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HAR DU DET 
PERFEKTE 
MALKESÆT TIL  
DIN BESÆTNING?

MILKRITE | INTERPULS  
IMPULSE AIR ORBITER 250  
MALKESÆT MED TILPASET 
PULSERINGSKRYDS

Et super brugervenligt malkesæt, nemt at håndtere  
og med en perfekt afbalanceret placering!
Der malkes ensartet jævnt og hermed også komplet!

Dine malkesæt bør tilpasses til netop din besætning, til mælke flowet,  
til yver- og patteform og til afstanden mellem for og bag-patter.

Det perfekte malkesæt er også tilpasset dit malkesystem, f.eks høj eller  
lav rørføring, og om du malker ind fra siden eller bagfra.

Dette malkesæt er en kompakt løsning med 2 forskellige højder.  
Den korte version er til Jerseykøer og køer med dybere yver og  
til malkestalde med en højere gravkant.

Du og din besætning vil opleve følgende fordele:  

 Optimal placering af malkesættet for køer med en lille afstand  
 imellem forreste og bageste patter. (30º studser).

 Lige studser, der sikrer fuldstændig vakuumafbrydelse ved påsætning.

 Et perfekt malkesæt til side by side malkestalde hvor der malkes bagfra.

 Et NYT pulseringskryds med indvendig orienterede puls-slanger.

 Perfekt central volumen for at opnå optimalt malkevakuum.

 Let justerbar malkesæts vægt.
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MILKRITE | INTERPULS IPC300 
MALKESÆT OPTIMERET  
TIL IMPULSE AIR

Vidste du, at denne 300cc. central har et tragtformet skråt 
udløbskammer, der skaber det højeste flow kapacitet, uden 
risiko for pludselige vakuum afvigelser i centralen. 

Du får et optimalt pattevakuum i alle malkningens faser,  
i perioder med højt og lavt mælkeflow.

Dine malkesæt bør tilpasses til netop din besætning, til mælke flowet,  
til yver- og patteform og til afstanden mellem for og bag-patter.

Det perfekte malkesæt er også tilpasset dit malkesystem, f.eks høj eller  
lav rørføring, og om du malker ind fra siden eller bagfra.

Dette malkesæt er den perfekte løsning til Holstein køer med høj og dyb  
yver, og med større afstand mellem de forreste og bageste patter.

Du og din besætning vil opleve følgende fordele:

 En optimal position af pattegummiet med de længere og  
 bøjede studser. (45º)

 Pattegummiet følger koens patteorientering.

 Vores IPC300 central har en perfekt vægtfordeling, hver kirtel 
 malkes ens, optimeret mælkeflow med en nedadgående mælkestuds.

 En optimal afbalanceret positionering, venstre - højre pulsering.

 De skrå studser understøtter koens naturlige patte positioner,  
 afstanden er mindre mellem bag patterne.
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