De Melktaxi is een oplossing voor veehouders die het voeren van de kalveren willen
optimaliseren. De eenvoudige, betrouwbare techniek van de Melktaxi zorgt voor een
combinatie van werkgemak, nauwkeurigheid van voeren en gezondheid. De mogelijkheid
om rauwe melk te pasteuriseren verkleint de kans op het verspreiden van ziektes in de
stal. Belangrijke instellingen zijn eenvoudig te programmeren, hierdoor wordt het gevaar
om fouten te maken geminimaliseerd.

Eenvoudig(er) en sneller kalveren voeren
Verlicht zwaar sjouw-werk (emmers melk naar kalveren dragen)
Gezonde melk door pasteuriseren
Precisie en continuïteit
Lagere opfokkosten
Eenvoudige reiniging
Mobiel en wendbaar
Meervoudige inzetbaarheidsmogelijkheden

Melktaxi met inhoud van 100, 150 of 260 Liter voorzien van wendbaar, stabiel
onderstel op 4 wielen. 40 cm grote voorwielen op de modellen met een inhoud
van160 en 260 Liter.
Krachtig bodemroerwerk met interval roeren bij het verwarmen van de melk
Handrem
Ergonomische handgrepen
Tank van gepolijst RVS, eenvoudig te reinigen
Afsluitbare deksel met afdichting die helemaal geopend kan worden
1 ¼ afvoerkraan voor volledige lediging
Elektronische besturing met vulpeilcontrole en thermometer
LED rijlicht
Half automatisch reinigingsprogramma
Melktaxi 260 Liter te verkrijgen als aanhangwagen met steunwiel

1. Melk wordt aangeroerd en/of tot de optimale drinktemperatuur
verwarmd.
2. Eenvoudig naar de kalveren rijden met behulp van het praktische
onderstel
3. Accu aangedreven pomp doseert melk nauwkeurig in de emmers
4. Met behulp van pasteurisatie volle melk zonder ziekte risico voeren
5. Vele opties zoals warwaterverwarming, emmerrek en sonde set te
verkrijgen.
Bruikbare
tankinhoud (L)
Melktaxi 100 L 100
Melktaxi 150 L 150
Melktaxi 260 L 260
Melktaxi
260
aanhangwagen

Stroomaansluiting
Pompvermogen
Verwarmingsvermogen
Roerwerk
Wielgrootte

Totale tankinhoud
(L)
115
180
290
290

230V / 16A of 400V / 16A
ca. 40 liter per minuut.
3KW, 5KW of 6KW
250 W
400 / 265 mm

Breedte
(cm)
60
75
76
120

Lengte
(cm)
126
129
133
140

Hoogte
(cm)
109
109
119
125

Pompfunctie
Tot 9 vrij programmeerbare doseerhoeveelheden
Accu-aangedreven RVS-pomp
Doseerarm met ergonomische handgreep
Onderhoudsvrije accu en oplader
Elektronische doseerregeling
Afstandsbediening
Doseerknop op de doseerarm
Afstand tot Melktaxi tot 10 m
Voorselectie van menghoeveelheid op de doseerarm mogelijk

Energie besparende warmwater verwarming
Temperatuur controle van het warme water
Programmeerbare verwarmingsstart (tot 6 tijden)

Elektrische verwarming
Effectieve oppervlakverwarming
Rustige verwarming van de melk, zonder dat de melk verbrand
Verschillend verwarmingsvermogen per model (3-6 kW)
Programmeerbare verwarmingsstart (tot 6 tijden)

Pasteurisatiefunctie
Combinatie van de functies pompen, roeren en verwarmen als standaard.
Programmeerbare start van de pasteurisatie (tot 6 tijden)
Geïntegreerde koelfunctie
Keuze uit twee programma’s: 65°C in 35 min / 60°C in 60 min

EL-AN Elektrische rijaandrijving
Traploze aandrijving met twee basissnelheden
Krachtige vooruit en achteruit
Onderhoudsvrije 24V accu en oplader

Emmerhouderframe
Opklapbaar rek voor twee 30 liter melkemmers voor modellen 150 en 260 liter. Ruimte voor
een 30 liter melkemmer bij het model van 100 liter.
Voor het transport van o.a. biest, drinkwater, emmers
Eenvoudig handmatig opklap- en vergrendelbaar

Biestbus
RVS tank voor 8 liter biest (past in melkbus van 30 liter)

Drenchfunctie voor koeien (alleen in combinatie met pompfunctie)
Sonde lang 1,5 meter
Snelkoppeling

