
Malé dojení  Driml  MD2
Návod  k použití

Děkujeme  Vám za nákup našeho výrobku a ujišťujeme, že při
dodržování zásad bezpečného provozu popsaných v tomto návodu,

Vám bude mini dojení DRIML dobře sloužit mnoho let



Charakteristika:

Malé konvové dojení DRIML je primárně určeno pro dojení skotu na malých
farmách. Tento stroj nemá ambice nahradit  dojírny určené pro větší  počet
zvířat,  avšak i na velkých farmách nalezne uplatnění, neboť lze lehce dojet
za krávou po těžkém porodu, nebo je možné používat k oddojování krav s
akutním zánětem vemene. 

Dojí se podtlakem,  asynchronně se střídavým, pulsním masírováním struků -
stimulováním  mléčné  žlázy.  Sběrná  podtlaková  nádoba  s   obsahem  32,
případně  25 litrů umožňuje nádoj cca 29 litrů mléka, alternativně s menší
nerezovou 25 litruvou  konví 21 litrů mléka. 25 litrová konev, víko konve ,
vzdušník  a  struková  pouzdra   jsou  vyrobeny  z  nerezové  oceli  AiSi  310.
Podtlak vytváří velmi tichá olejová vývěva s výkonem 170 litrů za minutu.

Stačí  tedy umýt  a zdesinfikovat  vemeno,  spustit  motor  vakuové pumpy,  a
nasadit  na  struky nerezová  struková  pouzdra  se  silikonovými  návlečkami.
Sací  efekt  se dostaví  během několika  vteřin.  Návlečky je  třeba na struky
dobře nasadit a počkat několik vteřin, než se řádně přisají. Je dobré po přisátí
za návlečky zatáhnout a zkontrolovat tak kvalitu nasazení.  Rytmus udává
dobře slyšitelné ,,pukání " pneumatického pulzátoru.

Sestavení dojícího zařízení:

Řádně  umytou  a  zdesinfikovanou  dojicí  konev  postavíme  na  hliníkový
podvozek do vymezovacího mezikruží. Zkontrolujeme stav víka, především
čistotu a neporušenost gumového těsnění.  Pečlivě nasadíme nerezové víko
s pulzátorem na konev a řádně zatlačíme do hrdla.  Uchopíme volný třmen,
který je  pohyblivě nasazen na trubce vzdušníku a háček opatřený černou
krytkou navedeme do  důlku ve středu  pulzátoru.  Zatlačením na třmen co
nejblíže u vzdušníku (místo je označeno černou bužírkou)   dojde k napružení
třmene  ve  tvaru  háku  a  k  samosvornému  sevření.  Tímto  jednoduchým
způsobem  dojde  k  utěsnění  víka  i  k  celkovému  upnutí  dojicí  konve  k
podvozku, takže se i s plnou konví dá bezpečně a pohodlně jezdit i po velmi
nerovném terénu,  který je na farmách se zvířaty zcela běžný.  Není třeba
nosit těžkou konev, celý stroj je konstruován jako obratný ,,rudl“  který lehce
vytáhnete i po schodech 

Nastavení podtlaku pomocí regulátoru :

Regulátor  podtlaku  je  umístěn  na   levém  boku  vzdušníku  v  nerezovém
kolínku  se  závitem  3/4“,   otočeným  směrem  vzhůru.  Jedná  se  o  černý
celoplastový ventil. Podtlak pro kozy a ovce by měl být cca - 420 kPa, pro
skot cca  -450 kPa , pokud dojíte krávu i kozy , nastavte černým plastovým
regulačním šroubem na boku vzdušníku podtlak na cca  -430 – 440 kPa

Pootáčením  vrubované  matice  ve  směru  chodu  hodinových  ručiček
(utahováním)  se  podtlek  zvyšuje,  pootáčením  v  opačném  smyslu  budete
podtlak  snižovat.      Po  správném  nastavení  podtlaku  na  požadovanou
hodnotu,  kterou  odečítáme  na  vakuometru,  polohu  regulační  matice
zaaretujeme horní  kontramaticí.      Regulace se provádí  za chodu stroje
přímo při  dojení,  nebo za použití  strukových ucpávek,  které jsou součástí



výbavy  každého  stroje  při  dodávce.   Stroje  dodáváme přednastavené  na
optimální hodnoty, ale během transportu může dojít k rozladění. 

Vždy je nejprve nutné seřídit podtlak, teprve potom seřizujeme počet pulzů,
protože se změnou hodnoty podtlaku se mění i rychlost  pulzace.

