
DeLaval 
Kalver Melkmobiel
Met directe of 
warmwaterbad-verwarming



Een 360º blik op uw bedrijf met een Kalver Melkmobiel

Winstgevendheid
Ontworpen om arbeid 
te besparen bij het 
verstrekken van melk aan 
kalveren. Dit kan helpen 
de winstgevendheid op uw 
bedrijf te verbeteren.

Dierenwelzijn
Nauwkeurige dosering, 
fysiologisch aangepaste 
melkhoeveelheid en 
-temperatuur voor 
gezonde, springlevende 
kalveren.

Arbeidseffi ciëntie
Juiste en snelle dosering 
van de melk met een 
krachtige pomp en 
eenvoud bij het reinigen 
van de opslagtank kan u 
tijd en energie besparen.

Meer gemak met een DeLaval 
Kalver Melkmobiel

Een DeLaval Kalver Melkmobiel biedt u 
� exibiliteit en ef� ciëntie bij het verstrekken 
van melk aan uw kalveren. Robuustheid 
en ergonomisch design zorgen voor 
gebruiksgemak. Het bedieningspaneel maakt 
het aansturen heel eenvoudig en zorgt voor 
continuïteit bij het voeren van kalveren.

Ontworpen om arbeid 
 te besparen

 Altijd de juiste dosering

 Ergonomisch in gebruik

 Stabiel en betrouwbaar

 Voor verse melk en
 melkpoeder

 Robuust en duurzaam

Voedselveiligheid 
Betere controle over het 
proces van het voeren 
van melk aan kalveren 
helpt uw dieren gezond te 
houden.



Melk voeren aan kalveren kan een tijdrovende en zware taak zijn. De Kalver Melkmobiel is 
onze beste oplossing voor het mengen, verwarmen, transporteren en doseren van de melk. 
Met een Kalver Melkmobiel heeft u de controle en wordt ieder dier behandeld als een individu.

DeLaval Kalver Melkmobiel

DeLaval Kalver 
Melkmobiel
Kalver Melkmobiel CMMV15 en 
CMMV20 met directe verwarming

Directe verwarming voor snel en 
effectief opwarmen. Houdt de melk op
optimale temperatuur gedurende het 
voeren. 
Kenmerken: semi-automatische 
cycloonreiniging, roeren en intensief 
mixen.
Twee modellen: 150 en 200 liter

Opm.: eindtemperatuur is 42°C
*cijfers berekend door extrapolatie 
**CMMV15 met optionele hitte verspreidende bodemplaat

Opwarmtijd (min.)

Melk-
temperatuur

Vulhoeveelheid
(liters)

CMM120+/200+ CMMV15 CMMV15 hvbp** CMMV20

Warme 
verse melk

(35˚)

100 25

150 15 15

200 50 20*

Verse melk
(15˚)

100 65

150 55 50

200 120 75*

Koude
verse melk

(4˚)

100 80

150 75 70

200 140 100*

CMMV15, CMMV20
Verwarmingselement: 6,5 kW

Min. vulhoeveelheid: 30% van de inhoud van het opslagvat
Optie: hitte verspreidende bodemplaat voor 150 ltr: minimale vulhoeveelheid 
10 ltr verse melk

2 mixersnelheden:
Roerfunctie voor verse melk
Intensief mixen voor melkpoeder 

Vermogen mixer: 0,75 kW

Toerental mixer: 230/850/2880 rpm

Gewicht (leeg): 70 kg - 85 kg

Veilgheidsbegrenzer temperatuur

Tweedelig deksel 
voor veiligheid en 
gebruiksgemak 

Verticale tank met 
directe verwarming

Lage minimale 
vulhoeveelheid 
(10 ltr verse 
melk)

Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel4 grote robuuste 

wielen

Kalver Melkmobiel CMMV15 en 
CMMV20 met directe verwarming

Directe verwarming voor snel en 
effectief opwarmen. Houdt de melk op
optimale temperatuur gedurende het 

Kenmerken: semi-automatische 
cycloonreiniging, roeren en intensief 

150 en 200 liter

Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel



Bedieningspaneel

Elektrisch 
aangedreven 
(twee 
snelheden)

Leegloop-
slang

Draaibare 
doseerarm

360° led-licht

Deksel met 
EasyStop 
scharnieren
en cycloon- 
reiniging

Mixer voor 
verse melk en 
melkpoeder

Hendel 
met functie-
knoppen

Pendelas 

In hoogte 
instelbaar

Horizontaal 
vat met 
warmwaterbad- 
verwarming

DeLaval 
Kalver Melkmobiel
CMM120+ en CMM200+ 
met warmwaterbad-verwarming

Voor optimale melktemperatuur tijdens 
het voeren. Met warmwaterbad-
verwarming om de melkkwaliteit te 
behouden. Cycloonreiniging voor de 
beste hygiëne met minder werk. 

Twee modellen: 120 en 200 liter

Opwarmtijd (min.)

Melk-
temperatuur

Vulhoeveelheid
(liters)

CMM120+/200+ CMMV15 CMMV15 hvbp** CMMV20

Warme 
verse melk

(35˚)

100 25

150 15 15

200 50 20*

Verse melk
(15˚)

100 65

150 55 50

200 120 75*

Koude
verse melk

(4˚)

100 80

150 75 70

200 140 100*

CMM120+/CMM200+

Verwarmingselement: 4,5 kW/400V - 3,0 kW/230V

Vermogen mixer: 0,37 kW

Toerental mixer: 1400 rpm

Volume waterbad: 28,5 ltr/120 ltr - 36,5 ltr/200 ltr

Gewicht (leeg): 163 kg/120ltr - 210 kg/200ltr

Veilgheidsbegrenzer temperatuur



DeLaval Kalver 
Melkmobiel
CMMV15 en CMMV20 
met directe verwarming

• Zeer goede prestaties 
op het gebied van mixen 
van melkpoeder en 
opwarmingstijd

• Goede rijstabiliteit, ook op 
oneffen ondergrond, met 
remmen

• Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel voor snelle, 
correcte dosering

• Handig tweedelig deksel 
– voor toevoegen poeder 
tijdens het mixen

DeLaval Kalver 
Melkmobiel
CMM120+ en CMM200+ 
met warmwaterbad-
verwarming

• Horizontaal vat met 
warmwaterbad-
verwarming voor 
behoud melkkwaliteit

• Eenvoudig te 
reinigen met semi-
automatische 
cycloonreiniging

• 360° draaibaar led- 
licht

• Speciale aandacht 
voor ergonomie



DeLaval Kalver
Melkmobiel past 
optimaal bij:

Zet de Kalver 
Melkmobiel voor 
u aan het werk 

Zet de volgende stap op uw 
persoonlijke Kalver Melkmobiel-
reis: vraag een gesprek aan met uw 
DeLaval dealer of bezoek ons voor 
meer informatie op www.delaval.com

Wij leveren oplossingen die 
u helpen om meer en betere 
kwaliteit melk te krijgen van 
gezondere dieren. 

Daarom richten we ons niet 
alleen op één onderdeel 
van het melkproces. We 
ontwerpen, produceren, 
installeren en onderhouden 
hele systemen en we 
zorgen voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van elk 
onderdeel van die systemen.

DeLaval
kalverdrinkemmer met 

speen

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval miniborstel 
MSB

DeLaval
kalverdrinkautomaat

DeLaval VMSTM V300
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