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ZALETY MILK-RITE
  Własna marka milk-rite

prOjekt i prOdukcja we własnym zakresie

  Obszerna gama pasująca dO WiększOści hal
  materiały dOpuszczOne dO kOntaktu z żyWnOścią

zgOdne z surOwymi wytycznymi BFr i raL

  Wsparcie i serWis specjalistóW W dziedzinie udOju
  gWarancja dO 2500 cykli udOjOWych

Gama okrągłych gum strzykowych Ultraliner

gama milk-rite ultraliner oferuje kilka różnych gum strzykowych pasują-
cych do większości marek i typów kubka do strzyków.

Gama Ultraliner TLC

gumy strzykowe ultraliner tLc mają trójkątną część tulei. podczas 
dojenia trójkątna guma strzykowa opada równomiernie, dając łagod-
ny, trójkierunkowy masaż, zapewniając delikatne dojenie. zapewnia 
również lepszy kontakt ze strzykiem na całej swej długości, co poprawia 
kontrolę nad zsunięciem.

sposób, w jaki trójkątna guma zamyka się, utrzymuje przepływ mleka 
w fazie odpoczynku, unikając uderzania strzyka. zapewnia to także bar-
dziej stabilne podciśnienie w odpowietrzniku, ograniczając zsuwanie się 
gumy. wszystko to przekłada się na większy komfort dla dojonej krowy 
i poprawę stanu zdrowia wymion.

Firma milk-rite stanowi część spółki avon rubber p.l.e., światowego 
lidera w produkcji gum strzykowych. Będąc dostawcą dla gospodarstw 
mleczarskich przez okres ponad 85 lat, firma milk-rite opiera się 
w swej działalności na spuściźnie firmy avon oraz jej rozległym doświad-
czeniu w dziedzinie materiałów.

dzięki temu firma milk-rite oferuje gospodarstwom mleczarskim wyso-
kiej jakości gumy strzykowe własnej marki w konkurencyjnych cenach.

milk-rite wspierana jest przez najlepsze zaplecze rozwojowe, koncen-
trujące się głównie na zagadnieniach zdrowia zwierząt i jakości mleka.
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GUMY TRÓJKĄTNE IP
GUMY STRZYKOWE

Nasza gama trójkątnych produktów Impulse:
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 lep-
szą jakość mleka i lepszy stan strzyków. połączenie gumy/kubka służy 
całkowitemu zastąpieniu obecnych gum i kubków, i pasuje do większo-
ści kolektorów.

  łagOdne i skuteczne dOjenie
  mniej uszkOdzeń kOńcóWek strzykóW
  mniej zsunięć
  zredukOWane Obciążenie OperatOra dzięki

mniejszej masie

przewody do mleka ultraclean-Lite firmy milk-rite zapewniają 
trwałość i elastyczność czarnego gumowego przewodu,  
jednak o lepszych właściwościach higienicznych.

wewnętrzna biała warstwa specjalnego wulkanizatu termopla-
stycznego (tpV) ma doskonałe właściwości higieniczne i jest 
odporna na tłuszcze i kwasy mlekowe. tłuszcze mlekowe nie 
mają możliwości przedostania się przez tę warstwę, dzięki czemu 
przewód pozostaje czysty.

zewnętrzna czarna guma zapewnia wysoką wytrzymałość 
i elastyczność i jest odporna na pękanie ozonowe, które 
jest powszechne w przypadku przewodów do mleka.

  pOmaga zachOWać jakOść mleka
  pOWstrzymuje tłuszcze mlekOWe
  zapObiega pękaniu
  zapeWnia długOtrWałe użytkOWanie

ULTRACLEAN-LITE
ELASTYCZNE, LEKKIE, TRWAŁE I BARDZO HIGIENICZNE

KSZTAŁT OKRĄGŁY
masaŻ dwukierunkOwy

KSZTAŁT TRÓJKĄTNY
masaŻ trÓjkierunkOwy




