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Laiks un laikmeti nomaina viens otru, mainās dzīves ritms, mainās dzīvesveids, tikai viens 
paliek nemainīgs – darbs uz zemes. Fermerim nav laika braukāt pa veikaliem un meklēt 

internetā dažādas vietnes, kur tirgo vajadzīgās preces. Vislabāk un ērtāk, kad visu 
nepieciešamo var iegādāties vienā vietā par pieņemamām cenām.

Tieši tā mēs izveidojām Tirdzniecības Namu LARTA – pēc “Viena loga” principa. Kompānija 
LARTA jau 40 gadu strādā ar fermeriem, kuri tur un audzē piena liellopus. Šajā laikā mēs 

esam uzkrājuši milzīgu pieredzi un izpratni tam, kā iekārtota dzīve fermā. Pie mums, 
Tirdzniecības Namā jūs varēsiet iegādāties jums nepieciešamās preces. Mūsu struktūrā ir 

divas noliktavas-veikali Latvijas teritorijā – Rīgā un Rēzeknē, 2021.gadā tiks atvērtas 
noliktavas-veikali Liepājā un Valmierā, un visi tie strādās kopā ar interneta-veikalu, kurā jūs 
varēsiet izvēlēties jums interesējošu preci. Mūsu piegādes dienests to aizvedīs jums, mūsu 

servisa dienests uzstādīs un iestatīs, bet, ja būs nepieciešams, veiks remontu un 
profilaktiskos darbus. Jebkuras mūsu iekārtu rezerves daļas jūs varat pasūtīt un saņemt pie 

mums. Mūsu rūpnīca Rēzeknē strādā un ražo iekārtas un komplektējošās daļas mūsu 
produkcijai.

Mūsu Tirdzniecības Nama asortiments sastāda vairāk kā 2 tūkstošus nosaukumu
un pastāvīgi paplašinās.

Par uzņēmumu
Tirdzniecības nams Larta
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Par uzņēmumu 
Rūpnīca

Uzņēmums SIA “ LARTA 1” dibināts 1997.gadā uz Rēzeknes slaukšanas iekārtu bāzes.
Izgatavojam visu mūsdienīgo slaukšanas tehnikas līniju – no mobiliem pārvietojamiem

slaukšanas agregātiem līdz stacionāriem slaukšanas kompleksiem.

LARTA slaukšanas tehnika atšķiras ar paaugstinātu drošību un izturību pret agresīvu
ārējo vidi. Kompānijā LARTA izmantojamie materiāli un tehnoloģijas nodrošina agregātu

kalpošanas laiku, ne mazāku kā 10 gadus.

Servisa dienests piegādās, uzstādīs, iestatīs iekārtu, kā arī apmācīs iemaņām rīkoties
ar tām. Remontējam un apkalpojam slaukšanas iekārtas uz vietas vai pie sevis rūpnīcā.

Uzņēmumam ir dīleru tīkls Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Bulgārijas
teritorijā. Slaukšanas iekārtu mezgli un detaļas ir unificētas, tas atvieglo remontu un

apkalpošanu.LARTA slaukšanas iekārtas un piena vadi tiek piegādāti uz Baltijas valstīm,
Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Vāciju, Ungāriju un Bulgāriju.

Slaukšanas agregāti atbilst Eiropas Savienības standartiem un prasībām.
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 220V (ar 1 slaukšanas aparātu)

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO-P 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO-22 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-22 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg
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Slaukšanas agregāti

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1P 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO N 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda spainī (25 litri) ar 
pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
47 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1N 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda spainī (25 litri) ar 
pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
52 kg

Elektriskie 220V (ar 1 slaukšanas aparātu)

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1P-22 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO P-22 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 220V (ar 1 slaukšanas aparātu • ar 2 slaukšanas aparātiem)

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO C 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī (30 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
45 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1C 220V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī (30 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
49 kg

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(18 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-2 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī 
(18 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO-22 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 220V (ar 2 slaukšanas aparātiem)

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO P 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(18 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2 220V

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2 220V (2470034). Agregāts ir paredzēts 
vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru darbības 
pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO P 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(22 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-2-22 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī 
(22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2-22 220V

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2 220V (2470034). Agregāts ir paredzēts 
vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru darbības 
pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 220V (ar 2 slaukšanas aparātiem)

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO N 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda 
spaiņos (25 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
47 kg

40 x 40 x 60 cm
12 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO C 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai plastmasas spaiņos 
(30 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 220 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
45 kg

