
DeLaval eindeenheid SR
Hygiënisch en duurzaam voor alle melkstallen

De DeLaval eindeenheid 
SR zorgt voor een 
optimale hygiëne, is 
eenvoudig te monteren 
en gemakkelijk in 
gebruik en onderhoud. 

Hygiënische roestvaststalen
eindeenheid met hoge capaciteit
Met een keuze in capaciteit van 50
tot 100 liter, kan de DeLaval eind-
eenheid SR in elke melkinstallatie
geïnstalleerd worden. De eindeenheid
SR zorgt voor een optimale hygiëne
door de rond afgewerkte en glad
gepolijste binnenkant. 

De eindeenheid SR wordt samen met
de melkleiding automatisch gereinigd.
Door middel van een inspectieluikje 
is het mogelijk de eindeenheid SR 
van binnen nauwkeurig te controleren.

Alle eindeenheden zijn voorgemon-
teerd en gemakkelijk te installeren.



Gemakkelijk in onderhoud
Het pomphuis opent gemakke-
lijk waardoor service en onder-
houd eenvoudig uitgevoerd
kunnen worden.

Vlinderklep

Belangrijke details

Een uitstekende melk-
behandeling
De SR vlotterschakelaar wordt niet
beïnvloed door melkschuim. Hier-
door kan de melk optimaal getrans-
porteerd worden waardoor het risi-
co op vrije vetzuren verminderd
wordt. 

Inspectieluikje
Voor een gemakkelijke con-
trole van de binnenkant van
de eindeenheid SR.

DeLaval eindeenheid SR

Hygiënische overloopbeveiliging
De transparante overloopbeveiliging wordt automatisch
gereinigd. 

Hoogwaardig roestvaststaal
Voor een lange levensduur en topkwaliteit hygiëne.

Roestvaststalen muursteun
Voor een flexibele montage en met minimale ruimte.

Drainage bocht
Een grote drainagebocht geschikt voor de DeLaval
automatische drainageklep.

Compact ontwerp
De lage positie van de melkinlaat  maakt de eindeen-
heid SR geschikt voor melkstallen met een laagliggen-
de melkleiding en voldoende helling op de melklei-
ding. 

Voorgemonteerde modellen
De DeLaval eindeenheden SR50, SR70 en SR100 zijn
bij aflevering voorgemonteerd en klaar voor gebruik,
inclusief melkpomp, filter, overloopbeveiliging en ze
zijn voorzien van alle benodigde slangen en leidingen.
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Automatische drainagklep
Voor een optimale reiniging.


