
 

 

MilkoScanTM 7 RM 
 

Testarea de mare capacitate a laptelui 

pentru îmbunătățirea efectivelor de 

lapte și plata laptelui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MilkoScan™ 7 RM este un analizor de lapte de mare capacitate, complet 

automat, pentru testarea centralizată a laptelui (CMT) și pentru 

îmbunătățirea efectivelor de lapte (DHI), măsurând până la 17 parametri în 

doar șase secunde. 

 

Opțiuni avansate de testare cu MilkoScan 7 RM  
În plus față de parametrii standard, MilkoScan 7 RM oferă testare 

avansată pentru screening-ul cetozei, ureei și al contaminării necunoscute 

a laptelui crud. Depistarea cetozei ca parte a testării de rutină a laptelui vă 

permite să identificați probele suspecte și, astfel, să obțineți o indicație 

timpurie a stării generale a cetozei la efectivele de lapte. 

 

Tehnologie inovatoare de generația a 7-a  
Datorită îmbunătățirii opticii și a raportului semnal/zgomot, vă puteți baza 

pe repetabilitatea rezultatelor de la 100 până la 600 de probe pe oră. 

Tehnologia sistemului de curgere cu o cuvă cu diamant opțională, 

susținută de o garanție de 10 ani, asigură o durată maximă de funcționare. 

Este ușor de curățat și include un transportor de probă fără a fi nevoie de 

aer comprimat. 

 

Optimizați gestionarea instrumentelor cu serviciile digitale FOSS  
Asigurați performanța constantă a tuturor instrumentelor din rețeaua dvs. 

și evitați timpul de nefuncționare făcând upgrade-uri și ajustări în timp ce 

instrumentele continuă să ruleze. Protejați-vă baza de date și modelele de 

calibrare cu backup automat al datelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tip probă   
Lapte crud de: vacă, oaie, capră si bivoliță 

 
Parametrii  
Grăsime, proteină, lactoză, substanță 

uscată, uree, depresie la punctul de 

îngheț, acizi grași liberi, cazeină, profil de 

acizi grași, cetoză și altele, cum ar fi pH-ul, 

indicele H și screening-ul contamintanților 

necunoscuți 

 
Tehnologie  
Transformata Fourier în Infraroșu (FTIR).  
Poate fi integrat cu contorul de celule 

somatice Fossomatic™ 7 sau 

Fossomatic™ 7 DC pentru a forma un 

CombiFoss™ 7 

 
Aprobări  
Conform IDF și AOAC 



Specificații 
 

Majoritatea calibrărilor utilizează mai multe lungimi de undă selectate liber din întregul spectru mediu-IR pentru a optimiza 

robustețea și precizia. Comparativ cu calibrările tradiționale ale filtrelor, acestea se numesc calibrări cu spectru complet. 
 

 

Performanță Reportare pt. toate comp. <1% relativ       

Component 

 

Gamă 
 

  Gamă 
 

Repetabilitate 

 

Acuratețe vol. 

 

Acuratețe      
 măsurare  performanță    o vacă         

Grăsime  0-15% 2-15%  Cv < 0.5%  Cv < 1.0%  Cv < 1.5% 

Proteiă  0-10% 2-10%  Cv < 0.5%  Cv < 0.9%  Cv < 1.5% 

Lactoză  0-10% 2-10%  Cv < 0.5%  Cv < 0.9%  Cv < 1.5% 

Subst. solidă  0-20% 2-20%  Cv < 0.5%  Cv < 1.0%  Cv < 1.5% 

Uree  10-100mg/dl  10-100mg/dl  Sd < 1.5mg/dl  Sd < 3mg/dl  Sd < 3.5mg/dl 

Acid citric  0.1-0.5% 0.1-0.5%  Sd< 0.005%  Sd < 0.01%  Sd < 0.015% 

FPD (Screening)  400-600 m°C  450-550 m°C  Sd < 0.5 m°C  Sd < 4 m°C  N/A 

Parametri noi 

         

         

Profilul acizilor grași     vezi nota aplicativă nr. 64   

Screening cetoză (BHB, acetonă)    vezi nota aplicativă nr. 35   

Screening contaminanți necunoscuți lapte crud  vezi nota aplicativă nr. 5375   

Date aplicație          

Capacitate analiză     100, 200, 300, 400, 500 sau 600 probe pe oră 

Absorție probă     5 mL     

Temperatura necesară a probei    37 - 42°C     

Specificatii ale performantei    Calibrări ale spectrului complet   

Management instrument 

        

        

Software rețea   FossManagerTM       
            

 

Standarde și aprobări 
 
• MilkoScan ™ 7 RM este etichetat CE și respectă 
directivele și reglementările următoare: 
• Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea 
electromagnetică (EMC) 
• Directiva LVD (joasă tensiune) 2014/35 / UE 
• Directiva 2006/42 / CE privind siguranța mașinilor 
• Regulamentul (CE) 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecului, 
CLP (CE) 
• Directiva DEEE 2002/96 / CE 
• Directiva 94/62 / CE privind ambalajele și deșeurile de 
ambalare 
• REACH 1907/2006 / CE 

 
 

 

Tehnicile MilkoScan ™ 7 RM sunt conforme cu: 

• ISO 9622 / IDF 141: 2013 

• Metoda oficială AOAC 972.16 

 

Prin utilizarea lungimilor de undă din întreg spectrul 

mediu-IR pentru fiecare componentă, calibrările sunt 

optimizate în ceea ce privește robustețea și / sau 

precizia (temperatura, omogenizarea și umiditatea) 

 
 
 
Distribuitor unic în România și Republica Moldova:  
SERVITECH EXPRES S.R.L.  
Tel.: +40 744 433 283  
Email: contact@servitechexpres.ro  
Web: www.servitechexpres.ro  
RO, Noiembrie 2020 

 
Sursa: www.fossanalytics.com 

mailto:contact@servitechexpres.ro
http://www.servitechexpres.ro/
http://www.fossanalytics.com/

