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THE PURE FOAMER MELK MAKKELIJK - SNEL - HYGIËNISCH 

• Optimaal en stevig voorbehandelingsschuim
• Geen compressor nodig, werkt op vacuüm melkmachine
• Geen geknijp meer in de schuimbeker

DE PURE FOAMER
Een systeem dat voormelken makkelijker maakt dan ooit! De Pure Foamer 
is eenvoudig, economisch, betrouwbaar, krachtig en eff ectief. Knijpen in de 
schuimbeker is verleden tijd; u hoeft alleen maar de hendel in te drukken.

MEER TIJD OM TE MELKEN
Dit systeem optimaliseert het melkproces. De grafi ek toont aan dat bij een 
stimulatie van 60-90 seconde voor aansluiting van de tepelbekers de koe vlotter 
haar melk afgeeft. Het kost u dus 1 minuut om de spenen voor te behandelen en 
schoner te melken, terwijl de totale melktijd wordt verkort!

MELK HYGIËNISCHER
Melk schoon. De voorbehandeling van de spenen met de Pure Foamer is op basis 
van de “Speentophygiëne Scorekaart” beoordeeld (bron: M-team UGent). 91,6 % 
van de spenen had een score van 1 of 2 (vrij van vuil of licht bedekt met vuil).

Score 1: Vrij van vuil en mest - foto A
Score 2: Licht bedekt met vuil en mest - foto B
Score 3: Matig bedekt met vuil en mest - foto C
Score 4: Overmatig bedekt met vuil en mest- foto D

PRODUCTKENMERKEN
• Geen compressor nodig, werkt op vacuüm melkmachine
• Eenvoudig in gebruik
• Eenvoudig en snel te installeren
• 1 jaar garantie

DE IDEALE MELKROUTINE
Zie foto’s hiernaast
1. Voorstralen- foto 1
2. Inschuimen- foto 2
3. 30 seconden contacttijd- foto 3
4. Reinigen en verwijderen van het schuim- foto 4
5. Melkstel aansluiten- foto 5
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Melkproductie zonder stimulatie
(kg/min)

Melkproductie met een optimale 
voorbehandeling (kg/min)

Bron : Precision milking, DVM Dan Humphries & DVM Tom Greenham

Score 1
Vrij van vuil en mest Licht bedekt met vuil en mest

Matig bedekt met vuil en mest Overmatig bedekt met vuil en mest
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Score 3 Score 4

1 2

3 4
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Voorstralen Inschuimen

30 seconden contacttijd Reinigen en verwijderen
van het schuim

Melkstel aansluiten

Voorbeeld van speenbe-
handeling met de Pure 
Foamer.

• reinigt
• desinfecteert
• verzorgt
• verhouding 40-60

Keno™pure
Complete voorbehandeling

DE PERFECTE MATCH!
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TRAIRE PLUS FACILEMENT – PLUS RAPIDEMENT– PLUS SAINEMENT 

• Mousse avant traite optimisée
• Aucun compresseur requis
• Plus besoin de “secouer la bouteille

1

2

3

4

5

LE PURE FOAMER
Le système facilite comme jamais la préparation de la traite ! Pure Foamer est 
simple, économique, fi able, puissant et effi cace. Plus besoin de «secouer la 
bouteille», il suffi t d’appuyer sur la gâchette.

 UNE TRAITE PLUS RAPIDE
Le système optimise la procédure de traite. Le graphique montre que l’écoulement 
du lait est plus rapide après une stimulation de la vache pendant 60 à 90 
secondes avant de fi xer le faisceau-trayeur. Ainsi vous passez 1 minute à préparer 
les trayons et le produit de nettoyage tout en gagnant du temps sur toute la traite !

TRAIRE PLUS SAINEMENT
Produit de nettoyage avant la traite. La préparation des trayons avec Pure Foamer 
a été évaluée selon le tableau d’évaluation de la propreté des trayons (Source 
M-team UGent). 91,6% des trayons ont reçu la note de 1 ou 2 
(exempt de salissures ou légèrement sale).

Note 1 - Exempt de salissure ou de fumier
Note 2 - Légèrement couvert de salissure ou de fumier
Note 3 - Modérément couvert de salissure ou de fumier
Note 4 - Majoritairement couvert de salissure ou de fumier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Pas de compresseur requis
• Simple d’emploi
• Facile et rapide à installer
• Garantie 1 an

LA PROCÉDURE DE TRAITE IDÉALE
Voir des photos
1. Premier jet
2. Mousse
3. Temps de contact 30 sec.
4. Sec
5. Fixation du faisceau trayeur



KENOPURE 

Alle noodzakelijke stappen van een 
complete hygiëneprocedure voorafgaand 
aan het melken kunnen gerealiseerd 
worden met Keno™pure: de spenen 
reinigen, zuiveren en verzachten voor 
het melken. Dankzij zijn snelle werking 
(slechts 30 seconden contacttijd), kan 
Keno™pure gemakkelijk in het melkproces 
geïntegreerd worden. Het product kan op 
verschillende manieren gebruikt worden: 
in een sprayer, met doeken of met een 
schuimdipbeker.

SPRAYEN
Sproei rechtstreeks met een 5% tot 10% 
oplossing Kenopure en droog daarna met 
1 papieren doek/koe. 

DOEK
Vul een emmer met 10L warm water en 
Kenopure (50 cc voor het reinigen; 200 cc 
voor de ontsmetting). Doe alle doeken in 
de emmer. Gebruik 1 doek per koe. Maak 
proper, wring de doek uit en gebruik de 
andere zijde van de doek om de uier af te 
drogen. Op het einde van elke melkbeurt 
alle doeken uitspoelen en desinfecteren 
in een andere emmer die 2% Kenopure 
bevat (dippen gedurende 1 uur, wassen en 
drogen). 

SCHUIMBEKER
Gebruik 40% Kenopure in een waterige 
oplossing. Droog de uier met 1 papieren 
doek/koe.

KENOPURE 

Kenopure est une solution concentrée 
pour le nettoyage, la désinfection et la 
préparation des trayons avant la traite 
agissant à plusieurs niveaux: il nettoie, 
diminue la fl ore bactérienne et adoucit 
la peau des trayons. Il peut être utilisé 
avec des lavettes, avec un gobelet 
auto-moussant, par trempage ou par 
pulvérisation.Utiliser de l’eau propre pour 
préparer la solution et utiliser un seau ou 
une tasse propre. En moyenne, 5 ml de 
Kenopure est nécessaire par vache et par 
la traite session.

PULVERISATION
Vaporisez une solution de 10% Keno™pure 
(1L dans 10L d’eau). Attendez au moins 30 
secondes et sécher avec une serviette en 
papier jetable / vache.

GOBELET DE TREMPAGE 
MOUSSANT
Utilisez une solution de 40% Keno™pure 
(4L 10L d’eau). Placez les gobelets de 
trempage moussant avec la solution sur les 
trayons et attendre pendant 30 secondes 
minimum. Séchez la mamelle avec une 
serviette de papier / vache.

LINGETTE  
Remplissez un seau avec une solution 
de 2% Keno™pure (200 ml dans 10 litres 
d’eau). Mettez toutes les lingettes en 
elle pendant au moins 1 minute. Utilisez 
1 lingette pour chaque vache. Après le 
nettoyage, sécher avec une serviette en 
papier jetable / vache.
La solution doit être remplacé après 
chaque session de traite.
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De beste voor-
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elke melkbeurt.

La meilleure 

préparation des 

trayons avant la 

traite!


