Air Sanicleanse NISAPESUSÜSTEEM
Air Sanicleanse nisapesusüsteem on toode, mis
võimaldab kõikidel piimatootjatel parandada oma
karja tervist, muuta lüpsi kiiremaks ja parandada
lehmade

lüpsieelset

ettevalmistussüsteem

stimulatsiooni.

tagab

parima

See

võimaliku

lüpsieelse ettevalmistuse, mis on täna kättesaadav.
Air Sanicleanse nisapesusüsteem tagab selle, et kõik vajalikud lüpsieelsed tegevused saavad
tehtud ühe liigutusega. Lehmade nisad on pestud, desinfitseeritud, stimuleeritud ja kuivatatud
ning lisaks säästate aega ja raha.
Air Sanicleanse nisapesusüsteem on loodud silmas pidades lehmade heaolu, mille tõttu paraneb
toodetava piima kogus ja kvaliteet. Vastupidavad aga samas pehmed karjad koostöös
spetsiaalse pesuvahendiga eemaldavad kogu mustuse ja pakkudes tugevat stimulatsiooni
nisadele. Harjade pöörlemiskiirust on põhjalikult uuritud ja katsetatud selleks, et piima
väljutamine toimuks võimalikult kiiresti läbi piisava nisade stimulatsiooni. Air Sanicleanse
nisapesusüsteem töötab suruõhu pealt, mis tähendab farmis peab olema kompressor kuhu on
võimalik Air Sanicleancse nisapesusüsteem juurde panna. Mootor, mis paneb suruõhu pealt tööle
harjad asub nisapesusüsteemi käepidemes. Harjade kiirust saab seadistada vastavalt sellele
kui palju suruõhku süsteemile peale lasta, et tagada võimalik parim harjade kiirus, mis on
ettenähtud.

9 PÕHJUST,
MIKS KASUTADA Air Sanicealnse NISAPESUSÜSTEEMI
1. Võta sihikule MASTIIT ja vähenda somaatiliste rakkude arvu piimas. Juba esimesest
kasutamis korrast on näha kuidas nisapesusüsteem töötab. Tõestuse selle kohta annab
piimafilter, mis peale lehmade lüpsi on puhtam kui ei kunagi varem. Kolm harja kannavad
hoolt selle eest, et kogu nisa saab puhtaks nisatippust kuni udarapõhjani. Kasutades paberit
või lappe ei või kunagi kindel olla kui puhtaks saab nisaots, kuna see on raskesti
kättesaadav ja nähtav. Suurem alumine hari kannab selle eest hoolt, et iga kord kui kasutad
nisapesijat on nisaots tõeliselt puhas. Haigustekitajate kandumine ühelt lehmalt teisele või
nisade vahel on välistatud kuna süsteem desinfitseerib ennast iga kord kui puhastus tsükkel
on tehtud. Vähenenud mastiidi juhud aitavad säästa raha, suureneb piimatoodang ja kulub
vähem aega lehmade ravile.

