Pasirūpinkite, kad jūsų veršeliai
pasižymėtų gera savijauta
nuo pat pirmųjų dienų
,,DeLaval siūbuojantis šepetys MSB

Trumpai apie šepečių privalumus
• Pagerina veršelių sveikatos būklę
• Skatina greitesnį veršelių augimą
• Pagerina produktyvumą ir sumažina odos
ligų riziką
• Padeda veršeliams išlikti ramiems ir
švariems
• Sukurta taip, kad užtikrintų saugumą ir
patogumą
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Pasirūpinkite, kad jūsų veršeliai
pasižymėtų nepriekaištinga savijauta
nuo pat pirmųjų dienų
Naujasis „DeLaval“ siūbuojantis
MSB mini šepetys – tai greitas ir
ekonomiškas būdas, padedantis užtikrinti
nepriekaištingą produktyvaus jūsų karvių
gyvenimo pradžią. Kai norės, veršeliai
galės prieiti
prie siūbuojančio mini šepečio. Šepetys
nuvalys veršelių kailį ir pagerins jų kraujo
apytaką. Dėl šių savybių gerėja bendra
veršelių savijauta, skatinamas greitesnis jų
augimas ir tokiu būdu užtikrinamas didelis
būsimas produktyvumas. Be to, sumažėja
odos ligų rizika.
Prisitaiko prie jūsų augančių veršelių
„DeLaval“ siūbuojantį MSB mini šepetį
galima visapusiškai reguliuoti ir tokiu būdu
pritaikyti jį prie augančių veršelių. Keičiant
šepečio aukštį, galima jį pritaikyti nuo trijų
iki dvylikos mėnesių amžiaus veršeliams.
Nekenksmingas veršelių šukavimas
Veršeliui prisilietus prie „DeLaval“
siūbuojančio MSB mini šepečio, jis
pradeda suktis nedideliu greičiu ir tada
ima judėti virš ir šalia gyvulio. Veršeliui
pasitraukus, energiją taupanti automatinė
funkcija išjungia šepetį ir jis nustoja suktis.
Pritaikyta naudoti sudėtingomis
sąlygomis
Laikiklis ir rėmas yra pagaminti iš tvirtos
ir patvarios medžiagos, todėl yra pajėgūs
susidoroti su karvidėms būdingomis
sudėtingomis sąlygomis. Dėvėjimuisi
atsparūs nailoniniai šepečio šeriai valo
veršelių kailį ir gerina kraujo apytaką,
tokiubūdu užtikrindami tinkamą jų

komfortą.

Pagrindinės „DeLaval“ siūbuojančio MSB mini šepečio savybės
• Greita ir paprasta pritvirtinti prie sienos arba stulpo
• Naudoja mažai elektros energijos
• Tinka nuo trijų iki dvylikos mėnesių amžiaus veršeliams
• Reguliuojamas aukštis padeda pritaikyti šepetį augantiems
veršeliams šukuoti
Techniniai duomenys
• Sukimosi greitis: 25,5 sūk./min. (230 V)
• Automatinė įjungimo ir išjungimo funkcija po 10 sekundžių
naudojimo šepetį išjungia
• Matmenys: 72 x 13 x 30 cm
• Svoris: 35,5 kg

Paruoštas naudoti
Nešiojamoje dėžėje pristatomas „DeLaval
siūbuojantis MSB mini šepetys jau yra
paruoštas naudoti. Dėl lengvai pritvirtinamo
laikiklio šepetį prie stulpo arba prie sienos
pritvirtinsite vos per keletą minučių.

Nelaukite. Susisiekite su
savo atstovu ir užsisakykite
stacionarų „DeLaval“
siūbuojantį MSB mini šepetį
jau dabar.
yra registruotasis „Tetra Laval Holdings“ ir „Finance S.A.“ prekių ženklas, o „DeLaval“
yra registruotasis „DeLaval Holding AB“ prekių (paslaugų) ženklas. Gamintojas pasilieka
teisę keisti dizainą.

