SUGGESTED APPLICATION FOR CALF MILK PASTEURIZER
BUZAĞ SÜTÜ PASTÖRİZATÖRÜ
Buzağılar için Süt Pastorizatorü ; Sığır çiftliklerindeki sağımlardan gelen sütün sıhhi hale
getirilmesi için Isıtma ve Soğutma ( Termal işlem ) işlevi yerine getiren bir makinedir
The calf milk pasteurizer is a machine to sanitize second choice waste milk deriving from milkings
in cattle farms through the execution of a thermal cycle.
Günlük iki sağım için en iyi kullanım yöntemi, aşağıda yer alan besinin sığırlara verilmesi için sütün
sıhhi hale getirilmesidir.
The best use for two daily milkings provides that the milk is sanitized for the following meal to be
given to the calves.
Örnek olarak: Sabahki sağımdan gelen süt bir konteynere transfer edilir. Makine, mandıranın
zamanlamasına uyum sağlamak için 10 tane esnek programa sahiptir.
For example, the milk coming from the morning milking is transferred into the container; the
machine is equipped with 10 programs with flexible programming to fit the timing of the barn.
Sütü içeri döktükten sonar, pastorizator daha önceden programlanmış olan termal devri çalıştırır ve
sütü 65 ° ile 70 ° arasında, 28 dakikadan 10 dakikaya kadar pastorize eder. Süt daha sonra, soğutma
ünitesine uygun bir derecede soğutulur (eğer buzlu su varsa, makinenin 4 dereceye kadar soğutabilen
özel bir versiyonu bulunmamaktır. Kuyu suyu ile soğutma durumunda ise 15 – 20 dereceye ulaşmak
mümkündür.) Pastorize süt soğutulduktan sonra, sığırların bir dahaki beslenme saatinde ısıtılana
kadar, belli bir muhafaza derecesinde saklanır. En son etapta iste, süt 39-40 dereceye kadar ısıtılır, ve
sığırlara vermek üzere hazır bekletilir.
After pouring the milk inside, the pasteurizer runs the thermal cycle already programmed and
pasteurizes the milk at a temperature ranging from 65 ° to 70 ° for 28 to 10 min. The milk is then
cooled at a temperature compatible with the source of cooling (If ice water is available, there is a
special version of the machine to cool down to 4 °; whereas, if the milk is cooled with well water, it
is possible to reach 15°-20 °.
After cooling the pasteurized milk, it is kept at maintenance temperature until the next heating to
feed the calves. In this last phase, the milk is heated to 39-40° C and kept ready for distribution to
the calves.
Para-tuberkuloz ve Auereus gibi belli hastalıklar icin ozel programlar da var.
There are specific programs for specific diseases such as Aureus, Paratubercolosis.
Çiftliklerde yer alan, buzağılar için olan süt pastorizatorlerinin efektifliği, Amerikan
üniversitelerinin yürüttüğü çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

The effectiveness of the use of milk pasteurizers for calves on farms has been demonstrated by
numerous studies led in American universities.
Makinelerimizin, ilk sütü, toplam kapasiteye oranla 30-40%’a kadar işlememizi sağladığını test
etmiş bulunmaktayız.
We have tested that our machines also enable to treat up to 30-40% of colostrum with respect to
the total capacity.
Isı işleminin istikrarı ve aynı zamanda teknik-geometrik özelliklerin ve kullanılan software’in
saygınlığı ile, makinemiz sektörde, hayvanlarda yan etki gösterebilen karamelizasyonu
yaratmadan, sanitizasyonda (temizlik) en iyi sonuç veren birkaç makineden biridir.
Thanks to the uniformity of heat treatment, reputable both to technical-geometric features
and to the software used, the machine is one of the few on the market to be able to guarantee the
best results in sanitization without causing caramelisation which may bring about side effects for
animals.
Makinenin esnekliği sayesinde termal devir döngüleri, günde üç sağımı bile sağlayabilecek şekilde
ayarlanabiliyor.
The flexibility of the machine allows to set thermal cycles in order to manage even three daily
milkings.
Sütün dağıtımı için makinelerde ayrıca özel süt transportu el arabaları ile her bir buzağıya eşit
miktarda süt dağıtımını sağlamak için elektronik litre ölçerler opsiyon olarak bulunuyor.
For the distribution of milk, the machines are provided with special milk transport trolleys as a
distribution system , with electronic liter counter, to ensure that the exact amount of milk is
distributed to each calf.
Duration of the cycles:
Döngülerin süresi:
Isıtma, pastorizasyon ve sogutma evreleri de dahil olmak üzere, standart döngü 3,5 - 4 saat
sürüyor. Önceden soğutma/sonradan soğutmanın dahil olduğu döngüler 8-10 saate kadar
sürebiliyor ve sütün, sağımdan sonra hayvanlara yemek olarak dağıtılmasını sağlıyor.
The standard cycle, including heating, pasteurization and cooling phase, takes approximately 4
hours. Cycles including pre-cooling /post-cooling phases enable to prepare the milk after the
milking for the following meal to be distributed to the calves and can last about 8-10 hours.