2. AJA SÄÄST. Efektiivne eellüpsi rutiin on äärmiselt oluline igas piimafarmis. Paberi ja
lappidega nisa puhastamine ei ole ainult aeganõudev, aga ka tekitab palju prügi, millest
tuleb vabaneda. Lüpsjad kes kasutavad paberit või lappe ei pruugi nisa puhastamist teha
koguaeg ühte moodi. Nisapesusüsteem tagab selle, et kõik nisad on puhastatud ja
ettevalmistatud alati ühte moodi. Kasutades nisapesusüsteemi lüheneb nisade lüpsieelseks
ettevalmistamiseks kuluv aeg, läbi mille on võimalik lüpsta rohkem lehmi ühes tunnis.
3. SÄÄSTA RAHA. Air Sanicleanse nisapesusüsteem on üks paljudest vahenditest mida moodne
piimatootja peab omama. Jättes kasutusest välja paberi, lapid või mingid muud
traditsioonilised nisapuhastamis vahendid võid olla kindel, et saavutad rahalise säästu. Kuna
kasutades Air Sanicleanse nisapesijat ei teki jääke millest tuleb hiljem vabaneda.
4. KOKKUSOBIV. Air Sanicleanse nisapesusüsteem sobib mistahes tüüpi lüpsiplatsi või
karuselli. Süsteemi ülespanek on lihtne ja kiire, mis tähendab, et seda on võimalik teha lüpsi
vaheaegadel. Kasutama saab hakata süsteemi kohe kui lõplik häälestus ja seadistused
tehtud.
5. STIMULATSIOON on vajalik enne lehmade lüpsmist. Iga lehm saab alati samasuguse
lüpsieelse ettevalmistuse kui tuleb lüpsile. Olgu lehmal pikad või lühikesed nisad
nisapesusüsteem teeb need alati ühtemoodi puhtaks. Soe vesi, mis voolab läbi harjade pesu
ajal põhjustab stimulatsiooni, mis aitab kiiremini vabastada oksütotsiini seeläbi kiireneb
piima väljutamine udarast.
6. RISTSAASTUMINE. Ristsaastumine nisalt nisale on välistatud, mis aitab kontrolli all hoida
erinevate haigustekitajate levikut kogu lüpsikarjas võrreldes paberi või lappide
kasutamisega. Nisapesusüsteemis kasutatav desovahend tapab koheselt ohtlikud
haigustekitajad, mis tõttu puudub vajadus lasta ainel toimida nii nagu traditsioonilisel
eeldesol. Süsteem on varustatud pesuaine pumbaga ja mille kogust saab reguleerida
vastavalt iga farmi vajaduspõhiselt.
7. ERGONOOMILINE. Nisapesusüsteemi käepide on ergonoomiline ja vastupidav. Plastikosad
on toodetud parimast plastikust, mis muudavad selle vastupidavaks igapäeva töös
lüpsiplatsil. Hästi läbimõeldud hermeetilised ühendused ja roostevabast lülitusnupp
võimaldavad seadmel töötada pikalt ilma hoolduseta.
8. HÜGIEENILINE. Puhtad ja terved lehmad on altid haigestuma mastiiti. Kasutades
nisapesusüsteemi puudub vajadus katsuda liigselt lehmanisasid. Mistõttu lüpsja käed on
puhtamad ja bakteri vabamad. Air Sanicleanse nisapesusüsteem võimaldab viia lüpsiplatsi
hügieeni uuele tasemele.
9. SUUREPÄRANE KUIVATUS. Air Sanicleanse nisapesusüsteem kuivatab kõik nisad. Harjad
jätkavad pöörlemist peale seda kui soe vesi ja pesuvahend on nisadele kantud. Sel ajal kui

harjad veel pöörlevad ja nisa kuivatavad on võimalik süsteem seadistada nii, et süsteem
laseb surveõhku harjade vahele. Lisa kuivatusõhk jõuab nisadeni, mis kiirendab nende
kuivamist. See lisafunktsioon tagab, et nisad on enne lüpsi alati kuivad.

NISADE PUHASTAMISE KULU (PABERIGA)
Paberi tüüp

Pakk

Pakki hind

1 lehe hind

Paberi 24,5X23 cm

250

0,52

0,00208

Kahekordne lüps

Kahekordne lüps

Kolmekordne lüps

2 leht nisa kohta

2 leht nisa kohta

2 lehte nisa kohta

Lüpsil lehmi

Paberi kulu 30p €

Paberi kulu 365p €

Paberi kulu 30p €

100

99,84

1198,08

149,76

200

199,68

2396,16

299,52

300

299,52

3594,24

449,28

400

399,36

4792,32

599,04

500

499,20

5990,40

748,80

600

599,04

7188,48

898,56

700

698,88

8386,56

1048,32

800

798,72

9584,64

1198,08

900

898,56

10782,72

1347,84

1000

998,40

11980,80

1497,60

Kolmekordne lüps

Kahekordne lüps

Kahekordne lüps

2 lehte nisa kohta

2 lehte nisa kohta

2 lehte nisa kohta

Lüpsil lehmi

Paberi kulu 365p €

Pakkide kulu 30p

Pakkide kulu 365p

100

1797,12

192

2304

200

3594,24

384

4608

300

5391,36

576

6912

400

7188,48

768

9216

500

8985,60

960

11520

600

10782,72

1152

13824

700

12579,84

1344

16128

800

14376,96

1536

18432

900

16174,08

1728

20736

1000

17971,20

1920

23040

Nisade puhastamine paberiga tähendab ka kasutatud paberi utiliseerimist, mis lisab rahalist kulu
juurde vastavalt prügiveo lepingule.
Kuna paberi kogused, mis kuus kasutusse lähevad on üsna suured siis tuleb arvestada ka hoiustamis
ruumiga.

