos kiekį. Vienas iš būdų, kaip 
galima apsaugoti karves nuo mastito, – 
naudoti gerai apsaugančią spenių apipurškimo 
sistemą ir pasirinkti tinkamą spenių purškalą 
ar vilgiklį. „InService™ viskas įskaičiuota“ gali 
jums tai duoti.

Išlaidų numatymas
Kuo didesnės jūsų veiklos apimtys, tuo 
svarbiau atidžiai sekti gamybos savikainą. 
Už „InService™ viskas įskaičiuota“ galėsite 
tiksliau numatyti išlaidas ir pasirinkti mokėjimą 
kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį ar už visus 
metus – kaip jums labiau patinka. Žinodami 
išlaidas, galėsite lengviau planuoti savo veiklą.

Tai kas gi yra įtraukta  
į jums siūlomą paketą?

Eksploatacinės 
medžiagos  

ir dalys

Planinė 
techninė 
priežiūra

 Įrangos 
patikros ir 

konsultavimo 
paslaugos
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Našus melžimas
Reguliariai atliekant melžimo įrangos planinės 
techninės priežiūros darbus, melžimo 
aikštelė visada veiks visu pajėgumu be jokių 
nereikalingų sutrikimų. Vakuumo stiprumo ir 
pulsavimo tikrinimas ir reguliavimas padės 
išvengti tešmens sveikatos problemų.

Melžiklių pakeitimas, atliekant melžtuvų 
techninės priežiūros darbus, ir melžimo 
parametrų sureguliavimas pagal „DeLaval“ 
rekomendacijas, užtikrins našesnį melžimą ir 
padės išsaugoti pieno kokybę.
Be to, melžimas vyks greičiau. Jei viso to 
nedarytumėte, susidurtumėte su didesne 
melžiklių nuslydimo, pamelžimo ne iki galo ir 
mastito rizika.

Nepriekaištingas plovimas
Atlikdami planinius melžimo įrangos techninės 
priežiūros darbus, mes patikriname ir plovimo 
įrenginį. Pakeičiame jo eksploatacines dalis, 
patikriname, ar vandens temperatūra yra tokia, 
kad garantuotų optimalų melžimo įrangos 
veikimą. Taip pat patikriname, ar nustatytas 
ploviklių dozavimas atitinka rekomenduojamas 
normas tam, kad melžimo įranga būtų 
pakankamai švari, jog ja pamelžtas pienas 
būtų tikrai kokybiškas.

Planinė techninė priežiūra
Melžimo įrangos planinės techninės 
priežiūros darbai atliekami pagal „DeLaval“ 
rekomendacijas. Mūsų sertifikuoti įrangos 
specialistai dalis keičia tik originaliomis dalimis 
ir įrangą išbando tik profesionaliais prietaisais. 
Jums bus įteiktas atliktų techninės priežiūros 
darbų protokolas, kuriame aiškiai išdėstyta, 
kas buvo padaryta.

Eksploatacinės medžiagos ir dalys
Mūsų plovikliai yra sukurti taip, kad padėtų 
palaikyti „DeLaval“ melžimo įrangą švarią ir 
tvarkingą. Skirtingiems ūkiams mes siūlome 
skirtingų rūšių ploviklius. Įmonė „DeLaval“,
įvertinusi sąlygas ir aplinkos ypatumus, gali 
naudingai patarti, koks ploviklis jūsų ūkyje bus 
tinkamiausias.

Žinodama jūsų poreikių įvairovę, „DeLaval“ 
siūlo gausų spenių purškalų ir vilgiklių 
asortimentą. Be to labai svarbu
išsirinkti tinkamus purkštukus ir nustatymus. 
Nuo to, ar jie veiks išvien, labai priklausys jūsų 
pelningumas.

Įrangos patikros ir  
konsultavimo paslaugos
Tik „DeLaval“ techninės priežiūros 
organizacijos turi galimybę pasinaudoti 
„DeLaval“ plovimo analize (angl. DeLaval 
Cleaning Analysis, DCA), kuri leidžia atlikti 
diagnostinius plovimo rezultatų patikrinimus. 
Su DCA mes galime pagerinti plovimo procesą 
dar prieš atsirandant problemoms ir taip 
garantuoti, kad pienas visada bus kokybiškas.

„DeLaval“ dinaminė analizė (angl. DeLaval 
Dynamic Analysis, DDA) užtikrina, kad 
melžimo aparatas veiks optimaliai ir kad juo 
bus išmelžiama kiek įmanoma daugiau pieno 
per trumpiausią įmanomą laiką, minimaliai 
paveikiant tešmens sveikatą ir karvių elgseną, 
užtikrinant, kad karvių potencialas būtų visiškai 
realizuojamas.

