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Integrované vzduchové vedení v těle strukové návlečky + tryska v hlavici
pro optimální transport mléka. Bezúdržbové!

Jasné přednosti u systému
dojení AktivPuls®
Lepší kondice struků*

Jedinečné snížení podtlaku AktivPuls® způsobuje měkčí struky. Lépe fungující strukový kanálek chrání struky přirozenou
cestou proti vniknutí choroboplodných zárodků způsobujících
mastitidy.

Vyšší dojící výkon

Perfektní transport mléka a maximální kapacita dojení.
Sběrač Bulli® s naváděcími plochami pro mléko byl koncipován pro nejvyšší minutové nádoje a šetrný transport mléka.
Struky tak zůstávají téměř suché – eliminace možnosti proniknutí původců mastitid z mléka do struků během dojení.

Více užitku

Redukce stresu působícího na tkáně struku díky snížení
podtlaku ve fázi stisku působí pozitivně na množství nadojeného mléka a zejména na zdraví mléčné žlázy.
Typické zkušenosti z praxe jsou:
Lepší zdravotní stav mléčné žlázy, snížení počtu somatických
buněk a vyšší stupeň vydojení (díky tomu všemu více mléka).
Až 400 € ušetříte na každé mastitidě, které dokážete předejít.
* Vyžádejte si výsledky neutrálního ověřování účinnosti

Heslo: AktivPuls® ve srovnání
Tajemstvím úspěchu je patentovaná struková
návlečka s podtlakovým uzávěrem.
Garantuje jisté snížení podtlaku:
• při libovolně vysokých minutových nádojích,
rovněž při dodojování
• u malých i velkých struků
• u vysoko, nebo nízko položeného mléčného potrubí

Průhledný kryt pro optimální kontrolu toku mléka

√ Dojících strojů AktivPuls® je používáno již tisíce
√ Přechod na tyto dojící stroje je bezproblémový a
možný u všech dojíren

√ Strukové návlečky AktivPuls® jsou patentovány
EP1119235, US6546893

Sběrač Bulli® snadno
ovladatelný a robustní s
naváděcími plochami pro
dobré proudění mléka

Sortiment strukových návleček AktivPuls®
nabízí vhodné návlečky pro každé stádo

Odborní novináři ze 7 časopisů udělili
sběrači Bulli® na základě nového designu pro šetrný transport mléka a vysoké
minutové nádoje, ocenění novinka roku
2007 v dojící technice.

AktivPuls® byl oceněn na výstavě
Eurotier 2006 stříbrnou medailí

Systém Happel, číslo 1 v dojící technice – Anketa
odborného časopisu „topagrar 12/08“

Tak funguje jedinečné snížení
podtlaku AktivPuls®:
Fáze sání

Fáze stisku
Řízený přívod vzduchu

Ventilační kanálek s řízeným

pro snížení podtlaku

přívodem vzduchu pro op-

(odlehčení) přes

timální transport mléka

integrovaný ventilační

Jemná masáž a následné

Zcela otevřený výtokový

kanálek, samočisticí

snížení podtlaku díky uzavření

otvor

výtokového otvoru

Sběrač Bulli®

Technická data:
Objem: 330 ccm

Při vývoji sběrače Bulli® se kladl mimořádný důraz na to, aby se skrz

Hmotnost: 550 g
Světlost výpustního nátrubku: 18,5 mm

sběrač dokázaly i ty nejvyšší průtoky mléka transportovat rychle a
zároveň šetrně.
Naváděcí plochy vedou mléko šetrně do vnitřního prostoru, a to je pak
přes naváděcí spoiler odvedeno do velkoryse dimenzované oblasti
výpusti. Díky těmto optimálním poměrům proudění je možné bez
problémů zvládnout minutové nádoje až do výše 14 litrů/minutu při
zachování stabilních poměrů podtlaku. Sběrač padne dobře do ruky a
jeho obsluha je komfortní.

Tryska hlavice je při každém
procesu mytí automaticky vyčištěna

Mycí adaptér ClearWash
Intenzivně čistí čelní stranu strukové návlečky a hlavovou trysku.
Pracovně náročná denní kontrola hlavové trysky není nutná.
Vyrobeno z vysoce kvalitního, horku-odolného materiálu.

Pro existující mycí adaptéry jsou připravena

Mnoho podniků s dojírnami jiných výrobců již bylo úspěšně moderni-

přechodová řešení (přestavby).

zováno a přestavěno na nový systém dojení AktivPuls®.

Ano, chtěl bych získat bližší informace k přechodu na
dojící jednotky AktivPuls®.
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