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Lider w 
technologii udoju

Milkrite is a division of Avon Rubber p.l.c.

Nasi klienci otrzymują więcej...

poprzez poprawę wydajności udoju, 
poprawę zdrowia strzykow i lepszą 

wydajność gospodarstw. Generujemy 
zyski dla naszych klientów poprzez  

nasze produkty, wsparcie i doradztwo. Polepszenie  
warunków dla  

zwierząt i dojarza

Milkrite jest częścią Avon Rubber plc.– to światowy lider 
w produkcji gum strzykowych i przewodów do mleka, 
który od ponad 85 lat wytwarza gumy strzykowe na 
całym świecie. Grupa Avon Rubber została założona 

w 1885 r. i prowadzi działalność na wszystkich 
kontynentach. Ponieważ produkty irmy Milkrite wytwarza 

irma Avon, możesz mieć pewność równie wysokich 
standardów, których oczekują

czołowi światowi producenci mleka.

Pieczątka serwisanta:



BfR approved

TRÓJKĄTNE GUMY Z O DPOWIETRZNIKIEM

Innowacyjna Trójkątna
Technologia Udojowa

Skuteczniejsze wyciąganie mleka ze strzyka 
Szybszy przepływ mleka na ćwiartkę 
Zredukowane wzburzenie mleka
Polepszony stan końcówki strzyka 
Zredukowane zakażania wzajemne od strzyków 
Łatwiejsze zdejmowanie gum ze strzyków 

ŁAGODNY,
SKUTECZNY
PRZEPŁYW
POWIETRZA
Z ODPOWIETRZNIKIEM

WZBURZONY
PRZEPŁYW
POWIETRZA
W NORMALNYCH SYSTEMACH

ŁAGODNY I R ÓWNY
PRZEPŁYW P OWIETRZA

System Impulse jest trójkątnym połączeniem gumy strzykowej i 
kubka, odznaczający się najnowszą jakością w zakresie technologii 
udojowej, który ma służyć poprawie skuteczności dojenia krów – 

zapewniając lepsz jakość mleka i lepszy stan strzyków.

 Łagodne i skuteczne dojenie  
 Mniej uszkodzeń końcówek strzyków
 Mniej zsunięć
 Zredukowane obciążenie dojarza 
dzięki mniejszej masie 
całkowitejkolektora

KSZTAŁT OKRĄGŁY
MASAŻ DWUKIERUNKOWY

KSZTAŁT TRÓJKĄTNY
MASAŻ TRÓJKIERUNKOWY

NEW

Szeroki zakres okraglych gum strzykowych Ultraliner
Milkrite oferuje bogaty wybor gum strzykowych Ultraliner pasujących  

do większości marek i typów kubkow udojowych.

POPRAWA EfEKTYWNOśCI DOJENIA

NIESAMOWITY KOMfORT KROW

Milkrite skupia się na procesie ekstrakcji 
mleka i krowich strzykow  

Ulatwianie warunków doju dla 
zwierząt i dojarzy 

Poprzez łagodniejsze dojenie i 
innowacyjne technologie

Milkrite rozprowadza swoje produkty na 
wszystkich kontynentach i pracuje z 
lokalnymi dealerami i partnerami na 
całym świecie

POPRAWA ZDROWIA STRZYKOW

ŁATWY DOSTĘP DO NASZYCh 
USŁUG I PRODUKTÓW

Sposób, w jaki trójkątna guma otwiera się i zamyka, zapewnia optymalny
przepływ mleka podczas udoju. Stabilne podciśnienie wewnątrz gumy

trójkątnej ogranicza możliwość zsuwania się gumy ze strzyku.
Wszystko to przekłada się na większy komfort dla dojonej

krowy i poprawę stanu zdrowia wymion.

Szeroka gama gum strzykowych okrągłych Ultraliner
Gumy strzykowe Impulse mają trójkątną część w kubku udojowym. Podczas 

dojenia trójkątna guma strzykowa zamyka się równomiernie, dając 
łagodny,trójkierunkowy masaż, zapewniając delikatne dojenie. Zapewnia 
równieżlepszy kontakt ze strzykiem na całej swej długości, co poprawia 

kontrolę nad zsunięciami.

Zalety

Przewody krótkie mleczne
Krótkie przewody mleczne firmy Milkrite są 
przeznaczone do krótkich, dwuczęściowych 

gum strzykowych, dostępnych w wielu 
rozmiarach.

Krótkie przewody powietrzne
Krótkie przewody powietrzne 
firmy Milkrite są dostępne w 
różnych długościach i z różną 

średnicą wewnętrzną.

Pojedynczy/podwójny przewód pulsacyjny
Pojedynczy/podwójny przewód pulsacyjny firmy Milkrite jest dostępny  

w różnych długościach i z różnymi wymiarami wewnętrznymi/zewnętrznymi. 
Jest dostępny w wersji silikonowej i ze standardowej gumy.

REWOLUCYJNY

Ultraclean
Przewody mleczne UltraClean łącza wytrzymałość i elastyczność czarnej 

gumy o właściwościach higienicznych lepszychj niż silikon.

Wnętrze z termoplastycznego wulkanizatu (TPV) jest elastyczną,
plastyczną powłoką o szeregu użytecznych właściwości dla mleczarzy.
TPV zapewnia wysoką czystość, pomagając utrzymać wysoką jakość

mleka. Posiada także wysoką wytrzymałość na środki chemiczne,
przez co może wytrzymać działanie przepływających przezeń

detergentów przy zachowaniu niskiego poziomu degradacji i pęknięć.

Przewód silikonowy 
Silikon oferuje ulepszoną odporność 

tlenową i ozonową, zapewniając dłuższą 
trwałość niż w przypadku 

standardowych przewodów. Silikon jest 
odporniejszy na działanie mleka i 

chemicznych środków czystości niż 
standardowa guma.

Standardowa guma 
Standardowy przewód gumowy firmy 

Milkrite to mieszanka naturalnej 
gumy i kopolimeru styrenu-butadienu.

Stanowi ekonomiczną, ale funkcjonalną 
alternatywę dla innych przewodów 

dostępnych w asortymenc. 




