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1\NVISNINGl\R 
FÖR 

1\NVltNDNING, SRÖTSEL OCH VARD 1\V 
MJ\NUS MJÖLKNINGSJ\NLltGGNING 

Vacuumpumpen igångsättes, varefter locket på ut- 1. 
jämningscisternen uppsättes i tätningsläge. Mjölkning. 

Mjölkningen. Juver och spenar tvättas med en 2. 
duk doppad i varm Manusitlösning omedelbart innan 
spenkopparna påsättas. Maskinen placeras på bås-
golvet mellan två kor nästan i jämnbredd med kor-
nas framben. Ledningsslangen påskjutes kranen å 
rörledningen, kranen öppnas och pulsatorn börjar 
arbeta. Centralen med spenkoppar avlyftes från upp
hängningsanordningen på maskinen. När kon mjölkas 
från höger sida, fattas centralen med högra handen 
över den åt huvudmjölkslangen riktade delen, och 
kranen på centralen öppnas. Härefter börjar på
sättningen av spenkopparna med vänster hand i föl-
jande ordning: vänster fram, vänster bak, höger bak, 
höger fram. Då kon mjölkas från vänster sida, äro 
handgreppen omvända. 

För att vid påsättningen av spenkopparna ingen luft 
skall insläppas genom kopparna, bör den kopp, som 
skall påsättas spenen, tryckas nedåt, så att å mjölk
slangen uppstår ett veck intill nippeln på centralen, 
varigenom nöjaktig tätning vinnes. 

Snabbare urmjölkning. Under senare delen av 
mjölkningen är det fördelaktigt att massera juvret lätt 
med båda händerna ävensom att trycka centralen 
nedåt, då en extra dragning uppstår i spenarna 
vilket bidrager till juvrets hastiga och fullständiga 
tömning. När kon färdigmjölkats, stänges kranen 
på centralen, och spenkopparna lossna. Maskinen 
vrides därefter så, att närmast stående ko kan mjöl
kas utan att ledningsslangen avlägsnas från den 
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ledningskran, till vilken den förut kopplats. När så 
erfordras, bytes mjölkbehållare, maskinen sättes på 
nytt i arbete, och den fyllda mjölkbehållaren bort
föres och tömmes. 

Efterslutad När mjölkningen slutats, borttages pulsatorn från 
mjölkning. locket och upplägges på lämplig plats i ladugården. 

4. 1\llt måste h6llas omsorgsfullt rent. 

Rengöring. Omedelbart efter varje mjölkning, sedan pul
satorn avlägsnats från locket, suges rent, kallt vatten 
genom maskinerna, vilket sker genom att nedsänka 
spenkopparna i en spann fylld med rent, kallt 
vatten, då vattnet suges genom spenkoppar och 
mjölkslangar in i behållaren. För att åstadkomma 
en effektivare genomspolning böra spenkopparna 
under sugningen höjas över vattenytan och därpå 
hastigt nedsänkas i vattnet, detta för att luft skall 
intränga och hastigare driva igenom det i kopparna 
insugna vattnet 

s. 
Noggran
nare ren

göring. 

6. 

En gång om dagen användes dessutom vid rengö
ringen hett vatten tillsatt med diskmedel, innehållande 
silikat, som likaledes spolas igenom maskinerna, var
jämte spenkoppar, mjölkslangar och central borstas 
med därför avsedda borstar. Härpå spolas maski
nerna på nytt med rent, kallt vatten. 
Där tillgång till hett vatten finnes, böra mjölkbehål
larna efter varje rengöring spolas i sådant eller i 
annat fall väl urtorkas. 
Manusitlösning bör användas för eftersköljning. 

Under den varma årstiden varje dag och under vin
tern 2 å 3 gånger i veckan bör en noggrannare ren
göring verkställas. Denna utföres på samma sätt 
som i punkt 4 och 5 angivits, men dessutom bör 
allt mjölkgummi bytas. Den sats gummi, som varit 
i användning, skall efter verkställd noggrann rengö
ring nedläggas i svag Manusit-lösning för att däri 
förvaras tills ombyte av mjölkgummi åter göres. 
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Fö:r att mjölkgummit skall bibehållas i fullgott skick 
så länge som möjligt, är det av allra största vikt att 
hålila detsamma omsorgsfullt rent. 

Vid rengöringen av gummidelar användes lämpligast 
en svag såp- eller sodalösning i ljumt vatten. Vid 
användning av såpa måste denna noggrant uppvispas 
så att inga såpklumpar finnas i lösningen. 

Sedan gummit tvättats väl sköljes det i rent kallt vatten. 

Se alltid noga till, att ingen olja kommer i beröring 
med gummidelarna, enär oljan upplöser gummit och 
gör detsamma odugligt 

LäJmpligt förvaringsställe för gummi är en mörk torr 
plats med en rumstemperatur av cirka + 10° . 

