
Novosti podjetja Kurtsan

Različna molzna oprema za rejce
KrKK irr stitt ji an HrHH astatt r

■
Podjetje Kurtsan je bilo ustano-
vljeno leta 1985 v Istanbulu v
TuTT rčiji. Zadnja leta je postalo

znano v svetu po proizvodnji molznih
prevoznih strojev,vv molznih stacionarnih
sistemov,vv vse več pa je v ponudbi tudi
ostale kmetijske in hlevske opreme.
Kurtsan je družinsko podjetje in ponu-
ja svoje proizvode že v več kot 70 drža-
vah in storitvtt ah na 219 destinacijah v
TuTT rčiji. Postali so največji proizvodni
obrat za molzne stroje v TuTT rčiji z več
kot 200 zaposlenimi. V Sloveniji je
podjetje Horizont-Clair iz Zbilj pri
Medvodah postal generalni zastopnik
za proizvode podjetja Kurtsan.

VoVV dilna dejavnost podjd etjtt a KuKK rtsan je iz-
delava molzne opreme. Od začetktt a proiz-
vodnjn e je KuKK rtsan proizvedel 135 tisoč pre-
voznih molznih strojev in številne molzne si-
steme za kupce iz vsega sveta. S sodobno teh-hh
nologiji o obdelave nerjavečega jeklkk a so izdelki
kakovostni in uporabni za daljl še obdobje.

PREVOZNI MOLZNI STROJI
Ponudba podjd etjtt a KuKK rtsan je tako za molzno

opremo naslednjn a: delimo jo v več sklkk opov,vv
kot so molzna in hlevska oprema, oprema za
hlajenjn e mleka, sistemi za krmljl enjn e živali ob
molži, potrošni material ter sredstvtt a za higie-
no in nego vimena. Pod molzno opremo spa-
da avtomatska robotska molža in klk asična mol-
ža v molzišču raznih tipov,vv mlekovodov in pre-
voznih molznih strojev.vv

Največ enot so do sedaj prodali v obliki pre-
voznih molznih strojev z eno, dvema ali štiri-
mi molznimi enotami. Različne vakuumske
črpalke imajo zmogljl ivost 200 litrov na minuto

pri eni molzni enoti, 30-l- itrski
vrč iz inoksa, manometer, pul-

zator. Štiri molzne enote ima-
jo va-

kuumsko črpalko z zmogljl ivostjtt o 700 litrov na
minuto, štiri vrče kapacitete po 30 litrov …

Podjd etjtt e KuKK rtsan tako poleg molznega robota
že leta uspešno proizvaja mlekovode in mol-
zišča (SBS – Side by Side, ribja kost, avtotan-
dem, tandem). VeVV liko truda so namenili pravil-
nemu delovanjn u molznih enot, pri zaklkk jl učeva-
njn u molže so posebej pazili na pravilno izmol-
zenjn e, da se ne poškoduju ejo vimena oziroma
tktt iva seskov.vv Poškodbe tktt iva seskov lahko na-
stanejo zaradi napačnega delovanjn a molznega
stroja in zaradi t. i. »slepe molže« (molža brez
pretoka mleka). Mleko v vimenu je skoraj ste-
rilno in najpogosteje do okužbe in posledično
do razvoja mastitisa pride, ker imajo zaradi
poškodovanega tktt iva sesnih kanalov mikroor-rr
ganizmi možnost prehoda v vime.