40 x 40 x 60 cm
10 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 N-2 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda 
spainī (25 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
52 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 C-2 220V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī 
(30 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
49 kg

40 x 40 x 60 cm
12 kg

+
+

40 x 40 x 60 cm
10 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 380V (ar 1 slaukšanas aparātu)

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 
litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO P 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-22 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar sinhronās 
darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO-22 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī 
(22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 380V (ar 1 slaukšanas aparātu)

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1P 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1N 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda spainī (25 litri) ar 
pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
52 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO N 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda spainī (25 litri) 
ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
47 kg

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO P-22 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-22 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 380V (ar 1 slaukšanas aparātu • ar 2 slaukšanas aparātiem)

Individuālais slaukšanas agregāts LARTA UNO C 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī (30 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
45 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1C 380V

Agregāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī (30 litri) ar pāru 
darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
49 kg

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos 
(18 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-2 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī
(18 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO-22 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos 
(22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
42 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 380V (ar 2 slaukšanas aparātiem)

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO P 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(18 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-2-22 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī
(22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru un kolektoru 90 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
47 kg

30 x 30 x 55 cm
7 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī
(18 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO P-22 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spaiņos
(22 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
43 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 P-2-22 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai alumīnija spainī
(22 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
48 kg

30 x 30 x 55 cm
8 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 380V (ar 2 slaukšanas aparātiem)

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO N 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda 
spaiņos (25 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
47 kg

40 x 40 x 60 cm
12 kg

+
+

Induviduālais slaukšanas agregāts LARTA DUO C 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai plastmasas spaiņos 
(30 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,55 kW, 380 V
200 l/min
bez eļļošanas
120 x 40 x 80 cm
45 kg

40 x 40 x 60 cm
10 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1 N-2 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda 
spainī (25 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
52 kg

40 x 40 x 60 cm
12 kg

+
+

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-2 C 380V

Agregāts ir paredzēts vienlaicīgai divu govju mašīnslaukšanai plastmasas spainī
(30 litri) ar pāru darbības pulsatoru un kolektoru 180 cm³.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
49 kg

40 x 40 x 60 cm
10 kg

+
+
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Slaukšanas agregāti
Elektriskie 220V (bez slaukšanas aparāta) • Elektriskie 380V (bez slaukšanas aparāta)

Ar benzīna dzinēju

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-03 220V

Bez slaukšanas aparatūras

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
40 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1B

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru
un kolektoru 90 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
55 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1BP

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai alumīnija spainī (18 litri) ar pāru darbības pulsatoru
un kolektoru 180 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
56 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1B-22

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar sinhronās darbības pulsatoru
un kolektoru 90 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
55 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1-03 380V

Bez slaukšanas aparatūras

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
40 kg
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Slaukšanas agregāti
Ar benzīna dzinēju

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1BN

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai nerūsošā tērauda spainī (25 litri) ar pāru darbības pulsatoru
un kolektoru 180 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
60 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1BC

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai plastmasas spainī (30 litri) ar pāru darbības pulsatoru
un kolektoru 180 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
58 kg

Individuālais slaukšanas agregāts ODS-1BP-22

Agregāts ir apgādāts ar benzīna iekšdedzes dzinēju. Tas ir paredzēts govju 
mašīnslaukšanai alumīnija spainī (22 litri) ar pāru darbības pulsatoru
un kolektoru 180 cm³.

Dzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

3.5 Hp
170 l/min
bez eļļošanas
140 x 40 x 80 cm
56 kg
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Vakuuma iekārtas • Elektrodzinēji
Vakuuma iekārtas Iekārtas • Vakuuma sūkņi • Elektrodzinēji 220V / 380V

Vakuumiekārta ADS.20.03.000 220V

Paredzēta vakuumetriskā spiediena radīšanai mašīnslaukšanai.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

1,1 kW, 220 V
170 l/min
bez eļļošanas
60 x 30 x 70 cm
34 kg

Vakuumiekārta ADS.20.03.000 380V

Paredzēts vakuumetriskā spiediena radīšanai mašīnslaukšanai.

Elektrodzinēja jauda
Vakuuma iekārtas ražība
Sausais vakuum sūknis
Izmēri
Svars

0,75 kW, 380 V
170 l/min
bez eļļošanas
60 x 30 x 70 cm
34 kg

Vakuumsūknis AID.2.09.000

Plākšņu - rotorveida sūknis paredzēts vakuumetriskā spiediena radīšanai 
mašīnslaukšanā.

