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Den nya DeLaval CMM200+ gör 
det enkelt för dig att mixa, värma, 
transportera och utfodra mjölk till 
dina kalvar. Med den kan du spara 
mycket tid och underlätta det annars 
tunga arbetet med att bära hinkar. 

Värmare
Värmaren säkerställer att mjölken 
får rätt temperatur tack vare ett 
varmvattenbad som finns under 
mjölktanken.
En timer gör att du kan programmera 
in föruppvärmning till upp till tre 
utfodringstillfällen.

Mixer
I DeLaval CMM200+ får du en 
homogen mjölkblandning utan 
klumpar tack vare den kraftfulla 
mixern och den stora omröraren.

DeLaval CMM200+ har en 
intervallväxlare på mixern som 
också fungerar som omrörare, vilket 
förhindrar att mjölken tjocknar och 
påskyndar uppvärmningen. 

Elektronisk styrning
Det integrerade styrsystemet med 
sin enkla kontrollpanel gör det ännu 
enklare att mixa, förbereda, utfodra 
och diska. Till exempel så beräknar 
mixningsfunktionen den ideala 
mängden pulver till mängden vatten. 
Du kan också använda funktionen 
”Selector key” till att programmera 
in 5 olika fodermängder samt en 
manuell inställning med kontinuerlig 
utpumpning.

Tanklock
Ett lock i rostfritt stål förhindrar 
mjölkspill när vagnen flyttas runt.

Svängbar arm
Den svängbarar armen kan 
höjdregleras för att underlätta 
utfodringen. Det gör det enkelt och 
effektivt att utfodra. 

Diskning
DeLaval CMM120 och CMM200+ 
är utrustade med ett integrerat 
automatiskt disksystem för 
effektiv rengöring av tanken.

DeLaval Mjölkmobil underlättar mixning av mjölkpulver, 
uppvärmning, transport och utfodring av mjölk till kalvar i 
individuella boxar eller hyddor. 
Oavsett om du vill utfodra helmjölk eller kalvnäring så kan 
du göra det med DeLaval Mjölkmobil. DeLaval CMM120+ 
rymmer 120 liter och DeLaval CMM200+ rymmer hela 200 
liter. De är båda enkela att köra runt bland kalvarna tack 
vare motorn. Du kör enkelt framåt eller backar vid behov.

TEKNISKA DATA CMM120+    CMM200+ 

Dimension      120 liter 200 liter 

Kombi-behållare Längd    120 cm 150 cm  

  Bredd      79 cm 79 cm 

  Höjd    130 cm 130 cm

Vikt utan last      153 kg 195 kg

Elförsörjning Mixer     0,37 kW / 230 V 

  Värmare     4,5 kW / 400 V 

Med mjölkmobil med framdrift är 
det lätt att utfodra dina kalvar