Nastavení pulzátoru:

Počet  pulsů je  možné regulovat  pootočením regulačního šroubu na zadní
straně pulzátoru, který je umístěný na středu víka konve Jemným pootočením
pomocí kleští ve směru hodinových ručiček se pulzy zpomalují a naopak.  Pro
ovce a kozy se nastavuje cca 80 pulzů za minutu, pro krávu cca 50 pulzů.
Pokud budete mini dojení  využívat k dojení obou druhů zvířat, nastavte cca
65pulsů /min. 

Pulzátor  není  konstruován  pro  každodenní  přenastavování,  proto
doporučujeme v těchto případech přikoupit druké víko konve s pulzátorem a
celým  dojicím  strojem,  tj.  s  hadicemi,  pouzdra  a  strukovými  návlečkami
určenými pro skot.

Údržba pulzátoru

Minimálně   4x  ročně  je  třeba  demontovat  pomocí  křížového  šroubováku
nerezový kryt pulzátoru a provést dva úkony:

1. Vyčistit plastový prachový filtr v nasávacím otvoru

2. Stříknout do prostoru pulzátoru na šoupátko osvědčený olej WD40A 

zamezí se tak zadrhávání  a podpoří se správný chod pulzátoru.

Při dlouhodobém chodu nasucho dojde k přerušení pulzace, případně k
trvalému poškození pulzátoru.

3. Údržbu provádějte po dojení, když není víko nasazeno na konvi.  Mohlo
by dojít ke kontaminaci mléka olejem 

Použití pro krávy

Stroj je dodáván s rozličnou výbavou, s různými ,,dojicími stroji“  základ je
však stále  stejný.  Nerezový  vzdušník  je  poměrně  malý,  oba sloupky jsou
propojené a každý má dole pod podvozkem odkalovací ventil, které je třeba
cca  každý  měsíc  otevřít  a  nechat  odtéct  kondenzát  .  Praktické  zkoušky
prokázaly, že stroj bez problémů podojí i dvě krávy současně.  K tomu slouží
připojovací  ventil  s  hadičníkem,  ke kterému je  možné za příplatek připojit
druhou  konev  s  kompletním  dojicím  strojem.  (není  předmětem  běžné
dodávky).  Při  nasazování  strukových  návleček   je  však  nutné  osvojit  si
následující  techniku:   Jednou  rukou.   Rychle  nasadíme  na  třetí  struk  a
přidržíme,  dokud se dobře nepřisaje  -  totéž se opakuje u čtvrtého struku.
Akci je třeba provést dostatečně rychle, aby podtlak neopadl a již nasazené
návlečky  nespady  z  vemene.   Uzavírací  ventil  ve  spodní  části  sběrače
spojený  nerezovou  hřídelkou  s  gumovým  aretačnám   ,,motýlkem“  vně



sběrače je dobré na okamžik prstem přizvednout. Tím se zamezí falešnému
sání kolem hřídelky. 

Když zvíře při dojení návlečky skopne, nebo přišlápne hadice a dojicí stroj
spadne z vemene, je třeba okamžitě uzavřít červenou  páku sacího ventilu,
aby stroj nenasál do konve s mlékem případné nečistoty.  Po uzavření ventilu
je nutné vývěvu co nejrychleji  vypnout, protože ve vzdušníku začne rychle
stoupat  podtlak  na kritickou hranici  –  800  kPa.   Z  výfuku   (modrý  kulatý
uzávěr)   se  začne  kouřit,  přesněji:  ve  velké  míře  začne  unikat  pracovní
olejová náplň ve formě aerosolu.

Při normální funkci  zůstává ventil s červenou pákou vždy otevřený  !!!

Po  ukončení  dojení,  kdy  zvíře  již  nedává  mléko,  což  je  patrné  přes
transparentní hadice je třeba vývěvu vypnout kolébkovým vypínačem a pro
urychlené snížení podtlaku v systému je možné stlačit  směrem dolů hlavu
černého  regulačního  ventilu.  Tlak  se  rychle  vyrovná  a  je  možné  sejmout
návlečky z vemene.

Malý únik oleje z výfuku při normální práci stroje je  normálním, přirozeným
jevem. Únik oleje je však nepatrný, opravdu stačí jednou denně setřít několik
kapek ze záchytné prohlubně v podvozku dojicího stroje.

Provozní kapalina - olej 

Protože  se  olej  normálně  spotřebovává,  je  třeba   sledovat  stav  oleje  v
olejoznaku  a  olej  pravidelně  vyměňovat,  při  dosažení   minimální  úrovně.
Postup je dále popsán v další části tohoto návodu.

Pro výměnu oleje používejte kvalitní polosyntetický motorový olej pro
benzinové  motory.   Zbytek  vyjetého  oleje  ,  cca  1dcl  je  třeba  vždy
vypustit  a  zlikvidovat.   Pro  dlouhodobý  bezporuchový  chod  vývěvy
používejte vždy novou náplň !

