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Inne produkty KINGSTON® :

Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy 
o kontakt z SMART FARMER 
Brochure_SMART_Liners_190528

Oryginalne Gumy Strzykowe

Dobrze strzeżona tajemnica!

• Wysokiej jakości przewody mlecze i pulsacyjne
• Części gumowe
• PEACH TEAT pojenie cieląt
I więcej...

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić 
nasz sklep internetowy.

Żywotność gum w dniach / 2 udoje dziennie i 
2500 udoi na gumę strzykową

Ilość  aparatów

Ilość krów 6 8 12 16 24 32 44

40 185

60 125 167

80 125 185 185

100 150 185

150 100 133 185 185

200 100 150 185 185

300 100 133 183

400 75 100 138

600 67 92

Zmieniaj  gumy strzykowe po 2500 udojach 
lub po 6 miesiącach w zależności co nastąpi 
pierwsze

Dlaczego zmieniamy gumy strzykowe na czas ?

Kiedy należy zmienić gumy strzykowe:

KINGSTON® gumy strzykowe mogą być stosowane 
przez okres do 2500 dojeń lub przez 6 miesięcy. Po 
tym czasie wkladka może stracić swoją efektywność 
dość szybko. Dlatego zawsze polecamy zastąpić 
gumy strzykowe, zanim będzie za późno.
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Udoje krów

Ryzyko ześlizgnięcia kubka

Wzrost bakterii

Ryzyko wysokiej SCC 

Dlaczego stare gumy strzykowe mogą być drogie?



Innowacja z 55-letnim doświadczeniem...

DoświadczenieBadania i Rozwój

Magazyny w Wielkiej Brytanii i Niemczech 
do dystrybucji na cały świat

Okrągła – Klasyczna

• Udowodniona jakość
• Wiele modeli dla wszystkich rozmiarów strzyka
• Znakomity komfort krów
• Długa żywotność i wysoka odporność na tłuszcz 
 mleczny

Owal - Postępowy

• Ustalony obszar zapadania redukuje naprężenia 
 na zbiorniczku
• Ulepszone przekazanie podciśnienia
• Przyczynia się do skrócenia czasu doju i zwiększenia 
 wydajności
• Niezmienna wydajność w całym cyklu

Kwadrat – Innowacyjny

• Zamyka z czterech stron chroniąc strzyk
• Specjalnie wyprofilowane brzegi do regularnego 
 zamykania i rozciągania
• Stabilne podciśnienie w głowicy zapewnia, że guma 
 strzykowa trzyma się lepiej
• Imituje ssanie cielaka

Gumy strzykowe są to części aparatów udojowych, 
ktòre mają bezpośredni kontakt z krową. Dlatego 
muszą być elastyczne i delikatne dla strzyka 
krowy oraz wystarczająco wytrzymałe na działanie 
termiczne, chemiczne i naprężenia mechaniczne. 
Wszystko to, aby utrzymać wydajność mleka 
i higienę.
Dlatego unikalna kompozycja naszych gum strzykowych 
obejmuje ponad 20 materiałów, które muszą być 
mieszane w celu zapewnienia jednorodnej mieszanki, 
co maksymalizuje siłę i wydajność. Wykączność na 
formułowanie materiału do produkcji wysokiej jaķości gum 
strzykowych posiada kilku producentow na świecie, którzy 
następnie dostarczają go do producentow OEM.

Wkładki KINGSTON® spełniają najsurowsze europejskie 
normy czystości spożywczej, BFR i REACH.