Da.gen innan ombyte av gummi skall verkställas böra 
de i Manusit-lösningen förvarade spengummina uppta
gas och uppställas för torkning, enär insättningen av 
gummit i spenkoppen därigenomväsentligt underlättas. 

ME~llan mjölknlngarna skola maskinernaJärvaras 7 
i friskt och luftigt rum. • 

Förvorinq ov moek.inemo. 

3 

Förvaring 
av maski

nerna. 



Manus desinfektionsapparat för mjölkningsmaskiner. 
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Manus desinfektionsapparat för mjölkningsmaskiner 8. 
består, såsom framgår av avbildningen, av en behål- Manus 
]are, rymmande den för antalet maskiner erforderliga desinfek· 
desinfektionslösningen. Behållaren står genom en tionsappa
kran i förbindelse med en förgrening med nipplar, till rat oc~ 
vilka maskinernas huvudmjölkslangar anslutas. För dM~ntk.t 
upphängning av spenkopparna är apparaten försedd tio~~~;d;l. 
med erforderligt antal spenkoppshållare, fastsatta på 
ett bräde. 1\pparaten uppsättes på väggen i maskin-
rummet eller å annan lämplig plats, med spenkopps-
hållarna i så vågrätt läge som möjligt. 

När apparaten skall användas, fylles behållaren med 
desinfektionslösning, bestående av rent vatten, varmt 
eller kallt, som tillsättes med Manusit desinfek· 
lionsmedel på sätt bruksanvisningen angiver (åter
finnes å etiketten på varje burk). Sedan spenkopps
aggregaten upphängts i sina hållare och huvudmjölk
slangarna anslutits till nipplarna, öppnas kranen på 
behållaren, så att samtliga spenkoppar, mjölkslangar 
och!: huvudmjölkslangar fyllas med desinfektionslös
ning, som måste stå ända till brädden· av spenkop
parnas toppringar. 

Genom att alltid mellan mjölkningarna, sedan den 
förut föreskrivna rengöringen blivit verkställd, för
vara ovannämnda delar i desinfektionsapparaten, hål
Jas dessa praktiskt taget bakteriefria, varför det är 
möjligt att även under den varmaste årstiden produ
cera och leverera en hållbar och i hygieniskt avse
ende förstklassig mjölk. 

Före varje mjölkning böra kornas juver och spenar 
tvättas med Manusit-lösning. (Se p. 2). 

Till mjölkningsmaskinerna hörande rengöringsborstar, 
tvagor och dyl. böra alltid mellan mjölkningarna för
varas i Manusit-lösning, enär dessa i annat fall vid 
användandet kunna vara bemängda med bakterier, 
så att rengöringen av maskinerna blir fullkomligt 
meningslös. 
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Mjölkkärlen böra även urspolas med Manusitwlösning. 

Maskinens ledningsslang jämte grenrör och pulsatorw 
s lang böra vid varje stordisk omsorgsfullt rengöras 
och genom att kopplas till anläggningens diskkran 
genomspolas med sodalösning. 

Manusit desinfektionsmedel kan dessutom med fördel 
användas för desinfektion i ladugård, s tallar m. m. 
till förhindrande av spridandet av smittosamma sjukw 
domar hos djurbesättningarna. Foderbord, vattenw 
rännor, båspallar o. s. v. böra emellanåt spolas eller 
besprutas med Manusitwlösning. 

9. Manus justerbara 
Skötsel spenkopp består, som 

och vård. framgår av vidstående fo
tografier, av tvenne i var
andra teleskopartat för
skjutbara rör (fig. 1 ), vilka 
vid spengummits insättning 
befinna sig i h o p s k j u t e t 
läge. (fig. 2). 

Härigenom vinnes den sto
ra fördelen, att spengumw 
mit insättes i koppen utan 
att spännas, vilket möjlig
gör en jämn övervikning. 

Fiq. l. 

Manus spengumml med fast huv underlättar väw 
sentligt maskinens skötsel och rengöring. 

Därigenom att huv och spengummi äro i ett stycke 
behöver övervikning endast ske i koppens nedre 
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ände. Övervikningen bör göras så, att gummit når 
upp till den gängade ringen på spenkoppen eller c:a 
15 m/m. Därefter påskruvas bottenringen med glas
skål (fig. 3) och åtdrages kraftigt. 

Sedan spenkoppen sålunda färdigställts, återstår att 
spänna gummit för mjölkning. 

Detta tillgår enklast på följande sätt: 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Spenkoppen hålles i horisontellt 
läge och spenkoppsrören dragas 
isär, tätningsringen av gummiskju
tes fram till det övre spåret (fig. 4), 
varefter överdelen släppes ned och 
spengummit är spänt. (Fig. 5). 

Fig. 4. 

Spengummit är normalt 150 
m/m långt. Efter en tids an
vändning blir det för långt 
och bör klippas eller skäras 
av till normal längd. I annat 
fall kan icke spengummit 
spännas tillräckligt med på
följd att maskinens mjölk
ningsförmåga minskas. 

Flg . 5 
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11. 