Ieplūdes un izplūdes urbumu nosacītais diametrs
Rotora vārpstas izejas gala diametrs
Sausais
Izmēri
Svars

20 mm
11 mm
bez eļļošanas
20 x 15 x 15 cm
10,3 kg
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Elektrodzīnēja spriegums
Elektrodzinēja jauda
Izmēri
Svars

220 V
1,1 kW
40 x 30 x 30
13 kg

Elektrodzīnēja spriegums 
Elektrodzinēja jauda
Izmēri
Svars

380 V
0,75 kW
40 x 30 x 30
13 kg

Elektrodzinēja komplekts K1 SAB.10.000

Komplekts ir paredzēts slaukšanas agregātā benzīna dzinēja nomaiņai,
lai būtu iespējams slaukt ar elektrību.

Elektrodzinēja komplekts K3 SAB.10.000

Komplekts ir paredzēts slaukšanas agregātā benzīna dzinēja nomaiņai,
lai būtu iespējams slaukt ar elektrību.

Vakuuma iekārtas
Vakuumsūkņa daļas

Manžete 15x30

---

Gultnis
60202

Izmēri 15x35 mm

Lāpstiņa grafīta
АID.2.09.005

Izmēri 90x30x5 mm
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Slaukšanas aparāti
Govju mašīnslaukšanas aparatūra

Slaukšanas aparatūra DPR.31.000-01

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar sinhronās
darbības pulsatoru, kolektoru 90 cm³ un alumīnija spaini 18 litri. Šļūteņu garums
no spaiņa līdz kolektoram – 0,9 metri.

Slaukšanas aparatūra DPR.31.000-01-22

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar sinhronās
darbības pulsatoru, kolektoru 90 cm³ un alumīnija spaini 22 litri. Šļūteņu garums
no spaiņa līdz kolektoram – 0.9 metri.

Slaukšanas aparāts SA.08.000-22

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar sinhronās
darbības pulsatoru, kolektoru 90 cm³ un alumīnija spaini 22 litri. Šļūteņu garums
no spaiņa līdz kolektoram – 2.5 metri.

Slaukšanas aparāts SA.01.000

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar pāru darbības 
pulsatoru, kolektoru 180 cm³ un alumīnija spaini 18 litri. Šļūteņu garums no spaiņa 
līdz kolektoram – 2.5 metri.

Izmēri
Svars

30 x 30 x 55 cm
8,3 kg

Slaukšanas aparāts SA.08.000

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar sinhronās
darbības pulsatoru, kolektoru 90 cm³ un alumīnija spaini 18 litri. Šļūteņu garums
no spaiņa līdz kolektoram – 2.5 metri.
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Izmēri
Svars

30 x 30 x 60 cm
7,10 kg

Izmēri
Svars

30 x 30 x 55 cm
6,85 kg

Izmēri
Svars

30 x 30 x 60 cm
7,10 kg

Izmēri
Svars

30 x 30 x 60 cm
7,35 kg

Slaukšanas aparatūra (bez spaiņa) SA.08.000-01

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai. Nokomplektēts ar sinhronās
darbības pulsatoru, kolektoru 90 cm³ Šļūteņu garums no spaiņa
līdz kolektoram – 2.5 metri.

Slaukšanas aparāti
Govju mašīnslaukšanas aparatūra

Slaukšanas aparāts SA.01.000-22

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar pāru
darbības pulsatoru, kolektoru 180 cm³ un alumīnija spaini 22 litri. Šļūteņu
garums no spaiņa līdz kolektoram – 2.5 metri.

Slaukšanas aparāts SA.06.000

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar pāru darbības 
pulsatoru, kolektoru 180 cm³ un nerūsējošā tērauda spaini 25 litri. Šļūteņu garums 
no spaiņa līdz kolektoram – 2.5 metri.

Slaukšanas aparāts SA.09.000

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai spainī. Nokomplektēts ar pāru darbības
pulsatoru, kolektoru 180 cm³ un plastmasas spaini 30 litri. Šļūteņu garums no spaiņa
līdz kolektoram – 2.5 metri.

Izmēri
Svars

40 x 40 x 60 cm
8,5 kg
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Slaukšanas aparatūra (bez spaiņa) SA.01.000-01

Aparāts ir paredzēts govju mašīnslaukšanai. Nokomplektēts ar pāru
darbības pulsatoru, kolektoru 180 cm³ un šļūteņu garums no spaiņa līdz
kolektoram – 2.5 metri.