Optimaliam melžimui būtinas tinkamas 
melžiklis. Melžiklio dydžio nustatymui siūlome 
atlikti OLG patikrą pagal originalių melžiklių 
rekomendacijas (angl. Original Liner Guide, 
OLG).

Ką mes 
atliekame
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Optimalus melžimas

Nepriekaištingas plovimas

Rami galva

Planinė techninė priežiūra

Techninės priežiūros darbai

Pieno kokybė

Melžikliai ir pieno žarnos

Primilžis

Plovikliai

Spenių purškalai ir vilgikliai

 Periodinis mokėjimas

Pieno filtrai ir alyva

Konsultacijos ir patarimai



Mes atliksime planinės techninės priežiūros ir aptarnavimo 
darbus, aprūpinsime eksploatacinėmis medžiagomis ir dalimis 
bei suteiksime konsultacijas taip, kaip esame susitarę.

„InService™“
Sudaroma sutartis yra labai lanksti, pradedant 
nuo „InService™“ sutarties, numatančios 
tik melžimo įrangos planinę priežiūrą. Jei 
pageidausite, galėsite įtraukti kai kurias 
eksploatacines medžiagas ir dalis. ,,DeLaval“ 
pristato 3 lygių ,,InService™“ lojalumo 
programą: bronizę, sidabrinę ir auksinę, 
kuri leis pasirinkti labiausiai jūsų lūkesčius 
atitinkantį serviso paslaugų paketą.

„InService™ viskas įskaičiuota“
Kitas žingsnis – „InService™“ „Viskas 
įskaičiuota“ sutartis. Ši sutartis aprėpia ne vien 
tik melžimo įrangos profilaktinę priežiūrą, bet ir 
ūkyje naudojamas eksploatacines medžiagas

bei dalis. Į šią sutartį taip pat įtraukiamos ir 
įrangos patikros bei konsultavimo paslaugas.

„InService™ viskas įskaičiuota“ sutartis 
garantuoja visapusišką „DeLaval“ techninės 
priežiūros programos naudą: turėsite ramią 
galvą dėl tiksliau apskaičiuotų išlaidų ir 
sutarto periodinio mokėjimo. Ir kadangi būsite 
pasirinkę eksploatacinių medžiagų bei dalių 
paketą, gausite tik tokias eksploatacines 
medžiagas ir dalis, kurios yra patikrintos, kad 
nepriekaištingai tinka jūsų įrangai, taip pat 
sulauksite kompetentingų patarimų iš patirties, 
kad iš savo veiklos ir karvių gautumėte 
geriausia, kas įmanoma.

„InService™“ „InService™ viskas įskaičiuota“

Planinė techninė priežiūra

Melžikliai ir žarnos Pasirinktinai

Plovikliai Pasirinktinai

Spenių purškalai Pasirinktinai

Pieno filtrai Pasirinktinai

Vakuuminiam siurbliui  
skirta alyva

Pasirinktinai

Įrangos patikros ir  
konsultavimo paslaugos

Pasirinktinai Pasirinktinai

Kaip mes  
tai įvykdome
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Gyvulių gerovė
Kalbant apie gerą karvių tešmens sveikatą 
taisyklingas melžimas tinkamais melžikliais 
reiškia labai daug.
Spenių apipurškimas ar vilgymas veiksmingais 
vilgikliais – dar viena priemonė, nuo kurios 
priklauso gyvulių gerovė. Būtent tuo jus ir 
aprūpinsime.

Darbo našumas
Mes pasistengsime, kad jūsų įranga būtų gerai 
prižiūrima, visada tvarkinga ir nepriekaištingai 
veikianti.
Taip pat pasirūpinsime, kad jums nepritrūktų 
ploviklių, spenių purškalų, pieno filtrų ar alyvos. 
Galite pasikliauti mumis, o savo dėmesį sutelkti 
į karves.

Maisto sauga
Kai kalbama apie pieno kokybę, lemiamos 
reikšmės turi taisyklingas melžimas tinkamais 
melžikliais ir nustačius teisingus parametrus, 
taip pat kruopštus ir veiksmingas plovimas 
optimalioje temperatūroje, naudojant tinkamą 
kiekį ploviklių. „InService™ viskas įskaičiuota“ 
gali padėti užtikrinti aukštą pieno kokybę.

Ūkio pelningumas
Kuo didesnės jūsų veiklos apimtys, tuo 
svarbiau atidžiai sekti gamybos savikainą. 
Už „InService™ viskas įskaičiuota“ galime 
tiksliau numatyti išlaidas kurias galėsite mokėti 
kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį ar už visus 
metus.

„InService™ viskas įskaičiuota“ –  
pagrindiniai iššūkiai

Sukurta  
jums
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