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 המלצות לטיפולים תקופתיים –מערך החלב 

 

 המערכת 

 ימים/ תדירות הטיפול  בדיקות וטיפולים

 משק גדול     משק קטן 

 גובה שמן+ זרימת שמן  משאבות ואקום כנף
ניקוי + שטיפת סולר + מצב רצועות 

 ניקוי מערכת שימון+ חיצוני  

 חליבה
 
 חודשים 3

 חליבה
 
 חודשים 8

משאבות ואקום 
 יבשות

 המלצות יצרן המלצות יצרן החלפת שמן, שטיפה במים, גירוז

משאבה ואקום 
 רזרבית

 חודשים 3 חודש בדיקת שימון+ הפעלה / החלפה 

מערכת וויסות 
 ואקום

 החלפת חלקים פנימיים
 ניקוי פנימי

 ניקוי מסננים
 ואקוםמעקב 

 שנה
 חודש
 שבוע

 כל יום

 שנה
 חודשים 3

 חודש
 כל יום

ניקוי כדי + שטיפה בסודה קאוסטיק  קווי ואקום
+ בדיקת מצופים + מכלי איזון + נוזלים 

בדיקת נקזי + ניקוי כדי ורשתות סינון 
 ואקום 

 
 

 חודש
 ואחרי כניסת חלב

 
 
 חודשים 3

 ואחרי כניסת חלב
 שנה שנה וגירוזניקוי פנימי  מסירי גביעים

גומיות  –החלפת חלקים פנימיים  מערכת פעימה
 אטם שקע ואקום+בבוכניות 

 ניקוי פנימי
 ניקוי מסנני אוויר אטמוספרי

 (למפעמים המורשים)שטיפה במים 
בדיקת תפקוד בשעונים מקבילים 

 (מומלץ)

 
 שנה

 חודשים 3
 חודש
 שבוע

 חצי שנה

 
 שנתיים

 חצי שנה
 חודשים 3

 שבוע
 חצי שנה

 אשכול החליבה
 

 ניקוי אטמים 
 (סדקים)בדיקת צינוריות חלב ופעימה 

 טיפול בחרירים
 החלפת בטנות וניקוי גביעים

 שבוע
 שבוע

 פעמיים בשבוע 
 המלצות היצרן

 חודש
 שבוע
 שבוע

 המלצות יצרן
 צנרת גמישה

 
 החלפת צינורות חלב

 החלפת צינורות פעימה כפולים
 החלפת צינורות שטיפה

+ בדיקת צנרת וחלקי גומי כלליים 
 טרים'ג

 לפי הצורך
 לפי הצורך
 לפי הצורך

 חודש

 לפי הצורך
 לפי הצורך
 לפי הצורך

 חודש

 מערכת מדידת חלב
 

 ניקוי פנימי
 ניקוי אטמים

 בדיקת דיאפרגמות
 החלפת דיאפרגמות וחלקי גומי

 חצי שנה
 חודשים 3

 שנה
 לפני כיול

 חצי שנה
 חודשים 3

 שנה
 לפני כיול
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 המערכת 

 ימים/ תדירות הטיפול  בדיקות וטיפולים
 משק קטן              משק גדול        

 משחררי חלב
 

 מלכודת+ בדיקת ניקיון רליזר 
 בדיקת נקזי רליזר

ני אכאטם מ' הח+ לב בדיקת משאבת הח
 ואלחוזר

 שבוע
 שבוע

 שנה או לפי הצורך

שטיפת מערכת 
 מיכון החליבה

 

 ניקוי מסנני מים
+ מהלך ועצמת השטיפה : מעקב ורישום
+ כמויות חומרי ניקוי + הזרקת אויר 

 מים בסיום הסחרור' טמפ
 שטיפת סחרור בחומצה

החלפת צינוריות וחלקים במשאבות 
 החומרים

 חודש
 
 

 שבוע
 המלצת מדריך

 חודש

 חודש
 
 

 שבוע
 המלצת מדריך

 חודשים 3

 חצר המתנה
 

 ניקוי מסנני מים
 בדיקת ממטרות תחתיות

 בדיקת ממטרות עיליות
 טיפול מאוררים

 בדיקה וטיפול במגרש חשמלי

 חודש
 חודש
 חודש

 המלצות יצרן
 חודש

 חודש
 חודש
 חודש

 המלצות יצרן
 חודש

 מיכל חלב
 

 בדיקת טמפרטורת חלב
 בדיקת מערכת הקירור

 (בועות)בדיקת זרימת גז 
 בדיקת שמן בבוחשים

 שמן בבוחשיםהחלפת 
כמות , טמפרטורת מים: מעקב ורישום

ניקוי , ניקוי מסנני מים, חומרי ניקוי
, ניקוי ברז הוצאת חלב, מפזרי מים

 .ניקוי חיצוני, כניסה עם פנס
 שטיפת סחרור בחומצה

החלפת צינוריות וחלקים פנימיים 
 במשאבות החומרים

 ניקוי רשתות מאווררי מדחסי הקירור

 יום
 שנה

 חודש
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

 
 
 

 שבוע
 שבוע

 חודשים 3
 

 חודש

 יום
 שנה

 חודש
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

 
 
 

 חודש
 שבוע

 חצי שנה
 

 חודש
 מערכות חימום מים

 
 בדיקת מתקני החימום

 בדיקת מחליפי חום
 בדיקת משאבות סחרור

 טיפול במערכות טיפול במים
 ניקוי מסנני מים

 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

/ מדחסי אוויר 
 מערכות אוויר

 

 בדיקת גובה שמן ורצועות
 החלפת שמן

 נקז אוטומטי/ ניקוז נוזלים 
 בדיקת טכנאי

 בדיקת מערכות שרות ושימון אוויר
 שערים בוכנות, בדיקת דלתות

 שבוע
 המלצות יצרן

 פעם ביום/שעה
 המלצות יצרן

 שבוע
 שבוע

 חודש
 המלצות יצרן

 פעם ביום/שעה
 המלצות יצרן

 חודש
 חודש

 הפעלה ייצור חשמל חירום
 טיפולים

 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

 המלצות יצרן
 המלצות יצרן

מערכות 
 הידראוליות

 המלצות יצרן המלצות יצרן 

 המלצות יצרן המלצות יצרן טיפול שיגרתי סביבל/ קרוסלה 
    מלאי במחסן 
 

 .ח להכנת פרוטוקול טיפולים למשק"המלצות אלו הן כלליות ורצוי להתייעץ עם מדריך ממש
 
 

 


