
Criterii la alegerea corecta a unui aparat de muls: 

 
1. Producatorul  
Este foarte important sa stim cine este fabricantul aparatului de muls.  
Un producator cunoscut, cu o pozitie pe piata de profil, rezolva, in mare 
parte, ecuatia alegerii corecte a instalatiei de muls. Acesta nu permite 
comerciantilor vanzarea decat sub propriul brand, etichetat si prezentat 
pietei conform politicii sale de marketing. Putem afla usor ce experienta 
are acest fabricant, ce pozitie are pe piata etc. 
Piata din Romania este dominata de aparatele de muls fabricate in Turcia, 

unde exista zeci de producatori. Insa doar 2-3 companii din Turcia produc echipamente de inalta clasa. 
Este cunoscut ca lider incontestabil firma SEZER. 
Majoritatea comerciantilor de la noi ascund numele producatorului si/sau tara de origine. 
Solicitati inainte de cumparare Certificatul de conformitate al aparatului de muls pentru a afla originea 
exacta. 
 

2. Colector lapte  

Acesta este ansamblul unde jeturile de lapte muls de la animal se unesc. 
Ideal, colectorul de lapte trebuie sa aiba un volum mare - 240 cc. 
Se practica si dotarea cu colectoare de 180 cc. 
 

3. Pompa de vacuum – o pompa cu un debit mare si constant este ideala.  

Debitele cu valori cuprinse intre 200 l/min si 220 l/min sunt excelente pentru o functionare optima. 
In plus, dotarea cu filtru de aer este un mare avantaj pentru durata de viata a paletelor pompei. 
Aparatul cu un post are o pompa de vacuum diferita fata de cel cu doua posturi. 
 

4. Pulsatorul  
Nu putem verifica nivelul calitativ, dar, foarte usor aflam daca este dotat cu filtru de aer. 
 

5. Mansoanele de muls 

Cea mai simpla verificare este mirosul cauciucului. Un miros puternic si intepator ne informeaza ca avem 
un material de slaba calitate.  
Un manson flexibil, cu o finisare buna, fara un miros neplacut ne conduce spre un material de buna 
calitate.  
In cazul aparatelor pentru oi sau capre, mansoanele de muls trebuie sa fie din silicon. 
 

6. Bidonul de lapte 

Este recomandat bidonul din inox sau din policarbonat (transparent). 
 

7. Termenul de garantie 

Este un indicator excelent al calitatii. Un termen de garantie integrala de doi ani este foarte bun. Orice 
reper al aparatului de muls trebuie sa fie supus garantiei. 
 

8. Pretul 
De cele mai multe ori, acest criteriu este singurul in alegerea aparatului de muls. 
Mare greseala!  
Cumparind numai dupa criteriul pret, ajutam patrunderea pe piata a unor produse care, indiscutabil, ne 
vor crea prejudicii: boli ale ugerului animalelor, disconfortul aparitiei defectelor, costuri exploatare mari etc 
Vom apela la piese de schimb in scurt timp de la cumparare. Pentru aparatele de muls ieftine, piesele 
sunt, in general, scumpe. 

 