Da zmanjšamo možnost poškodb, moramo
redno in skrbno spremljati delovanje molz-

nega stroja. Poškodbe vimena
najpogosteje povzročajo nasled-
nje napake: slabo vzdrževan

pulzator, zamašen dotok zraka v kolektor,
premajhna zmogljivost vakuumske črpalke in
zamašen regulator vakuuma. Vse naštete na-
pake povzročajo nihanje vakuuma, kar je
vzrok za poškodbe. Pri strojni molži moramo
upoštevati tudi dejstvo, da se zaradi močnej-
ših mehanskih dražljajev kanal seska po
molži zapre pozneje. Še posebej pri molži
z roboti je ta čas lahko zelo dolg (tudi več
kot dve uri).
Kot praviji o v podjd etjtt u KuKK rtsan, so v po-

drobnejši analizi ugotavljl ali, da še vedno na
veliko kmkk etiji ah molzejo v vrč ali pa imajo
mlekovod, torej starejšo in manjn izpopolnjn eno
molzno opremo. Priporočajo, da pri starejši
molzni opremi lahko pričakuju emo večjo dotra-
janost posameznih delov in pogosto tudi neu-

strezno vzdrževanjn e takšne opreme s
strani rejcev.vv Najpomembnejši dejavni-
ki, ki vpvv livajo na kakovost molže, so
podtltt ak molznega sistema, brezhibnost
pulzatorja, molzna enota, čistoča in
vzdrževanjn e. Sama molzna enota se
je v zadnjn em desetltt etjtt u prejšnjn ega
stoletjtt a tehnično močno izpopolni-
la. Povečala sta se velikost kolektor-rr
ja in premer mlečnih cevi, ki iz njn e-
ga odvajajo mleko. Sesne gume so
postale trpežnejše in se tudi boljl e
prilegajo spreminjn anjn u seskove oblike
v času molže, molzna enota pa je po-
stala lažja. VeVV like spremembe so vidne tu-
di na ostalih segmentih opreme, še posebno
pri molži v molziščih.
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PrPP evovv znzz i molzll nzz i strtt ojo z eno molzll nzz o enotott

■ NOVOST IN/ONE
Kurtsan je predstavil tudi številne no-
vosti, med drugim sistem In/One, ki

je prestavljiva enota za molžo v enem ko-
su v kovinskem ogrodju. Sistem priključimo
le na električni tok in vodovodni sistem, na
drugi strani pa na mlekovod, pralno linijo
in vakuumski vod. Molža zato lahko pote-
ka kjerkoli na terenu. Zanimiv sistem za
planšarske kmetije in kmetije, ki selijo kra-
ve molznice na različna območja. V sami
enoti je večji del sistema za molžo (vaku-
umska črpalka, reliser oziroma zbiralec
mleka, avtomatika in pralni avtomat), da
lahko molža poteka nemoteno. Z zunanje
strani je dostop do filtra zaradi redne me-
njave filter papirja. Sistem In/One je že to-
varniško sestavljen, zato zmanjšamo stro-
ške namestitve sistema na terenu. Montaža
je na terenu izredno kratka in ker so kom-
ponente v kovinskem ogrodju, jo lahko po-
stavimo tudi zunaj prostorov. Po želji vam
lahko vključijo tudi električni generator v sistem, če ni na območju električnega
toka. Sistem In/One je primeren za 4 do 12 krav ali 12 do 16 krav. Prevozne in stacionarne enote
imajo tudi za molžo ovac in koz (razlika je v sesnih čašah in pulzatorju). V ponudbi imajo različne hla-
dilne sisteme (horizontalne in vertikalne izvedbe) različne prostornine, napajalne sisteme z mlekom ali
mlečnim nadomestkom.

NaNN pa aja alnll ikii mlekakk za jagngg jn etatt inii kokk zlzz ill čkčč ekk .
ApA arat omogoča tudidd pastett ree irr zii acicc ji o mlekakk , kakk r
pomenee i,i da s tett m unuu ičičč mii o štett vivv lii nll e baktett ree irr ji e.

MaMM ma TaTT kskk i omogoča zahvavv ljl uju oč vgv rgg aja enem
tett rmrr ostatt tu, ohranjn anjn e kokk nstatt ntntt e tett mpm era-
ture mleka na 38 °C za krkk mrr ljl enjn e žižž vavv lill .


