Milchtaxi

Wyposażenie podstawowe,
optymalizujące odchów cieląt
• Milchtaxi typ 80L, 120L, 200L z podwoziem na
4 kołach
• Hamulecem
• Uchwytem ergonomicznym
• Milchtaxi typ 250L to przyczepa na kołach
• Łatwy do mycia zbiornik, wykonany z
polerowanej stali nierdzewnej
• Łatwo otwierająca się uszczelniona pokrywa  
• 1 ¼ kran odpływowy do całkowitego
opróżnienia
• Sterownik elektroniczny z termometrem i
regulacją poziomu cieczy

Wyposażenie dodatkowe dopasowane do
indywidualnych potrzeb  
Funkcje pompy
• Zasilana baterią pompa ze stali nierdzewnej
• Ramie dozujące z uchwytem ergonomicznym
• Akumulator i ładowarka
• Elektroniczna kontrola podaży płynów
Zdalne sterownie
• Dozowanie ramieniem dozującym na odległość
od Milchtaxi
• Odległość 10 m
• Możliwy wybór ilości na ramieniu dozującym
Mieszadło na dnie
• Silne mieszadło
• Krótkie mieszania podczas podgrzewania
mleka
Ogrzewanie elektryczne
• Sprawne ogrzewanie powierzchni dna
• Oszczędne ogrzewanie mleka bez przypalania
• Różne moce grzewcze dopasowane do pojemności modelu (3-6kW)

Ogrzewanie ciepłej wody
• Kontrola temperatury podgrzanej wody
• Kontrola czasu funkcji grzania
• 2 wymienniki ciepła
- wymiennik ciepła w zbiorniku
- wymiennik ciepła na zewnątrz zbiornika
Pasteryzacja
• Kombinacja funkcji pompowanie, mieszanie i
ogrzewanie jako standard
• Kontrola czasu pasteryzacji
• Zintegrowana funkcja chłodzenia tylko dla opcji
pasteryzator
EL-AN napęd elektryczny
• Switch-wolny dysk z 2 podstawowymi szybkościami
• Zasilanie do przodu i do tyłu
• Wbudowany akumulator i ładowarka
Wieszak na wiadro
• Wieszak na  2 x 30L mleka
• Do transportu siary lub wody
Płukanie
• Lanca do płukania  1,5 m
• Szybkie uwalnianie
• Możliwe tylko w połączeniu z pompowaniem

szybko, zdrowo, łatwo

Bez ryzyka zdrowia cieląt!

To mocne strony Milchtaxi, specjalnie do pasowanej do indywidualnych potrzeb w pańskim gospodarstwie.
W porozumieniu z dealerem Holm & Laue możesz
dowiedzieć się więcej o optymalnej metodzie
odchowu cieląt w swoim Gospodarstwie.
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Łatwiejsze i szybsze pojenie cieląt

Von:

Milchtaxi to odpowiedź na powyższe pytania. Bo
Milchtaxi zdobywa czas, który przeznaczą Państwo na to co najważniejsze w cielętniku - obserwację cieląt.

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

Czy nakład i czas pracy poświęcony na pojenie
cieląt przekracza wszelkie
ich limity?   

An:

Czy wątpicie w jakość mleka pełnego i boicie się
przenoszenia czynników chorobotwórczych?

Rückantwortfax (04331) 20  174 - 29

Procesu tak esencjonalnego w każdym Gospodarstwie Hodowlanym. Bo przecież to jego prawidłowy przebieg  jest podstawą  później osiąganych sukcesów.

Ich interessiere mich für:

Czy nie marzą Państwo o kompletnie zautomatyzowanej, prostej metodzie pojenia cieląt?
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