Základní technické parametry:

• 230V, 50 Hz, 350W, 
• Váha cca 38kg. 
• Nerezová konev 25L  umožňuje nádoj max. 22 l mléka

• Nerezová konev  32 L umožňuje nádoj max. 28-30 l mléka

• Pod nerezové víko konve s nikdy nesmí dávat filtrační tkanina

• Olejová náplň vývěvy max 350ml

Obsluha musí dbát na to, aby nikdy nedošlo k nasátí mléka , nebo 
proplachovacího roztoku do vzušníku a následně do vývěvy. Tato 
situace může mít za následek nevratné poškození vývěvy. Tento druh 
poškození není možno uplatňit jako záruční opravu.



Dojič během dojení stojí u zvířete vedle stroje a sleduje průběh dojení. Na
konci  dojení,  když  už  jde  jen  málo  mléka  je  třeba  návlečky  několikrát  s
vemenem  pozvednout  - případně  vemeno  masírovat  a  stimulovat  funkci
mléčné žlázy. Mléčná hadice dlouhá 2,2m s průřezem 14mm je transparentní,
takže je  vidět proudící nadojené mléko a je jasně vidět, kdy je hotovo. 

Čištění 

Po každém dojení je nutné dojicí stroj pečlivě vyčistit  !  Strukové návkečky
přicházející  do  styku  se  zvířetem  můžete  předem  mechanicky  vyčistit
kertáčem – kolovrátkem,  jinak se  při čištění jednotlivé části nerozdělávají,
ale čistí se pouze proplachem!  

K  proplachu  používejte  výhradně  desinfekční  a  čisticí  prostředky  z  naší
nabídky  CIRCO SUPER AFM (alkalický),  střídavě s CIRCO SUPER SFM
(kyselý)   ve 4% roztoku s vodou teplou 35-40°C.   POZOR !  Jedná se o
koncentrovanou  zásadu a kyselinu.

Praktické dávkování:  Na 10 l vody 40ml CIRCO,   20l vody 80ml CIRCO,
25l vody 100 ml, neboli 1 deci CIRCO SUPER AFM nebo SFM.

Postup při  čištění:   Doporučujeme slít  mléko z  dojicí  konve a  do druhé
připravené nádoby odpovídající  velikosti  (např.  druhá konev -  není  ovšem
součástí dodávky)  nalít teplou vodu 35 – 40°C.  Do nádoby s vodou vložit
dojicí  stroj – struková pouzdra s návlečkami. Zapnout vývěvu a ve chvilce
přečerpat vlažnou vodu z nádoby do dojicí konve a tak zhruba vyčistit celý
stroj od zbytků mléka. Pokud bude voda chladná, dojde k usazení tuku na
stěnách potrubí.  Naopak, pokud použijete vodu příliš  teplou – nad 50 °C,
dojde k vysrážení bílkoviny ze zbytků mléka, což je také špatně. Veliíkost
nádoby určené k proplachu by měla být menší, než je obsah dojicí konve, při
stejné, nebo větší velikosti je třeba dbát na to, aby objem přečerpávaného
roztoku byl vždy o  3 – 4 litry menší, než je obsah nasazené dojicí konve.

POZOR !!!  Nedodržení této zásady může vést ke vniknutí čistícího roztoku
do vakuové pumpy a k jejímu nevratnému poškození, které není možno řešit
jako reklamaci !!!

Po  prvotním  proplachu  čistou  vodou  je  třeba  provést  proplach  výše
uvedeným 4 % roztokem například kyselého přípravku  CIRCO SUPER SFM.
Je  vhodné  proplach  několikrát  zopakovat,  aby  se  prodloužila  doba  styku
roztoku se stěnami dojicího ústrojí.   Proto doporučujeme k dojení přikoupit
ještě další manipulační konev.  Po důkladném proplachu je nutné stroj znovu
propláchnout čistou vodou.  Tento postup většinou stačí provést 1x denně,
mezitím stačí  2x proplach teplou vodou

Kyselý  a  alkalický  prostředek  je  nutné  střídat,  nemusí  to  být  ovšem  s
železnou  pravidelností.  Jde  však  také  o  to,  aby  se  oba  dva  kanystry
vypotřebovaly  ve  stejnou  dobu.   Vzhledem  k  charakteru  zboží  –
koncentrovaná  kyselina  a  louh  -  je  třeba  počítat  s  vyšším  nákladem  na
přepravu – zasíláme zásadně na paletce službou PPL Sprint.  Toho se dá
využít při objednávce většího objemu zboží z naší široké nabídky



Vakuová pumpa
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