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Egyéb világszerte elismert AMBIC termékek: 

Jetstream tőgypermetező 
A legjobb minőséget képviselő, nagy teljesítményű
vákuum működtetésű tőgypermetező berendezés.
Az eszköz bővíthető, így nagyobb fejőházakban is
kiválóan használható. 

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÓ: 

Bimbófürösztő poharak 
Az AMBIC által gyártott és a világon
legismertebb bimbó fürösztő poharak, 
kiváló és hosszú élettartamú termékek.

Vision tőgygyulladás előjelző
A tejtömlőbe pillanatok alatt beszerelhető
strapabíró eszköz, amely az év 365 napján
minden egyes fejőálláson garantáltan jelzi a
tőgygyulladást. 

Az Ambic Tejszűrő – rendeltetésszerű használat esetén –
évekig használható. Használata jóval olcsóbb, mint
bármilyen más tejszűrőé, amelyhez eldobható tejszűrő
papír szükséges. 

Kulcsfontosságú eleme mindenfajta

fejőrendszernek, különösen ott, ahol lemezes

laphűtő van használatban. 

Használata egy 50-100 tehenes azdaságban

évenként kb.: 190 € megtakarítást eredményez 

Jellemzők

Tejmintavevő
Ez a Nagy Britannia nemzeti tejfeljegyzéseit
figyelembe véve készült, egyedi tejmintavevő
eszköz kis mennyiségű, de reprezentatív mintát
vesz a fejés alatt. 

Ambic Equipment Limited
1 Parkside, Avenue Two, 
Station Lane, Witney,
Oxfordshire, OX28 4YF England
Tel: +44 (0) 1993 701936/37
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk

Cikkszámok: 
AF/010 Tejszűrő komplett 

AF/001 Tejszűrőhöz „O” gyűrűk és tömítések szett 

AF/002 Tejszűrő betét pár 

AF/005 Belső szűrőbetét 

AF/006 Külső szűrőbetét 

AF/008 Tejszűrőhöz átlátszó ház 

AF/009 Tejszűrőhöz kulcs

TEJSZŰRŐ 

A tej szűrésének legegyszerűbb módja 

is megtakarít! 
Pénzt és időt 

A tejszűrő betét újrahasználható

Nincs szükség eldobható tejszűrőkre 

Pénzt takarít meg!

Időt takarít meg!
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Flowfilter Complete
with reusable filters

Stainless Steel Filter
420mm x 75mm

Stainless Steel Filter
600mm x 75mm

Stainless Steel Filter
750mm x 100mm

*Comparison of Filter Costs over 5 year period E
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Spares and Consumables
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Tejszűrők költségeinek összehasonlítása 5 éves periódusban

További költség

Bekerülési költség



Ambic Tejszűrő
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Az Ambic Tejszűrő bizonyítottan kiváló

megoldás a tej szűrésére. Használatával

kiválthatóak a sok kényelmetlenséggel járó

eldobható tejszűrő papírok.

•Rozsdamentes iker tejszűrők, amelyek nem

korrodálódnak. 

•Új színezett tejszűrő ház csúszásmentes

markolattal 

•Vegyi anyagoknak ellenálló, kiváló anyagból

készült berendezés 

•A tejszűrő megfelel a BS 5190 és az EU

szabványoknak 

•Az összes fejőrendszerrel kompatibilis 

•Megvédi a lemezes laphűtőt a szennyeződéstől 

•Hatékonyságát 20 év tapasztalata bizonyítja 

•Alkatrészek széles skálája kapható 

Tejtartály

Tejleválasztó 

Tejszivattyú

Az AMBIC cég 20 év tapasztalatára

alapozva fejleszti ki termékeit és

szolgálja ki a tejtermelőket. 

„Tejszűrőinkkel, tőgygyulladás 

előjelzőinkkel őgyfertőtlenítőinkkel 

mind az Önök igényeit szolgáljuk”

A tejszűrő a tejszivattyú 
után bárhova felszerelhető


