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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model
Egenvægt
Egenhøjde
Egenbredde
Egenlængde
Tankstørrelse
Mulighed for køl, 
opvarmning og 
pasteurisering 
Timer
Dosering

Pumpekapacitet
Hjulstørrelse

Betjening

Rengøring

Ekstraudstyr

Pris m. std. udstyr 

Stærk konstruktion med lang 
holdbarhed. Solid fi rehjulsopbygning gør 
MælkeTaxaen nem og sikker at køre med 
i al slags terræn. Stærk miksermotor 
sikrer god oprøring af mælkepulver. 
Fås også i 100 og 150 liter.

Calvex
MælkeTaxa 4.0
150 kg
1190 mm
760 mm
1330 mm
260 L
Køle-, opvarmnings- og 
pasteuriserings-funktion

Der er auto-timer
Programmering af 9 
doseringstrin. Letvægts 
doseringshåndtag.

40 L/min.
400 mm (front) / 265 mm

Betjeningsvenligt display m. 
statistik for pasteurisering, 
rengøring og udfodring.

Semiautomatisk rengøring. 
Nem og uhindret adgang til 
hele tanken.

Fjernbetjent doseringshåndtag 
m. 10 m. slange. Smart-Mix og 
tankmåler til tørstofregulering.

55.500 kr. u. E-drive

De tre store punkterfrie hjul gør 
vognen terrængående. Varmelegemet 
ligger i varmeafgivende materiale, 
To-trins omrøremotor for hhv. mælk 
og pulver, pistol med touchknap for 
udfodring, 12 v doseringspumpe 
og 250 cm mælkeslange.

Urban
Urban MilkShuttle
188 kg
1230 mm
820 mm
1540 mm
250 L
Køle-, opvarmnings- og 
pasteriserings-funktion

Der er timer
Programmering af 3 doseringer. 
Ergonomisk fuelpistol.

38 L/min.
40 cm udvendigt 

Brugervenligt betjeningspanel

Rengørings-program. Rengør-
ingskugle så maskinen rengørsig 
selv 100% kan tilkøbes.

Isoleringskappe, vacuumlåg, 
kugledyse, træk for vogn og lys.

52.500 kr. u. pasteurisering

Brugervenlig mælkevogn 
uden kompliceret ekstra-udstyr, 
der har en lang holbarhed med 
begrænset vedligehold. 
Skånsom opvarmning ved 
vandbad med varmelegeme under 
tanken sikrer mælkens kvalitet.

Mosegården
MG Mixervogn 180L
45 kg
1250 mm
650 mm
1340 mm
180 L
Køle- og opvarmningsfunktion

Termostat og timer
8 trin med 1-5 L dosering, kan pro-
grammeres til andre portioner. Fås 
også med fuelpistol.  

40 L/min.
Faste baghjul: 500x8 (44x12cm) 
Drejelige forhjul: 350x6 (30x9cm)

Ingen hjultræk

Rustfri ståltank let tilgængelig i alle 
hjørner med en alm. spandbørste.

Varmefunktion m. timer, låg, 
pumpe m/u doserings-kontrol. Kan 
mon-teres på eltruck undervogn.

13.800 kr.