Izmēri
Svars

30 x 30 x 60 cm
8,5 kg

Izmēri
Svars

40 x 40 x 60 cm
10,5 kg

Izmēri
Svars

40 x 40 x 20 cm
4,5 kg

Izmēri
Svars

40 x 40 x 20 cm
5,5 kg

19 20



Kolektori slaukšanai
Kolektors • Kolektora daļas

Kolektors
ADU.03.000

Tiek pielietots sinhronās
darbības slaukšanas aparātā.

Tilpums – 90 cm³. Svars – 0.8 kg.

Kolektors
(240 ml) 1559004 

Tiek pielietots pāru
darbības slaukšanas aparātā.

Tilpums – 240 cm³. Svars – 0.6 kg.

Kolektors
SA.03.130

Tiek pielietots pāru
darbības slaukšanas aparātā.

Tilpums – 180 cm³. Svars – 1.0 kg.

Kolektors
(250 ml) 1549011 

Tiek pielietots pāru
darbības slaukšanas aparātā.

Tilpums – 250 cm³. Svars – 0.5 kg.

Sprostpaplāksne 
DD.00.402

---

Vārsts 
DD.00.220

---

Sadalītājs
DD.00.055

---

Korpuss kolektora
ADU.03.001

---

Paplāksne
ADU.03.003

---

Korpuss
ADU.03.010

---

Korpuss
1550006

---

Blīve
DD.00.062

---
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Kolektori slaukšanai
Kolektora daļas

Korpuss
1550033

---

Stienis
1540022

---

Stienis
1540023

---

Korpuss
1530052

---

Blīve
1530314

---

Gredzens
1530068

---

Uzgrieznis
1530330

---

Sadalītājs
1530189

---

Kolektora vārsts
1530301

---

Paplāksne
1530016

---
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Korpuss
1300010

---

Kolektora korpuss
1300051

---
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Pulsatori slaukšanai
Pulsatori slaukšanai • Pulsatoru daļas 

Pulsators (sinhronais) 
ADU.02.000

Pulsāciju skaits – 66 pulsācijas minutē.
Taktu attiecība – 60/40.

 Slīdņa bloks
1050011

---

Pulsators pāru (L02)
1059029

Pulsāciju skaits – 60 pulsācijas minutē.
Taktu attiecība – 60/40.

Vārsta plate
1005007

---

Bīdnis
1050012

---

Blīve
1050008

---

Plāksne
1050009

---

Filtrs
1050027

---

Vāks
1050056

---

Gredzens
1000159

---

Bīdnis
1050116  

---

Diafragma
1050114

---
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Pulsatori slaukšanai
Pulsatoru daļas 

Korpuss
ADU.02.001

---

Uzgrieznis
ADU.02.004

---

Vāks
ADU.02.002

---

Gredzens
ADU.02.005

---

Gredzens
ADU.02.009

---

Membrāna
ADU.02.008

---

Apvalks
ADU.02.014

---

Vārsts 
ADU.02.021

---

Uzgrieznis
ADU.02.015

---
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Slaukšanas spaiņi
Slaukšanas spaiņi • Vāki • Vāku blīves 

Slaukšanas spainis
DPR.31.120-02

Alumīnija, 18 litri.
Izmēri    30x39 cm.

Svars 2.5 kg.

Slaukšanas spainis
1310310

Nerūsējošā tērauda, 25 litri.
Izmēri    34x43 cm.

Svars 5.0 kg. 

Slaukšanas spainis
DPR.31.120-02-22

Alumīnija, 22 litri.
Izmēri    30x43 cm.

Svars 2.7 kg.

Slaukšanas spainis (plastmasas 
tērauda, 30 litri) 9100002

Plastmasas tērauda, 30 litri.
Izmēri    37x43 cm.

Svars 3.0 kg. 

