
            

 
Takarítson meg időt és pénzt 

tegye egészségesebbé 

állományát - 

10000 fejés fejőguminként 
 

SILCLEAR SILICONE LINERS csökkentik a fejőgumira fordított költséget, 

növelik a termelékenységet, és az állomány élettartamát, ez által a tejtermelő 

gazdaság nyereségességét. 

 



 

            

 

Jellemzők és előnyök 
 

Fejőgumi, amely 10,000 fejést kibír Cserélje a fejőgumikat 10,000 fejés után, ahelyett, hogy 2500 fejés után cserélné, ahogyan 

a gumiból készülteket kell; költsön 50%-kal kevesebbet, és csökkentse a cserére fordított időt 75%. 

Figyelje meg az összes apró részletet a fejés alatt Átlátszó fejőgumi és kehely – láthatja mi történik, hol és mikor. Az 

átlátszóság azt jelenti, hogy láthatja, hogy a tehenek fejése megfelelően történik-e, láthatja a csomókat vagy a vért minden tőgynegyedben, 

így lehetővé téve a korábbi és pontosabb diagnózist, és probléma megoldását.   

Jobb tőgykondíció A különleges szabadalmaztatott Silclear “megfejés” lágy masszás a hagyományos fejőgumik agresszív tőgy 

nyomás helyett. Ez azt jelenti, hogy a tőgy kevésbé károsodik, csökken a masztitisz, javítja a sejtszámot, és értékesebbé teszi a tejet.  

Könnyű, de rendkívül kemény polikarbonát kelyhek;  kevesebb a tőgykárosodás sokkal kényelmesebb a tehenek 

számára, kevesebb a türelmetlen izgő-mozgó tehén a fejőállásban, több tej kerül a tartályba, és kevesebb idő telik a fejéssel: a könnyebb 

fejőgép jobb munkakörülményeket teremt a fejő számára – kevesebb az RSI (ismétlődő terhelés miatt sérülés) kockázata. 

Továbbfejlesztett Bactoscans Szilikon – orvosi minőségű szilikon anyag, amelyet a Silclear-nél az elmúlt 20 évben kifejezetten a 

tejipar számára kifejlesztett, könnyen tisztán tartható, nem megy tönkre, vagy törik meg, mint a gumi, erős és hosszú élettartamú; a szilikon 

anyagban semmi nem okoz sebet vagy sérülést a tehén tőgyének érzékeny bőrén; csökkenti a bacilusok és a baktériumok megtelepedését a 

tejüzemben, így segít a Bactoscans. 

 

_____________________________________________________ 

 

“Már 10 éve használom a Silclear fejőgumikat és kelyheket, és az a tapasztalatom, hogy nagyon jó hatással vannak a 

tőgyvégeknek – a kis súly és a tej leadás módja azt eredményezték, hogy nem károsodnak a tőgyvégek. Nem látom 

értelmét, hogy visszatérjek a régi típusú nehéz fejőgépek használatára. Az is tetszik, hogy a Silclear fejőgumi és a 

kehely is átlátszó, így láthatom hogyan zajlik a teheneim fejése.  Azonnal észreveszem a problémákat, és orvosolni 

tudom őket, még mielőtt komolyabb gondot okozna. ” Mike Ellis, tejtermelő gazda, Petersfield, UK. 

 



           

 

Az egyedi szabadalmaztatott Silclear fejőgumi működésének 

előnyei; 

 

 

1. A Silclear fejőgumik nem 

‘csúsznak’ fel a tőgyön, így 

nem okoznak sérülést a 

tőgy tövénél lévő érzékeny 

kiválasztó szövetekben. 

2. A tőgyek nem sérülnek 

vagy horzsolódnak; a 

finom hajlékony szilikon 

minden tőgyméretre 

felhelyezhető és 

hatékonyan és 

eredményesen lehet vele 

fejni.  

3. A kúposított előre 

összenyomott szakasz, 

amely gyengéden zár, 

masszírozza a tőgyet, 

ahelyett, hogy 
agresszívan 

összenyomná a tőgyet, 

mint a többi fejőgumi. 
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