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In de afgelopen jaren is er een toename zichtbaar van het individueel
huisvesten van kalveren. Het voeren van de kalveren is daarmee een
tijdrovende en zware klus. De CMMV van DeLaval is een kalver melkmobiel
met directe verwarming; voor mixen, opwarmen, transport en een juiste
dosering van volle melk of melkvervanger aan kalveren. De CMMV is
beschikbaar in een 150 en 200 liter uitvoering. Met de komst van de CMMV,
biedt DeLaval nu maar liefst 4 verschillende typen kalver melkmobielen aan.
Gezonde kalveren
De CMMV kalver melkmobiel maakt het mogelijk om de kalveren nog
nauwkeuriger te kunnen voeren. Dankzij de roerfunctie ontstaat er altijd een mooi
homogeen mengsel. De roerfunctie heeft 2 standen tot zijn beschikking. Intensief
mixen voor gebruik bij melkpoeder en effectief roeren bij het verwerken van verse
melk. Dankzij de krachtige pomp is de dosering snel en nauwkeurig. De dosering
is eenvoudig in te stellen. De melk wordt direct opgewarmd in de verticale tank en
houdt de melk warm en op temperatuur tijdens het voeren.
Gebruiksvriendelijk
De CMMV rijdt, dankzij de 4 grote robuuste wielen, goed en gemakkelijk over het
erf. Dankzij de grote wielen vormen eventuele afstapjes of drempels geen
problemen. De CMMV van DeLaval heeft een eenvoudig te bedienen

controlepaneel waarop eenvoudig de actuele melkhoeveelheid is te zien. Ook kan
hier de dosering op worden ingesteld en gekalibreerd en de semi-automatische
reiniging gestart worden.
De CMMV is per direct beschikbaar via het DeLaval dealernetwerk in de Benelux.

Voor meer informatie:
info.nl@delaval.com

Over DeLaval
DeLaval is wereldmarktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en oplossingen
voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie mogelijk, rekening
houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze oplossingen en systemen
worden gebruikt door miljoenen melkveehouders verspreid over de wereld, elke dag
opnieuw.
DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers. DeLaval is, naast Tetra Pak en Sidel,
onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie voor meer informatie:
www.delavalcorporate.com.

