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Novosti podjetja Kurtsan

Različna molzna oprema za rejce
strezno vzdrževanj
n e takšne opreme s
strani rejcev.
v Najpomembnejši dejavniki, ki vp
v livajo na kakovost molže, so
podtl
t ak molznega sistema, brezhibnost
pulzatorja, molzna enota, čistoča in
vzdrževanj
n e. Sama molzna enota se
je v zadnj
n em desetl
t etj
t u prejšnj
n ega
stoletj
t a tehnično močno izpopolnila. Povečala sta se velikost kolektorr
ja in premer mlečnih cevi, ki iz nj
n ega odvajajo mleko. Sesne gume so
postale trpežnejše in se tudi bolj
le
prilegajo spreminj
n anj
n u seskove oblike
v času molže, molzna enota pa je postala lažja. Ve
V like spremembe so vidne tudi na ostalih segmentih opreme, še posebno
pri molži v molziščih.
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Podjetje Kurtsan je bilo ustanovljeno leta 1985 v Istanbulu v
T rčiji. Zadnja leta je postalo
Tu
znano v svetu po proizvodnji molznih
prevoznih strojev,
v molznih stacionarnih
sistemov,
v vse več pa je v ponudbi tudi
ostale kmetijske in hlevske opreme.
Kurtsan je družinsko podjetje in ponuja svoje proizvode že v več kot 70 državah in storitv
t ah na 219 destinacijah v
T rčiji. Postali so največji proizvodni
Tu
T rčiji z več
obrat za molzne stroje v Tu
kot 200 zaposlenimi. V Sloveniji je
podjetje Horizont-Clair iz Zbilj pri
Medvodah postal generalni zastopnik
za proizvode podjetja Kurtsan.
V dilna dejavnost podj
Vo
d etj
t a Ku
K rtsan je izdelava molzne opreme. Od začetk
t a proizvodnj
n e je Ku
K rtsan proizvedel 135 tisoč prevoznih molznih strojev in številne molzne sisteme za kupce iz vsega sveta. S sodobno tehh
nologij
i o obdelave nerjavečega jekl
k a so izdelki
kakovostni in uporabni za dalj
l še obdobje.

■

PREVOZNI MOLZNI STROJI
Ponudba podj
d etj
t a Ku
K rtsan je tako za molzno
opremo naslednj
n a: delimo jo v več skl
k opov,
v
kot so molzna in hlevska oprema, oprema za
hlajenj
n e mleka, sistemi za krmlj
l enj
n e živali ob
molži, potrošni material ter sredstv
t a za higieno in nego vimena. Pod molzno opremo spada avtomatska robotska molža in kl
k asična molža v molzišču raznih tipov,
v mlekovodov in prevoznih molznih strojev.
v
Največ enot so do sedaj prodali v obliki prevoznih molznih strojev z eno, dvema ali štirimi molznimi enotami. Različne vakuumske
črpalke imajo zmoglj
l ivost 200 litrov na minuto
pri eni molzni enoti, 30-l-itrski
vrč iz inoksa, manometer, pulzator. Štiri molzne enote imajo va-
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t m un
u iči
čimo šte
t vi
vilne bakte
terije.
pomen
kuumsko črpalko z zmoglj
l ivostj
t o 700 litrov na
minuto, štiri vrče kapacitete po 30 litrov …
Podj
d etj
t e Ku
K rtsan tako poleg molznega robota
že leta uspešno proizvaja mlekovode in molzišča (SBS – Side by Side, ribja kost, avtotandem, tandem). Ve
V liko truda so namenili pravilnemu delovanj
n u molznih enot, pri zakl
ključevan u molže so posebej pazili na pravilno izmolnj
zenj
n e, da se ne poškoduj
u ejo vimena oziroma
t iva seskov.
tk
v Poškodbe tk
t iva seskov lahko nastanejo zaradi napačnega delovanj
n a molznega
stroja in zaradi t. i. »slepe molže« (molža brez
pretoka mleka). Mleko v vimenu je skoraj sterilno in najpogosteje do okužbe in posledično
do razvoja mastitisa pride, ker imajo zaradi
poškodovanega tk
t iva sesnih kanalov mikroorr
ganizmi možnost prehoda v vime.
Da zmanjšamo možnost poškodb, moramo
redno in skrbno spremljati delovanje molznega stroja. Poškodbe vimena
najpogosteje povzročajo naslednje napake: slabo vzdrževan
pulzator, zamašen dotok zraka v kolektor,
premajhna zmogljivost vakuumske črpalke in
zamašen regulator vakuuma. Vse naštete napake povzročajo nihanje vakuuma, kar je
vzrok za poškodbe. Pri strojni molži moramo
upoštevati tudi dejstvo, da se zaradi močnejših 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 pravij
i o v podj
d etj
t u Ku
K rtsan, so v podrobnejši analizi ugotavlj
l ali, da še vedno na
veliko km
k etij
i ah molzejo v vrč ali pa imajo
mlekovod, torej starejšo in manj
n izpopolnj
n eno
molzno opremo. Priporočajo, da pri starejši
molzni opremi lahko pričakuj
u emo večjo dotrajanost posameznih delov in pogosto tudi neu-
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NOVOST IN/ONE
Kurtsan je predstavil tudi številne novosti, med drugim sistem In/One, ki
je prestavljiva enota za molžo v enem kosu 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 poteka kjerkoli na terenu. Zanimiv sistem za
planšarske kmetije in kmetije, ki selijo krave molznice na različna območja. V sami
enoti je večji del sistema za molžo (vakuumska črpalka, reliser oziroma zbiralec
mleka, avtomatika in pralni avtomat), da
lahko molža poteka nemoteno. Z zunanje
strani je dostop do filtra zaradi redne menjave filter papirja. Sistem In/One je že tovarniško sestavljen, zato zmanjšamo stroške namestitve sistema na terenu. Montaža
je na terenu izredno kratka in ker so komponente v kovinskem ogrodju, jo lahko postavimo 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 hladilne sisteme (horizontalne in vertikalne izvedbe) različne prostornine, napajalne sisteme z mlekom ali
mlečnim nadomestkom.

