


Skrócenie 
czasu doju do 

%7  
Krótszy 

czas pracy 
serwisu do 

%58 ∗

 

 

Lepsza 
kondycja 
strzyków 
nawet o

92%  
∗

 Zmniejszenie 
liczby 

ześlizgnięć o

83%  
∗

Czas wymiany 
4 wkładek 

udojowych:  

1minuta
  

 

Większy 
przepływ 
mleka do 

+ 9.3%  
∗

Innowacyjny 
aparat udojowy

x4
Dłuższe 

użytkowanie 
krótkich 

przewodów

x2
dłuższy czas 
użytkowania 

wkładek 
udojowych

Najbardziej wydajny aparat 
udojowy w asortymencie 
DeLaval. Aparat Evanza™ 
zapewnia więcej mleka, 
lepszą zdrowotność 
wymion oraz mniej pracy.

∗

∗

∗Dane uzyskane na farmach pilotażowych, w porównaniu do doju aparatami Harmony™ 
ze standardowymi gumami okrągłymi, w tych samych warunkach i nastawach udojowych. 
Wyniki nie są gwarantowane dla każdego gospodarstwa. 



 

Lekkie, trwałe 
kubki plastikowe

 Średnia waga, 
kubki ze stali nierdzewnej

 Cięższe kubki 
ze stali nierdzewnej

 1.5kg 2.0kg 2.5kg

Spojrzenie 360° na Twoją dojarnię z aparatami DeLaval Evanza™

Dochodowość 
gospodarstwa
Evanza™ skróci czas 
doju, co oznacza większą 
efektywność pracy

Zdrowie 
stada
W testach uzyskano 
znaczące zmniejszenie 
ześlizgnięć aparatów 
oraz znaczącą poprawę 
kondycji strzyków

Mniejsze koszty 
serwisu
Wymiana wkładek 
udojowych w aparatach 
Evanza™ jest niemal 
3-krotnie szybsza

Bezpieczeństwo 
żywności
Materiały użyte w aparatach 
Evanza™ są bezpieczne 
i dopuszczone do kontaktu 
z żywnością

Przełomowe rozwiązanie doju krów.

130 lat doświadczenia firmy 
DeLaval umożliwiło wdrożenie 
tego innowacyjnego aparatu 
udojowego. Aparaty udojowe 

∗Evanza™ to nie tylko szybszy dój . 
To także poprawa komfortu doju 
oraz poprawa zdrowia wymion. 

Wybierz przyszłość. 
Wybierz aparaty udojowe Evanza™.

 Szybka wymiana 
∗ wkładek

∗ Szybszy dój

 Poprawa zdrowia 
∗ wymion

∗ Trwałość sprzętu

Aparaty udojowe DeLaval Evanza™

∗ W porównaniu do aparatów DeLaval Harmony™



Lekki aparat, 
ułatwione 
zakładanie 
na wymiona

Wzmocniona 
budowa kubka 
udojowego

DeLaval 
™Turn&Milk

Koncept Turn&Milk 
dla większej 
efektywności 
aparatów Evanza™

 

 

DeLaval 
™TopFlow

Unikalna technologia 
Top Flow™ poprawia 
odbiór mleka i zdrowie 
wymion∗.

Krótki 
przewód
Mocowanie 
bagnetowe

Ergonomiczna budowa 
oraz doskonałe rozłożenie 
masy aparatu daje łatwiejsze 
zakładanie na wymiona

DeLaval 
Evanza™

Wkładka udojowa 
DeLaval Clover™

Budowa wkładki udojowej 
z kształtem Clover poprawia 
efektywność doju i wydłuża 
czas użytkowania wkładek 
do 5000 dojów∗.

Kształt
koniczyny

Wkładka zabezpiecza 
przed skręcaniem gumy w kubku

Materiał 
najwyższej 
jakości

∗ W porównaniu do wcześniejszych typów aparatów udojowych 



GOSPODARSTWO DE OTTERWILLE, HOLANDIA,
STADO 140 KRÓW MLECZNYCH

FERMA KRÓW MLECZNYCH METHAU, NIEMCY. 
1750 KRÓW, DÓJ 3-KROTNY

�500
MIESIĘCZNIE

OSZCZĘDNOŚCI

™

Najważniejsze dla mnie w aparatach 
Evanza™ jest łatwiejsze zakładanie 
na wymiona. 

Odnotowano również 
szybsze dojenie krów.

Aparat utrzymuje sie bardzo dobrze 
na strzykach, dzięki czemu jest o wiele 
mniej ześlizgnięć czy niepotrzebnego  
zassania powietrza podczas doju.

Co jest też ważne wymiana wkładek 
jest bardzo szybka, dzięki czemu 
mogę zaoszczędzić sporo czasu. 

–– Jan Germ De Jong

Wkładki aparatów Evanza  
wymieniane są rzadziej 
i znacznie szybciej. 
Zmniejszył się również 
poziom komórek somatycznych. 
Polecam te aparaty udojowe

 

–– Oliver Passarge

na kosztach pracy 
związanej z wymianą 
gum strzykowych



Aparaty
udojowe
DeLaval 
Evanza™

Wybierz aparat udojowy 
DeLaval Evanza™ aby 
pracował dla Ciebie

Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej o aparatach Evanza™ 
skontaktuj się z Dealerem 
DeLaval lub sprawdź 
na www.delaval.com

™DeLaval InService  
All-Inclusive.

Wszystkie elementy Twojej dojarni, 
w tym również aparaty udojowe 
wymagają terminowych dostaw 
części zamiennych, materiałów 
eksploatacyjnych i przeglądów 
serwisowych.

Wybierz pakiet serwisowy DeLaval InService™ 
All-Inclusive dostosowany do Twoich urządzeń. 
Wybrany pakiet serwisowy zagwarantuje 
Ci stałe uzgodnione ceny specjalnie 
dla Ciebie oraz terminowe dostawy. 
Dzięki temu lepiej możesz zaplanować 
koszty Twojej produkcji mlecznej i masz 
pewność dobrego działania 
systemu udojowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat tej propozycji skontaktuj 
się z Twoim partnerem, 
Autoryzowanym Dealerem 
DeLaval. Poproś o ofertę 
specjalnie dla Ciebie. 
Warto z niej skorzystać. 

DeLaval Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 10
96-100 Skierniewice

Tel 46 832 95 00
poland.info@delaval.com www.delaval.com

Dojarnie karuzelowe

Dojarnie stacjonarne 
w halach udojowych

Środki myjące DeLaval