Efter slutad mjölkning bör spenkoppen åter 
försättas l hopskjutet läge, vilket tillgår så, att 
spenkoppsrören dragas isär något och gummiringen 
nedskjutes i bottenläge, då spenkoppen automatiskt 
hopskjutes. 

Härigenom vinnes, att spengummit mellan mjölkning
arna intager ett ospänt läge och mister sålunda icke så 
snart sin ursprungliga elasticitet, vilket bidrager icke 
blott till en avsevärt längre livslängd hos spengummit 
utan även till en betydligt effektivare mjölkning. 

För att maskinen skall arbeta tillfredställande, är det 
av största vikt, att alla delar, varigenom luften pas
serar, äro lufttäta. 

Pulsatorn skall enligt föreskrifterna i punkt 3 aldrig 
kvarligga på locket vid maskinens diskning. Pulsa
torn skall arbeta med en hastighet av 80 a 85 slag 
pr minut stoppmuttrarna på reglerskruvarna fast
låsas, så att hastigheten ej ändras. 

Sllden i pulsatorn bör någon gång i veckan ren
göras och lätt anoljas med den maskinen åtföljande 
pulsatoroljan (event. symaskins- eller vaselinolja). 

Läderkannorna i pulsatorn böra en eller två gånger 
i månaden lätt anoljas med en vegetabilisk olja (t. ex. 
ricinolja), vilket tillgår så, att bottenplåten eller änd
locken - ett i sänder - avlägsnas, och en obetyd
lighet olja strykes runt om i cylinderloppet 

12 Vacuumpumpen skall arbeta med en hastighet av • minst 300 varv pr minut, för att tillfredställande smörj-
ning skall åstadkommas. Vevhuset fy lles med god 
medeltjock motorolja, typ 1\ (Sl\E 30) till sådan nivå, 
att oljan stiger upp i oljeståndsröret. Olja behöver icke 
på nytt ifyllas, förrän oljenivån sjunkit till underkanten 
i oljeståndsröret Oljan i vevhuset bör ombytas två 
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veckor efter igångsättningen och därefter ett par 
gånger om året. I mellantiden skall oljeståndet i vev
huset genom påfyllning av ny olja hållas i erforderlig 
niv;å (se föregående). 

Maskinerna arbeta vid 1/ 2 atmosfäriskt tryck, och säker- t'S: 
::~. 

hetsventilen vid anläggningen är så justerad, att den 
rätta sugningen åstadkommes i rörledningen. Luft
förtunningen i rörledningen bör under mjölkning ej 
undlerstiga 13"=33 cm. - och får absolut icke över-
stiga 15•=38 cm. 

Säl,erhetsventllen bör alltibland tillses och ren
gör.as invändigt, så att den fungerar oklanderligt. 
Om nämligen luftförtunningen i rörledningen på 
grund av felaktig inställning av säkerhetsventilen 
skulle ökas resp. minskas, inverkar detta menligt på 
maskinernas arbete. 

Det kondensvatten och damm, som bildas i rörled- 14 • 
nin1gen och suges mot pumpen, kan slutligen så gott Rörled-
som fullständigt tilltäppa ledningen. 

Detta märkes därigenom, att pulsatorn erfordrar längre 
tid för att börja arbeta, varförutom spenkopparna vid 
aubringandel å spenarna sugas fast ytterst långsamt. 

Fel•~t märkes tydligare därigenom, att vacuumet vid 
maskinernas igångsättning hastigt reduceras, vilket 
synes på vacuummetern. 

Ett par gånger om året bör rörledningen därför spolas 
med het sodalösning, vilket enklast försiggår genom 
att igångsätta vacuumpumpen och genom en slang 
låta1 lösningen insugas i riklig mängd genom led
ningskranarna i rörledningen. 

Denna procedur bör upprepas vid varje kran å led
ningen med början närmast pumpen. 1\ven här bör, 
såsom vid maskinernas rengöring, den fria luften 
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tillåtas att inströmma i rörledningen tillsammans med 
lösningen, då en effektiv rengöring åstadkommes. 

Den sålunda insugna lösningen avtappas genom ut~ 
jämningscisternen, vilket bör ske så ofta, att lösningen 
icke suges in i pumpen. Skulle ledningen vara full
komligt täppt, är felet vanligtvis att söka i närheten 
av pumpen och företrädesvis i ett rör, som monterats 
vertikalt (stående), exempelvis vid en övergång eller 
dylikt 

I sådana fall måste denna del av rörledningen ned~ 
skruvas och ordentligt rengöras. 

Ett sådant tidsödande och besvärligt arbete kan emel
lertid undvikas, om rörledningen spolas med soda
och desinfektionslösning på sätt, som här ovan an
givits. 

Efter den två gånger om året verkställda spolningen 
av rörledningen insmörjas krankikarna med ett lager 
av kiksmörja. 
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Se alltid noga till att Ni er

håller Manus originalgummi 

och andra reservdelar. 
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