
Geriausias pagalbininkas
„DeLaval“ siūbuojantis 
karvių šepetys SCB

Trumpai apie šepečių privalumus
• Padidina pieno primilžio kiekį
• Sumažina mastito riziką
• Pagerina kraujo apytaką
• Padeda karvėms išlikti ramioms ir 
švarioms
• Pagerina bandos reprodukciją ir 
produktyvumą



Išsikėlėme sau tikslą patį geriausią 
karvių šepetį padaryti dar geresnį. 
Dabar tiek jūs, tiek jūsų karvės gali 
mėgautis patobulintais karvių šepečiais.

Karvių komfortas vaidina labai svarbų 
vaidmenį
„DeLaval“ pirmoji sukūrė ir patentavo 
didžiausią karvių komfortą užtikrinantį 
siūbuojantį karvių šepetį. Unikali,
karvėms žalos nedaranti konstrukcija 
leidžia šepečiui laisvai judėti karvės nugara 
ar galva, virš jos ir šalia jos šonų. Įrengus 
„DeLaval“ SCB šepetį, visos jūsų karvės 
galės tinkamai save prižiūrėti.

Geras, geresnis, geriausias
Šis trečiosios kartos siūbuojantis karvių 
šepetys turi aptakų, lenktą, mėlyną 
rėmą. Pasirūpinome, kad naujasis tvirtas 
suapvalintas rėmas saugiai siūbuotų ir 
suktų šepetį, ir tokiu būdu 24 valandas 
per parą, 365 dienas per metus užtikrintų 
nepriekaištingą jūsų karvių priežiūrą. Du 
patentuoti besisukantys taškai (po vieną 
kiekviename lenkto peties gale) užtikrina 
geresnį šepečio pakreipimo kampą, todėl 
jūsų karvės gali mėgautis vienodesniu ir 
dar malonesniu šepečio judėjimu.

Karvių komfortas naudingas ir jums 
Galite neabejoti, kad įsigyto „DeLaval“ 
siūbuojančio SCB karvių šepečio šeriai
yra tinkamo ilgio ir tvirtumo, todėl 
šukuodami karves, pagerins jų kraujo 
apytaką. Dėl šių savybių gerėja karvių 
sveikatos būklė ir produktyvumas. Tyrimais 
įrodyta, kad šie „DeLaval“ SCB šepečiai 
gerokai sumažina klinikinio mastito riziką, 
be to, karvės kasdien duoda iki vieno 
litro daugiau pieno (Ynte H. Schukken 
ir G. Douglas Young). Yra žinoma, kad 
sumažinus klinikinio mastito riziką, 
sumažėja ir subklinikinio mastito rizika, be 
to, pagerėja bandos reprodukcijos kokybė. 

Saugumas ir produktyvumas
Unikali „DeLaval“ siūbuojančio SCB 
karvių šepečio konstrukcija užtikrina 
saugią karvių priežiūrą. Jis sukasi saugiu, 
karvėms nežalingu greičiu, o atsiradus 
pasipriešinimui, iškart sustoja. „DeLaval“ 
SCB šepetyje yra įrengta perkrovai 
jautri sistema, kuri apsaugo šepetį nuo 
perkaitimo, be to, šepetys pasižymi 
gerokai žemesne darbine temperatūra nei 
ankstesnis jo modelis. Jis taip pat tenkina 
IP65 saugos kriterijus.

Taupo energiją
Esant poreikiui, energiją taupanti 
automatinio įjungimo ir išjungimo 
valdymo funkcija įjungia šepetį ir po 
10 sekundžių naudojimo vėl jį išjungia. 
Naujoji konstrukcija efektyviai vartoja 
elektros energiją ir suvartoja jos maždaug 
trečdaliu mažiau, nei ankstesnio modelio 
konstrukcija.

Geresnė karvių judėjimo ir komforto 
kokybė 
„DeLaval“ SCB šepečiui įrengti reikia 
visai nedaug vietos, tačiau nepamirškite 
palikti vietos ir karvėms susiburti! Šis 
šepetys yra itin karvių mėgstamas, todėl 
jei įrengsite jį tinkamoje vietoje, gerokai 
pagerinsite karvių judėjimo kokybę. Jis 
apsaugo karves nuo susižeidimų, nes 
jos nebenori kasytis į bet kokį pasitaikiusį 
paviršių. Vienas šepetys gali veiksmingai 
šukuoti net 60 karvių, todėl jų kailis būna 
švaresnis, o jos pačios jaučiasi geriau 
ir patogiau. Šis šepetys veikia kur kas 
tyliau nei ankstesnis jo modelis, todėl 
karvės jausis ramesnės ir galės labiau 
atsipalaiduoti.

Paprasta įrengti ir prižiūrėti
„DeLaval“ SCB pristatomas jau 
sumontuotas, todėl jį paprasta įrengti
pritvirtinant jį prie sienos arba stulpo. 
Paprastai išimamas šepečio cilindras 
palengvina keitimo ir valymo darbus.

Karvių komfortą gerinančios savybės
• Siūbuojantis karvių šepetys iššukuoja 
visą gyvulio kailį
• Vaidina labai svarbų vaidmenį siekiant 
užtikrinti nepriekaištingą karvių komfortą
• Pagerina karvių sveikatos būklę ir gerovę
• Pagerina bandos reprodukciją ir 
produktyvumą
• Paprasta prižiūrėti ir išlaikyti švarų
• Nedidelės elektros energijos sąnaudos 
užtikrina aukštą karvių komforto lygį
• Padidina pieno primilžį

„DeLaval“ siūbuojantis SCB karvių šepetys 
– tai kasdien nepriekaištingą jūsų karvių 
komfortą užtikrinantis įrenginys.

Techniniai duomenys
• Sukimosi greitis: 26 sūk./min. (230 V) 

Sukimosi greitis: 31 sūk./min. (110 V) 
Automatinė įjungimo ir išjungimo funkcija 
po 10 sekundžių naudojimo šepetį 
išjungia 

• IP65 variklio apsauga
• Apsauga nuo perkrovos
• 18 cm ilgio šerius turintis šepetys 
• Šepečio skersmuo: 50 cm
• Plotis: 50 cm 
• Ilgis: 100 cm 
• Aukštis: 132 cm 
• Svoris: 70 kg 

„DeLaval“ siūbuojantis SCB karvių šepetys yra „DeLaval“ tvarios pienininkystės ūkio (sprendimai, kurie 
nedaro žalos aplinkosaugai, rūpinasi gyvulių gerove ir padeda klientams bei visuomenei) sistemos dalis. 
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