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IQ. Det eneste malkesæt, der sidder
og passer, som det skal, og ikke suger luft ind.
En maksimal fleksibilitet kombineret med en optimal vægtfordeling
gør, at IQ sidder perfekt på patterne.
Det fleksible område ved den korte mælkeslange er blevet fordoblet.
Studs og skueglas er blevet fjernet, og konturen er trimmet til maksimal fleksibilitet. Alt dette giver en optimal tilpasningsevne – uanset
formen på yveret!
Det perfekt justerede tyngdepunkt på mælkeledestykket og den nye
position på slangetilslutningerne holder hele tiden IQ i den rigtige
position. Vægten befinder sig netop der, hvor der er brug for den:
80% på patten og 20% i mælkeledestykket. På den måde bliver alle
patter hurtigt og uden stress malket rene uden luftindslip - også ved
stort mælkeflow.

Mælkeproduktion i det nye årti:
Hver en dråbe tæller.
Tiden er moden til mere intelligente malkesæt. Tiden er moden
til IQ. Verdens første firvejs-malkesæt.
Med dets revolutionerende firvejsteknik opnår man optimal
mælkekvalitet, maksimal mælkemængde og god yversundhed.
Betjeningen af udstyret er utrolig nem. Det gælder både påsætningen, malkningen og serviceringen.
Når hver dråbe tæller også for dig: Alle de intelligente
detaljer fremgår af de følgende sider samt på –
http://www.gea-farmtechnologies.com/L/IQEN.htm

IQ. Fire veje til en bedre kvalitet på mælken.
Det nye revolutionerende mælkeledestykke er konstrueret efter den
naturlige opbygning på koens yver: Det er opdelt i 4 ledekamre. På
den måde løber mælken ikke mere sammen som ved de traditionelle
systemer med mælkecentral, men holdes separat for hver patte og ledes
ud. Takket være det fald, der er på det enkelte mælkekammer, sker dette
hurtigt og yderst skånsomt for mælken.
Således sørger IQ konsekvent for, at der ikke kan forekomme krydskontaminering mellem patterne, og yverets sundhed bevares.

IQ. Det første malkesæt med hygiejnesikring.
Påsætning præcis som du vil! Med IQ er alle påsætningsrutiner mulige.
Den automatiske vakuumaktivering aktiverer ikke det fulde vakuum på
hver enkelt patte, før pattekoppen lukkes af patten. Vakuumet holdes
fuldstændigt stabilt, for luftindslip og heraf følgende forurening af
mælkevejen er så godt som udelukket med IQ malkesættet. Det giver
sikkerhed for mælkens renhed.

IQ. Et highlight inden for arbejdskomfort.
Betjeningen og serviceringen af det nye IQ foregår så nemt som aldrig
før: Takket være det høje tyngdepunkt på aftagningen falder pattekopperne på en sådan måde, at malkesættet straks er klar til brug igen. På
grund af den automatiske vakuumaktivering foregår påsætningen af
pattekopperne uden støj, hurtigt og i en ergonomisk arbejdsstilling.
Rækkefølgen er ligegyldig: En kop efter den anden, eller alle fire
kopper på en gang, påsætningen foregår helt efter dit hoved.
Også formen på pattesilikonen er ny: Ved udskiftningen sparer man
megen tid - op til 50 % - og frem for alt kræfter. For eksempel er det
nu muligt at foretage servicering uden værktøj. Montagefejl kan ikke
forekomme – det giver med garanti større arbejdskomfort!
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