
Kuka tekee navettasi 
pisimmät työtunnit?
DeLaval kääntyvä karjaharja SCB 

Edut:
•	 Harjaa	lehmät	joka	puolelta.
•	 Parantaa	lehmien	terveyttä	ja	hyvinvointia
	 sekä	karjan	tuotosta.
•	 Hiljainen,	eläinystävällinen	pyörimisnopeus.
•	 Turvakatkaisija.
•	 Helppo	huoltaa	ja	pitää	puhtaana.
•	 Matala	energiankulutus.

3:42

Art	no.	
89863516  Karjaharja SCB
91526242		 Karjaharjan	vaihtoharja	keltainen
87365701		 Karjaharjan	vaihtoharja	sininen
86183601  Kiinnikesarja seinäasennukseen
84988302		 Asennuskiinnike	tolppaan	100x100
91526224		 Asennuskiinnike	SCB	2”	tolppaan
91526225		 Asennuskiinnike	SCB	2,5”	tolppaan
91526226		 Asennuskiinnike	SCB	3”	tolppaan
91526227		 Asennuskiinnike	SCB	3,5”	tolppaan



     on Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Tekniset	tiedot

Pyörimisnopeus: 26 rpm

Valovirtatoiminen

Automaattipysäytys 10 s käytön loputtua

IP55 suojausluokka moottorissa

Ylikuumenemissuoja

18 cm pitkät harjakset

Harjasylinterin halkaisija 50 cm

Leveys: 50 cm

Pituus: 100 cm

Korkeus: 132 cm

Paino: 70 kg

DeLaval kääntyvä karjaharja tukee DeLavalin sitoutumista kestävän kehityksen 

tuotantoon. Tarjoamme ratkaisuja, jotka vastaavat ympäristöhaasteeseen, 

kunnioittavat eläimen oikeuksia ja hyödyttävät asiakkaitamme ja yhteiskuntaa.

Lisätietoja 

Oy DeLaval Ab

Meijeritie 4

00370 Helsinki

Puh. 0207 568 201

Fax 0207 568 260

finland.info@delaval.com

www.delaval.fi

www.delaval.fi

Kääntyvä karjaharja 
lisää maidontuotantoa 
ja edistää eläinten 
kokonaisvaltaista 
hyvinvointia 
- mutta ennen kaikkea 
se tuntuu hyvältä.  

Eläinten	hyvinvointi,	parempi	tuotto
DeLaval kääntyvällä karjaharjalla 
varmistat sen, että lehmäsi saavat 
harjausta oikeanpituisilla ja vahvuisilla 
harjaksilla. Harjakset tehostavat 
lehmän verenkiertoa, mikä parantaa 
terveyttä ja tuotosta. Viimeisimmät
tutkimustulokset osoittavat kiistat-
tomasti kliinisen utaretulehduksen 
vähenemistä ja jopa 1 maitolitran 
lisäystä lehmää kohti päivittäin niillä 
tiloilla, jotka käyttävät DeLaval kään-
tyvää karjaharjaa. (Ynte H. Schukken 
and G. Douglas Young.)

Turvallisuus	ja	toiminta
Ainutlaatuisen DeLaval kääntyvän
karjaharjan suunnittelussa ei ole 
unohdettu turvallisuutta. Harja pyörii 
eläinystävällisellä nopeudella ja 
pysähtyy välittömästi, jos vastus 
kasvaa liian suureksi. Karjaharjassa 
on ylikuormitussuoja ylikuumenemista 
vastaan ja merkittävästi alhaisempi 
toimintalämpötila kuin aiemmalla mal-
lilla. Laitteella on IP55-hyväksyntä.

Energiansäästö
Energiaa säästävä automaattinen 
päälle/pois – kytkentä käynnistää 
harjan tönäisystä ja pysäyttää sen 
10 sekunnin päästä käytön loputtua. 
Uusi karjaharja käyttää kolmanneksen 
vähemmän energiaa kuin aiempi malli.

Parempi	eläinliikenne
DeLaval kääntyvä karjaharja vie 
todella vähän tilaa, eikä näin ollen 
ole esteenä sujuvalle eläinliikenteelle. 
Suosionsa takia on erittäin tärkeää 
miettiä karjaharjan oikea sijoittaminen 
navetassa. Kun lehmillä on mahdolli-
suus käyttää karjaharjaa, ne eivät 
kyhnytä itseään mihin tahansa. Yksi 
harja pystyy harjaamaan, pitämään 
puhtaampana ja terveempänä 60 
lehmää. 

Kääntyvä karjaharja SCB on aiempaa 
mallia hiljaisempi, mikä myös osaltaan 
rauhoittaa eläimiä.

Helppo	asentaa	ja	huoltaa
DeLaval kääntyvä karjaharja SCB on 
esiasennettu, jolloin varsinainen asen-
nus navettaan on vaivatonta. Harjan 
voi asentaa seinään tai tolppaan. 
Huolto on helppoa; harjasylinteri voi-
daan irrottaa vaihtoa tai puhdistusta 
varten. 

Olennaista	eläinten	hyvinvointiin
DeLaval on kehittänyt ja patentoinut 
kääntyvän karjaharjan; Ainutlaatuisen 
ja eläinystävällisen muotoilun ansiosta
karjaharja pyörii vapaasti, ylettäen 
harjaamaan lehmän selän ja kyljet 
entistä paremmin. Kääntyvän karja-
harjan avulla karjasi jokainen lehmä 
pystyy harjaamaan itsensä joka 
puolelta.

Hyvä,	parempi,	paras
Tällä kolmannen sukupolven käänty-
vällä karjaharjalla on sulavalinjainen, 
kaareva runko. Suunnittelimme 
uuteen karjaharjaan rakenteeltaan 
kestävän rungon, joka väsymättä 
kääntyilee ja pyörittää harjaosaa 
turvallisesti. Kaksi nivelkohtaa, 
kaarevan rungon molemmissa päissä, 
parantavat harjauskulmaa ja tekevät 
harjauksesta vielä pehmeämpää ja 
eläinystävällisempää kuin aiemmin.
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