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Σίτισης Μικρών 
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Άνεση και φροντίδα

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MP MilkCab 
Παστεριωτής σίτισης μοσχαριών 
(200 - 300lt)

O παστεριωτής MP MilkCab είναι η 
ιδανική λύση για τη σίτιση μικρών 
μοσχαριών με γάλα. Με το MP MilkCab 
το ακατάλληλο προς πώληση γάλα, 
παστεριώνεται και χρησιμοποιείται για 
σίτιση των μοσχαριών, αντικαθιστώντας 
τα υποκατάστατα, γεγονός που σημαίνει:

• Μικρότερο κόστος για την σίτιση των ζώων.
• Γρήγορη απόσβεση του εξοπλισμού.
• Σωστή ανάπτυξη των μοσχαριών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’ τεχνολογίας 
resistive τοποθετημένη στο εμπρός μέρος της 
δεξαμενής.

• Εναλλάκτης θερμότητας στο πλευρικό 
τοίχωμα και στον πυθμένα της δεξαμενής για 
ταχύτερη θέρμανση του γάλακτος.

• Δεξαμενή γάλακτος κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) μονωμένη 
με οικολογικό αφρό πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών υψηλής πυκνότητας, πάχους 
45mm στο πλάι και 100mm στον πάτο.

• Μοτέρ ανάδευσης 30 στροφών/λεπτό.
• Ανοξείδωτο κάλυμμα πίνακα για την 

προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων.

• Χειριστήρια κίνησης στη λαβή μεταφοράς 
με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 
και με συμπληρωματικά κουμπιά για την 
ενεργοποίηση της μάνικας σίτισης των ζώων.

• Emergency stop κατά την όπισθεν.
• Ανοξείδωτα ελατήρια για εύκολο άνοιγμα και 

κλείσιμο του καπακιού.
• Φρένο ρόδας.
• Μάνικα τροφοδοσίας με χρήση δοσομετρητή 

και ανοξείδωτη βάση.
• Υψηλής ποιότητας κυκλοφορητής για την 

κυκλοφορία του νερού.
• Ηλεκτρικός θερμαντήρας 12kW.
• Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ψύξης.
• Αυτόματη βαλβίδα πλήρωσης.
• Πολυφωσφατικό φίλτρο που αποτρέπει τις 

εναποθέσεις ασβεστίου στο κύκλωμα νερού.
• Φίλτρο νερού.
• Φωτεινή ειδοποίηση.
• Πίνακας ηλεκτρικής παροχής.
• Ταχυσύνδεσμοι παροχής νερού και ρεύματος.



Plus
Διατίθενται στα μοντέλα MP MilkCab και MP 
MilkCab Advanced. 

• Iσχυρό ηλεκτρικό μοτέρ κίνησης που 
λειτουργεί με μπαταρία (αυτονομία μπαταρίας 
μεγαλύτερη των 3 ωρών).

• Διαθέσιμα με 3 ή με 4 ρόδες κύλισης.
• Αναθέρμανση του μίγματος στην θερμοκρασία 

ταΐσματιος (37 - 40 βαθμούς C).

MP MilkCab Advanced 

Το MP MilkCab advanced είναι η ιδανική λύση
για τη σίτιση μικρών μοσχαριών καθώς μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παστερίωση
του ακατάλληλου προς πώληση γάλακτος ή του 
πρωτογάλακτος, όσο και για την ανάμιξη νερού 
με σκόνη γάλακτος.

• Διαθέτει πολύστροφο μοτέρ ανάδευσης 
350 στροφών / λεπτό με inverter, για να 
καλύπτει την απαίτηση 2 ταχυτήτων (αργό για 
παστερίωση - γρήγορο για σκόνη).

• Ειδικό αναδευτήρα για ανάδευση φρέσκου 
γάλακτος. 

MP MilkCab Basic

To μοντέλο MP MilkCab Basic χρησιμοποιείται για 
την ανάμειξη νερού με σκόνη γάλακτος και την 
θέρμανσή του ώστε να φτάσει στην επιθυμητή 
θερμοκρασία σίτισης.

• Διαθέτει μοτέρ ανάδευσης με αυτόματο 
έλεγχο στροφών γρήγορης περιστροφής για 
την ανάμειξη σκόνης.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

• Εργονομικός σχεδιασμός.
• Κίνηση ακόμα και σε δύσβατες διαδρομές.
• Χαραγμένη διαβάθμιση στο εσωτερικό 

τοίχωμα της δεξαμενής για εύκολη 
ογκομέτρηση.

• Μέσω μιας οθόνης φιλικής προς τον χρήστη, 
εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος και η 
αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών 
λειτουγίας από την παστερίωση μέχρι τη 
σίτιση (έλεγχος θερμοκρασίας γάλακτος, 
καταχώρηση ποσότητας σίτισης στο σύστημα, 
αυτόματη εκκίνηση, παύση λειτουργίας, κ.λπ.).

• Επιλογή χρόνου έναρξης παστερίωσης.
• Απλός και εύκολος χειρισμός.
• Μενού πλήρως αναβαθμίσιμο και διαθέσιμο σε 

όλες τις γλώσσες.
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κίνησης.
• Ρύθμιση ακριβούς ποσότητας σίτισης 

(Ηλεκτρονικός έλεγχος της ποσότητας σίτισης 
ανά 0.25L).



3o χλμ. Επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού
572 00 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη

T/F 23940 20400
E sales@milkplan.com www.milkplan.com
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