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в който всичко е включено!
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Ако обслужвате 
системата си тук

на Вашите животни да започне да спада. 

• Как ще планирате разходите си?
• Колко от продуктивността е изгубена?

Заслужава ли си риска?

Вашата система за доене, като всеки 
трудолюбив работник, изисква 
поддръжка, обслужване, смяна на 
масла, филтри, чорапчета, оригинални 

, както и редовно почистване, 
за да поддържате работата на системата, 
както в деня на покупката.

Но, ако чакате да обслужите
системата си тук:
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Ако изпълнявате 
сервизните задачи 
само след като 
забележите спад в 
производителността,
е нерентабилно за Вас. 
Навременното обслужване 
с DeLaval InService
увеличава производителността 
и  печелите повече!

не е възможно производителността  

консумативи



Гарантирана цена 

Спокойствие 

Рентабилност

Включени консумативи

Сервиз и поддръжка

Чорапчета и маркучи

Млечни филтри и масла

Почистващи процедури и анализ

Ваккум и пулсация

Изпълнение в срок

Напълно обучени техници

Запечатки и почистващи препарати

Уверете се, че Вашата система за 
доене работи с пълна мощност
по всяко време и според Вашите 
изисквания. 

  изпълнява ключови задачи,
когато е обходимо и преди производителността Ви да пострада. 

Системен тест:  Сухо тестване 
на млечната система

Проверка на контактните 
повърхности: Почистване или 
подмяна на контактните 
повърхности
Стандартно обслужване:   
Проверка, почистване и смяна на 
системните компоненти и консумативи

 Оптимизация на хигиената :  
Уверяваме се, че вашата система 
работи на оптимално ниво.

Чорапчета, 
маркучи, 
почистващи 
препарати, 
запечатки, 
филтри и масла 
ще бъдат 
заменени и доставени
както се изисква в 
споразумението.
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2000 ЧАСА ЧАСАВинаги в готовност
След 2000 работни часа или 12 
месеца, което от двете настъпи първо.

След 4000 часа или 24 месеца, 
което от двете настъпи първо

Когато се нуждаете от системата!

С DeLaval InService™  All-Inclusive ние  ще извършваме рутинна
поддръжка, планирано обслужване и зареждане на консумативи;
всичко това с договорена цена и със схема на плащане,
която е подходяща за Вас.

Системен тест:  Сухо тестване 
на млечната система

Проверка на контактните 
повърхности: Почистване или 
подмяна на контактните 
повърхности
Стандартно обслужване:   
Проверка, почистване и смяна на 
системните компоненти и консумативи

 Оптимизация на хигиената :  
Уверяваме се, че вашата система 
работи на оптимално ниво.

4000 

, 
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Анализ и действие на почистването – DeLaval DCA
Почистването на оборудването за доене е от съществено значение за качеството на млякото и 
с DeLaval DCA можете да сте сигурни, че когато започнете процеса на почистване, то гарантира
възможно най-доброто качество на млякото, без да използвате твърде много гореща вода или 
почистващи препарати. 
За да направим това, използваме VPR200, за да вземем показания, докато системата за доене се 
почиства. След това тези подробни данни се анализират, за да се създаде набор от действия, 
които гарантират, че всеки аспект на Вашият процес на почистване работи правилно.

Динамичен анализ и действие на доенето  – DeLaval DDA
Вашият техник може да използва VPR200 за измерване на реалните нива на вакуум под вимето чрез 

наблюдение на вакуума по време на доенето – това е известно като мокро или динамично тестване.

Можем също да наблюдаваме рутината Ви на доене и производителността, след което това 
се сравнява с най-добрите практики в индустрията, за да предоставим препоръки за 
подобрение въз основа на условията във Вашата ферма.

Всичко това   с договорена цена.

Текущо оптимизиране на производителността 
Основата на Вашето InService All-Inclusive  споразумение е комбинацията от 
само две неща, който Агритоп може да предложи:

1. Напълно обучени техници от DeLaval
2. VPR200 - най-добрият инструмент за анализ.

Заедно те са ключът към непрекъснатите подобрения на 
производителността, които ще отключат  ползи свързани 
със здравето и продуктивността на животните.

Стотиците задачи по подмяна на консумативите 
се извършват бързо от нас, за да спестят ценното 
Ви време и да бъдете там, където е нужно!

*

*Необходимите количества се договарят спрямо одобрен график за обслужвания по послдната 
ценова листа на DeLaval. Агритоп ЕООД си запазва правото да променя цените на 
консумативите, при промяна на цените на доставчика.
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