Vāks (nerūsējošā tērauda) 
SA.04.010 ar blīvi SA.04.001   

---

Vāks (plastmasas) ISA.10.80.000
ar blīvi DPR.04.007  

---

Vāks (nerūsējošā tērauda) 
SA.04.070 ar blīvi SA.04.001   

---

Blīve
DPR.31.002  

---

Blīve
DPR.04.007  

---

Blīve
SA.04.001   

---
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Šļūtenes
Šļūtenes (polivinilhlorīda - PVH) • Šļūtenes silikona • Šļūtenes gumijas • Pupu gumijas

Šļūtene 5x8 mm
(vakuumam)

Polivinilhlorīda

Šļūtene 19x32 mm
(pārtikas)

Polivinilhlorīda

Šļūtene 14x23.6 mm 
(pārtikas)

Polivinilhlorīda

Šļūtene 7x14 mm
(vakuumam)

Polivinilhlorīda

Šļūtene 14x23.6 mm
(L-2.500 mm) ADM.03.005

(pārtikas)
Polivinilhlorīda

Šļūtene dubultā 7x13.4 mm 
(vakuumam)

Polivinilhlorīda

Šļūtene 14x23.6 mm
(L-900 mm) ADM.21.001

(pārtikas)
Polivinilhlorīda

Šļūtene 14x24 mm
(pārtikas)

Silikona

Šļūtene 14x23.6 mm
(L-2.800 mm) SAV.03.001

(pārtikas)
Polivinilhlorīda

Šļūtene 18x28 mm
(pārtikas)

Silikona

Šļūtene 11x22 mm
(L-1.900 mm) DD.00.007

(vakuuma)
Gumijas

Šļūtene 7.5x14 mm
(L-2.500 mm) ADM.03.012

(vakuuma)
Gumijas
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Šļūtenes
Pupu gumijas

Dubulšļauka 7.5x14mm 
(L-2.500mm) ADM.03.011

---

Pupu gumija
DD.00.041A

---

Dubulšļauka 7.5x14mm 
(L-900mm) ADM.03.011-01

---

Pupu gumija
DD.003B

---

Pupu gumija silikona
UZEU 0-528S

---

Pupu gumija
UZEU 0-528

---

Pupu gumija
silikona

---
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Citas slaukšanas aparātu daļas
Citas slaukšanas aparātu daļas

Slaukšanas stobriņš 
SA.05.010

250 grami. Garums 155 mm.
Caurums 17 mm.

Stūrenis
DPR.31.007

---

Gredzens
DD.00.011-01

---

Ieliktnis
DF.22.003A

---

Stūrenis
AID.05.001

---

Trejgabals
DPR.31.004

---

Сaurulīte
DD.00.033

   6x12, L=180 mm.

larta.lv

Adapters
2809136

---

Vārsts
SA.01.001

---

Adaptera blīve
2800071

---
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Vakuumregulators
Vakuumregulatora daļas 

Vakuumregulators 
AID.01.350

Paredzēts regulēt vakuumetrisko 
spiedienu slaukšanas agregātos.

Vārsts
АID.01.370                                              

---

Vakuumregulatora ligzda 
AID.01.360

---

Balsts
АID.01.034

---

Korpuss
АID.01.770

---

Atspere
AID.01.603

---

Manšete
АID.01.033

---
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Citas slaukšanas agregātu daļas
Citas slaukšanas agregātu daļas

Rāmis
ISA.10.120.000-01

Slaukšanas agregātam ar elektrisko 
dzinēju.

Vakuumbalons
ISA.10.60.000

Slaukšanas agregātam ar elektrisko 
dzinēju.

Rāmis
SAB.2.11.000

Slaukšanas agregātam ar benzīna 
dzinēju.

Vakuumbalons
154055015

---

Slāpētājs
AID.2.08.000

---

Slāpētājs
ISA.10.50.000

---

Slāpētājs
154021001

---

Palaišanas ierīce 380V 
AID.01.590-05

---

Palaišanas ierīce 220V 
AID.01.590-06

---

Vakuumetrs
HL-MP40

---

larta.lv

Štuceris
ADM.23.006

---

Vakuummetrs 100, G ½

---
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Citas slaukšanas agregātu daļas
Citas slaukšanas agregātu daļas

Vakuuma krāns 3/4 - 1' 
3200011

---

Skriemelis
AID.2.01.602
Vakuumsūknim.

Drošības vārsts 
ADS.20.08.000

Atrodas vakuumbalonā un nodrošina 
šķidruma nenokļūšanu vakuumsūknī.

Skriemelis
AID.2.01.603
Elektrodzinējam.

Kondensators 25µF 

220 V elektrodzinējam.

Siksna O-630

---

Vāks
DPR.32.031 

Vakuumbalonam.

Noslēgs
AID.03.004 

---

Apvalks
AID.2.01.009 

---

Ieliktnis
AID.03.005 

---

larta.lv

Ritenis

---

Vāks
159055060 

---

Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 7

+371 29 462 625

info@larta.lv
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31


