خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی اصلی

تحقیقات علمی در مراکز معتبر دانشگاهی در سراسر جهان اثبات نموده است که به ازای
هر یک یورو هزینهکرد در خدمات فنی و نگهداری برای انواع ماشینآالت مورد استفاده در
دامداریهای صنعتی ،پنج یورو در هزینههایی که در صورت نگهداری ضعیف دستگاهها و
عدم تعویض به موقع قطعات مصرفی به دامداری تحمیل میشود صرفهجویی خواهد
گردید.

کاهش سلولهای سوماتیکی شیر با نگهداری پیشگیرانه
آیا میدانید که اگر در هر نقطهای از مدار دستگاه شیردوشی شما نشتی وجود داشته باشد
و واشرها ،اورینگها ،گسکتها و نظایر اینها به موقع تعویض نشوند ،جمعیت سلولهای
سوماتیکی در شیر گلهی دوشای شما  ۱۹درصد باالتر از گلههایی است که با دستگاه فاقد
چنین نقصی دوشیده میشوند؟

افزایش درآمد اقتصادی حاصل از فروش شیر
آیا میدانید که رابطهی نزدیکی بین رکورد سلول سوماتیکی گلهی دوشا و سطح درآمد
دامداری وجود دارد؟ هر چه رکورد سلول سوماتیکی پایینتر باشد ،رکورد تولید شیر باالتر
است و در نتیجه درآمد اقتصادی گله بیشتر است .با افزایش سلولهای سوماتیکی از

سطح  ۱۵۰هزار به  ۶۰۰هزار ،حدود  ۴درصد از رکورد تولید شیر گلهی دوشا کم
میشود؛ دامدارانی که منتظر خراب شدن دستگاه شیردوشی خود نمیمانند و به طور
پیشگیرانه از آن نگهداری میکنند ،ساالنه از هر دام دوشای خود  ۱۱۵لیتر شیر بیشتری
به دست میآورند.

افزایش  ۱۵درصدی سرعت دوشش
آیا میدانید که اگر فشار خالء دستگاه شیردوشی در محل نوک سرپستانکها به طور دقیق
تنظیم نشده باشد ،سرعت دوشش حدود  ۱۵درصد کاهش مییابد و در عین حال دام
دوشا تنش زیادی را تحمل میکند؟

کاهش تولید شیر در اثر قطع و وصل ناگهانی دستگاه شیردوشی
آیا میدانید که قطع و وصل ناگهانی دستگاه شیردوشی موجب میشود که تا  ۴روز بعد،
رکورد شیر هر دام دوشا در هر روز  ۱/۲لیتر کاهش بیابد؟ بنابراین ،اگر مثالً روزی ۱۰۰
راس دام میدوشید ،این معضل به ظاهر ساده باعث میشود ظرف  ۴روز ،شیر تولیدی
گلهی شما قریب به  ۵۰۰لیتر افت کند.

کاهش آمار حذف دام از گله
آیا میدانید مهمترین و مکررترین دلیل برای حذف دام از گلههای شیری ابتال به بیماری
ورم پستان است؟ مثالً در آمریکا ،هر سال  ۲۷درصد از کل دام حذفی به دلیل ابتال به
این بیماری بوده که راهی کشتارگاه میشوند .بروز نوسان در فشار خالء دستگاه شیردوشی
باعث ابتالی دام دوشا به ورم پستان حاد میگردد.

کاهش  ۱۰درصدی هزینهی خوراک
بیشترین هزینه در دامداریهای صنعتی امروز مربوط به تامین خوراک است .بنابراین،
چنانچه ماشینآالت مربوط به تهیه و توزیع خوراک نظیر فیدرها درست کار کنند ،سودآوری
به نحو ملموسی گله بیشتر خواهد شد .مثالً اگر به دلیل تنظیم نبودن باسکول فیدر ،میزان
خوراکدهی به گله  ۱۰درصد بیشتر از نیاز واقعی آن باشد ،بزرگترین هزینهی گاوداری
که تامین و مصرف خوراک دام است  ۱۰درصد بیشتر خواهد شد.

خدمات پس از فروش شرکت زانیار آریایی

اطالعات فوق ،به زبان آمار به روشنی بر اهمیت خطیر و بدیهی نگهداری پیشگیرانه و منظم
ماشینآالت و تعویض به موقع قطعات یدکی صحه میگذارند .شرکت زانیار آریایی افتخار
میکند که به عنوان نمایندهی انحصاری شرکت دالوال سوئد با بهرهمندی از نیروی انسانی
مجرب و آموزش دیده و مجهز به تمام تجهیزات پیشرفتهی تشخیصی و تعمیری به طور
شبانهروز و بدون تعطیلی در تمام ایام سال در خدمت دامداران سراسر کشور است .از
جمله تجهیزات منحصر به فرد واحد خدمات ما ،کامپیوتر موسوم به وی.پی.آر ۲۰۰ .است
که همچون دیاگهای پیشرفته ،تمام نقایص ریز و پنهان انواع دستگاههای شیردوشی را
مشتمل بر نقاص فرایند دوشش ،فشار خالء و شستشوی مرکزی شناسایی میکند.
خدمات فنی شرکت زانیار آریایی شامل انواع زیر است:

خدمات پیشگیرانهی دورهای
خدمات اضطراری
خدمات مشاورهای

ما به عنوان نماینده انحصاری دالوال تنها منبع تامین و توزیع قطعات اصلی انواع محصوالت
و سیستمهای دالوال ازجمله تمام قطعات دستگاه شیردوشی به قیمت رسمی هستیم.
برای ارتقاء طول عمر ماشینآالت مورد استفاده در دامداری خود و به حداکثر رساندن سود
گله فقط از قطعات اصلی استفاده کنید.

