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Klargjøring og tilkobling  
 
 

1. Melkemåleren er kalibrert og klar for bruk. 
   

2. Medfølgende melkeslange kobles mellom utløpsrøret A og melkesettets 

kranmunnstykke. 
 

3. Til innløpsrøret B kobles melkeslangen fra melkeorganet. 
  

 

 

Melking 
 

4. Pass på at melkemåleren henger mest mulig loddrett.  

 

5. Det melkes på vanlig måte.   

 

6. Når kua er ferdig melket, tas målerøret av melkemåleren uten å stenge for 

vakuumet.  

 

7. Det nye målerøret settes i ved et lett trykk oppover i mot pakningen. 

 

8. Målerøret med melk henges til siden hvor melkemengden avleses i skille 

mellom melk og skum. Hold målerøret loddrett ved avlesning. 

  

 

 

 Prøveuttak 
 

9. Etter å ha lest av melkemengden, slå melka over i en 1-liters målemugge. 

 

10.   Hell melk i fra målemuggen over i prøvebeger for innlevering. 

 

 Har du ikke målemugge, kan vi være behjelpelig med det. 

 Rustfristål målemugge i fra AST med varenr.:  282311 

 

 

 

 Rengjøring og feilsøking se siste side. 

 

 

 

 Ved bruk av melkemåler er det ekstra viktig å bruke bogbøyle 

 (slangeholder). 

 

 Har du ikke bogbøyle, kan vi være behjelpelig med det. AST bogbøyle er  

 funksjonell og lett. Varenr. 101001 for 1 stk. og varenr. 101002 pk à 2 stk. 
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Del nr: Produkt  

   

282013 Pakning for topplokk  

282017 Skjøtemuffe for innløpsrør  

282019 Skjøtemuffe for utløpsrør  

282023 Utløpsrør i stål, 14 mm  

   

282024 Bøyle for monteringsring  

282025 Monteringsring kpl. med bøyle  

282026 26 Kgs. målerør kpl. ku, erstattes av 282030  

282030 30 Kgs. målerør kpl. ku  

282035 Gummiplugg  

282080 Melkeslange, gummi, Ø14 x 25 mm, 80 cm   

282083 Gummiring  

   

282101 Sylindrisk holder for målerør                                               

282103 Skrue og låsemutter, rustfri  

282104 Målerørholder, singel  

282106 Målerørholder kpl. med rustfri skrue og låsemutter  

282126 Ring for opphengsbøyle til 9 og 26 kgs. målerør  

282130 Ring for opphengsbøyle til 30 og 31 kgs. målerør  

   

283025 Innløpsrør i stål  

283026 Ring med rustfri opphengsbøyle for 9 og 26 kgs. målerør  

285030 Ring med rustfri opphengsbøyle for 30 og 31 kgs. målerør  

   

283083 Pakning med ventil for målerør  

284060 Pakning for målerør uten ventil  

284088 Ventil med pakning kpl.  

285025 Lokk med pakning for HI-modell   

   

285027 Målehus for HI-modell  

285028 Dyse gammel HI-modell  

285029 Dyse for Ny HI-, FD-, FD-kombi, FV-modell og WB-modell 

  

285031 Opphengsbøyle for målerør  

285090 Bøyleoppheng kpl. for Tru-Test HI-, FD- og FD-kombi modell 

285092 Pakningssett for HI-modell, med pakning 283083 

285093 Pakningssett for HI-modell, med pakning 284060 

   

287026 26 Kgs. målerør, singel, ku erstattes av 287030  

287030 30 Kgs. målerør, singel, ku  

287050 Opphengsbøyle smal type, bredde: 11 cm  

287051 Opphengsbøyle bred type, bredde: 18 cm  

UTGÅTT 

UTGÅTT 
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Forhandler: Importør: 

  

 

 

 

 

 Rengjøring 
 

1. Melkemåleren skal følge melkesettet i gjennom hele vaskeprossesen. 

 

2. Vurderer om målerøret må vaskes manuelt etter endt vasking. 

 

3. Husk å tøm målerøret mellom skyll og vaske, dette for å unngå overslep av melkerester i skyllevannet 

kommer i vaskevannet. 

 

4. Sjekk vaskeresultatet og eventuelt gå over pakninger/rør med en myk børste eller svamp. 

 

 

 Oppbevaring 
 

        Melkemåleren henges bort på et egnet sted, hvor den ikke blir utsatt for direkte sollys,  

 ekstrem varme og frost. 

 

 

 Feilsøking 
 

 - Se etter om det er luftlekkasjer noe sted. 

 

 - Kontroller målerøres kant mot pakning 283083/284060 ikke er skadet. 

 

 - Kontroller om målerøret står vinkelrett på pakning i målerørshuset  

 

 - Kontroller om gummiringen tetter for luftinnslipp hullet på det rustfri innløpsrøret 283025.  

   Det er bare på Triovac. eller tilsvarende system, at det skal slippe luft igjennom hullet. 
 

  
 

  Vi anbefaler at melkemåleren kontrolleres og alle gummideler skiftes hvert annet år eller oftere. 
 

 

 AST Landbruk AS sammen med meieriet utfører kontroll, service og reparasjoner på din           

 melkemåler. 
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