
Největší pracovník ve stáji
DeLaval výkyvné drbadlo 
pro krávy SCB

Výhody ve zkratce:

• vyšší dojivost krav
• eliminuje výskyt mastitid
• zlepšuje cirkulaci krve
• udržuje krávy klidné a čisté
• vylepšuje reprodukci stáda a užitkovost 



Sami sobě jsme si dali za cíl, aby to 
nejlepší drbadlo bylo dokonce ještě 
lepší. Nyní můžete vy i vaše krávy těžit 
z našich dalších inovací.

Nezbytná pohoda krav
Společnost DeLaval vyvinula a 
patentovala výkyvné drbadlo pro krávy: 
na prvním místě ve vývoji i v pohodě krav. 
Unikátní
konstrukční řešení příznivé pro krávy 
zajišťuje volný výkyvný pohyb drbadla 
libovolně podél hlavy, trupu nebo zádi 
krav. Pomocí DeLaval drbadla SCB se 
může každá kráva podle libosti a kdekoliv 
na svém těle nechat kartáčovat.

Dobrý, lepší, nejlepší
Tato třetí generace našich výkyvných 
drbadel se vyznačuje úhledným, 
modrým, zaobleným rámem. Vyvinuli 
jsme nový robustní zaoblený rám pro 
bezpečný výkyvný pohyb a rotaci 
drbadla - pro kartáčování krav 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Dva patentované 
otočné body, každý na opačném konci 
zaobleného ramena, zvyšují úhly 
kartáčování a zajišťují ještě hladší a 
komfortnější pohyb drbadla.

Pohoda krav - váš profit 
Pomocí DeLaval výkyvného drbadla SCB 
si můžete být jisti, že se vaše krávy
pomocí štětin o správné délce a tuhosti 
sami nechají kartáčovat, čímž je zajištěna 
optimální stimulace tělní cirkulace 
krve. To zlepšuje zdravotní stav a 
užitkovost krav. Výzkumy prokazují, že při 
používání DeLaval drbadla SCB došlo k 
prokazatelnému snížení výskytu 
klinických mastitid a k navýšení až o 
jeden litr mléka na krávu každý den. (Ynte 
H. Schukken
a G. Douglas Young). Navíc je známo, že

snížením výskytu klinických mastitid také 
snižujete četnost výskytu subklinických 
mastitid a zlepšujete reprodukční 
ukazatele vašeho stáda.

Bezpečnost a funkčnost
Unikátní design DeLaval výkyvného 
drbadla pro krávy SCB má vestavěný 
bezpečnostní prvek.
Drbadlo rotuje pro krávu v příznivé 
rychlosti otáček a v případě jakéhokoliv 
odporu se okamžitě zastavuje. DeLaval 
drbadlo SCB má citlivou tepelnou 
ochranu proti přehřátí motoru a 
prokazatelně nižší provozní teplotu než 
měl předchozí model. Také vyhovuje třídě 
ochrany IP65.

Šetří energii
Funkce automatického zapnutí/vypnutí 
šetří energii, drbadlo se spustí vždy jen v 
případě potřeby a během 10 -ti sekund 
po použití se zastavuje. Nové konstrukční 
řešení je také energeticky úspornější. 
Spotřeba energie je v porovnání s 
předchozím modelem o jednu třetinu 
nižší.

Zlepšuje pohyb krav - a jejich pohodu 
DeLaval drbadlo SCB má minimální 
prostorové požadavky na instalaci – ale 
opusťte prostor, protože se tam tvoří 
fronta krav! Drbadlo je natolik populární, 
že pokud je instalováno na správném 
místě, napomáhá i optimálnímu pohybu 
krav ve stáji. Předchází tomu, aby se 
krávy sami zraňovaly ve snaze 
poškrábat se o jakýkoliv jiný dostupný 
povrch. Jedno drbadlo může účinně 
zajistit kartáčování 

až 60 -ti krav a udržovat je tak ve větší 
čistotě, pohodě a v lepším zdravotním 
stavu. Provoz tohoto drbadla je méně 
hlučnější než tomu bylo u předchozího 
modelu. Krávy jsou klidnější a méně 
stresované.

Snadná instalace a údržba
DeLaval drbadlo SCB se dodává již 
předmontované, takže jeho instalace je 
velice snadná.
Dá se namontovat na stěnu nebo na 
sloupek. Válec drbadla lze z důvodu 
výměny nebo pečlivého očištění jednoduše 
sejmout.

Význam pro pohodu krav

• výkyvné drbadlo kartáčuje krávy ze všech
stran
• nezbytné pro udržení pohody krav
• zlepšuje zdravotní stav
• zlepšuje reprodukci a užitkovost stáda
• snadno se servisuje a udržuje v čistotě
• nižší spotřeba energie, velká pohoda krav
• zvyšuje mléčnou užitkovost
DeLaval výkyvné drbadlo pro krávy SCB –
vaše řešení, každý den. 

Technické údaje:
Rychlost otáčení: 26rpm pro 230 V
Automatické zapnutí/vypnutí – zastavuje 10 sec 
po použití Ochrana motoru IP65
Ochrana proti přetížení
Jednotka kartáče s 18 cm dlouhými štětinami 
Průměr drbadla: 50cm
Šířka: 50cm Délka: 100cm  Výška: 132cm 
Hmotnost:70kg

DeLaval výkyvné drbadlo pro krávy SCB je součástí závazku společnosti DeLaval k udržitelnému hospodaření  na 
mléčné farmě: to představuje řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí, respektují pohodu zvířat  
a generují benefit pro zákazníky a společnost. 




