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DeLaval Harmony™ spenegummi GRÅ
- for lett spenkopphylse og TF-sentral (nippel-løs)

Regelmessig bytte av spenegummi,
god jurhelse og melkehygiene gir
melk av høy kvalitet. Spenegummi
skal skiftes etter 2.500 melkinger
eller 6 måneder, avhengig av hva
som kommer først.

DeLaval Harmony™ spenegummi GRÅ har mikrostrukturbehandlet utside som
begrenser gummiens tendens til å utvide seg. Mindre utvidelse i gummien innebærer
at spenegummien har bedre melkingsegenskaper i løpet av hele brukstiden. DeLaval
spenegummi gir skånsom massasje av spenene og stimulerer kyrne til fullstendig
tømming av juret.
DeLaval spenegummi har høy kvalitet og sikrer god melkestrøm under hele
melkingen. Alle DeLaval spenegummi er lagd av næringsmiddelgodkjente materialer.
I besetninger der flere kyr har veldig store jur, anbefales DeLaval lange
spenegummier som alternativ til vanlig spenegummi (2,5 cm lengre slangedel).
Lengre slangedel gir bedre tetning rundt spenen på store jur og spenekoppsentralen
henger på riktig måte. Vær klar over at på kyr som jur med lav “frigang”, kan
sentralen komme i kontakt med båsgulvet. Sentralen må ikke hvile mot båsgulvet,
men skal henge fritt, ellers risikerer man å få et dårligere melkingsresultat.
Korrekt festing av spenekoppsentralen er viktig for å unngå uønskede luftinnslipp,
vakuumsvikt og ubehag for kyrne.

DeLaval spenegummi har fargemerking slik at man lett kan lese av hvilke spenegummier
som kan kombineres med spenekoppsentraler på følgende måte:
GRÅ
= Spenekopp 964 420 80 + alle DeLaval TF-sentraler.
BLÅ
= Spenekopp 960 550 80 + alle DeLaval TF-sentraler.
RØD
= Spenekopp 960 550 80 + alle DeLaval sentraler med 8 mm nipler.
GUL
= Spenekopp 960 550 82 + alle DeLaval sentraler med 8 mm nipler.
GRØNN = VMS
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Konstruksjon

Fordeler

    Årsak

Flens-tilkobling til
spenekoppsentralen.

Direkte kontakt med melkeorganet
uten nipler.

“Stikkehull” på spenegummien ved
tilkoblingene unngås. Ingen kanter
som hindrer melkestrømmen og kan gi
grobunn for bakterier.

Perfekt åpning i overgangen
mellom spenegummisylinderen og
den korte melkeslangen.

Melkestrømmen går rolig og
effektivt mellom sylinderdelen og
den korte melkeslangen.

Rask og problemfri transport av
melk fra spenen uten turbulens eller
innsnevringer.

Riktig dimensjonert kort
melkeslange, indre diameter
12,5 mm.

Melkestrømkapasiteten øker
med over 40% i forhold til
ISO 5707 standard.

Riktig vakuum gir spenene optimal
massasje og impakt (tilbakespyling)
unngås. Dette er viktig for god jurhelse.

Fleksibel krage på spenegummi.

Passer til de fleste spenestørrelser.

En type spenegummi kan brukes til hele
besetningen.

Fleksibel kort melkeslange.

Riktig plassering av
spenekoppsentral og sug av
vakuum ved påsetting.

Rask og riktig utmelking for best mulig
melkingsresultat.

Anti-vridningsmerker.

Indikerer at spenegummien sitter
riktig plassert i spenekoppen.

Enkel og rask kontroll og justering av
spenegummien.

Sikrer god forbindelse mellom
kyrne og melkeorganet.

Gir optimal massasje spenene og
opprettholder en god jurhelse.

Omfattende tester utføres
regelmessig for å sikre optimal
kvalitet.

Oversikt over DeLaval Harmony™ spenegummi GRÅ
-hvilken spenekopp og spenekoppsentral passer til ulike spenegummier.

Art.nr

**

999 006 80
(999 006 01)
999 007 83
(999 007 03)
999 007 80
(999 007 01)
999 004 80
(999 004 01)
999 009 82
(999 009 01)
999 008 80
(999 008 01)
964 008 80
(964 008 01)

DeLaval
spenegummi

Krageåpning    Kort      Melkeslange
Diam. Lengde

    Spenekopp

          Spenekoppsentral

18S*

18

12,5

157

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

20M*

20

12,5

157

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

20M-EX*

20

12,5

182

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

20S-ST*

20

12,5

157

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

20M-SL*

20

12,5

157

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

22M-EX*

22

12,5

182

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

22M-LS*

22

12,5

147,5

964 420 80

Alle DeLaval TF-sentraler

Alle dimensjoner er i millimeter. Lange Harmony™, art.nr.: 999 007 80 og 999 008 80 skal brukes sammen med kort pulseringsslange
art nr.: 908 442 85.

*

S
M
EX
ST
SL

19507 N-2/0412

Small
Medium
Extended short milk tube
Small teats
Soft Lip

Liten krageåpning
Normal krageåpning
Forlenget kort melkeslange
For små spener
Ekstra myk krageåpning

**Krever spesiell vaskehylle

(929 756 80) se MEMO M4.

