MILKPOWER
De Milkpower is een zelfrijdende machine waarmee melk
vanuit een vat gevoerd kan worden. Hierdoor word de lichaamsbelasting tot een minimum beperkt. De machine
brengt de melk zelf mee en is zo gebouwd dat hier rijdend
niets van word vernomen. Met de verende stuurinrichting
stuurt u comfortabel door de stal en heeft u een uitstekend overzicht over de kalveren. Met de Milkpower kan
zeer exact worden gevoerd, dit kan op verschillende niveaus en tot op 0,1 liter nauwkeurig, dit is afhankelijk van
het soort computer dat gebruikt word.
Gebruiksvriendelijk
De Milkpower is eenvoudig te bedienen met drukknoppen welke bediend kunnen worden op het stuur. Doordat er gebruik
gemaakt kan worden van voorkeursinstellingen kan zelfs een
leek voeren met de Milkpower. Boven de regelbare pomp en
het rijwielgedeelte staat het vat hierdoor is de machine zeer
compact gebouwd en kunt u eenvoudig door een smalle stal
manoeuvreren. De afmeting is afhankelijk van de uitvoering.
Standaard kan er gekozen worden uit een vat van 700 of
1000 Liter.
Toekomst
Bij de nieuwe Milkpower is ook gedacht aan de toekomst.
Naast dat er gebruik is gemaakt van robuuste en duurzame
onderdelen is de machine modulair opgebouwd zodat u gemakkelijk de machine uit kunt breiden met de nieuwst opties.

Standaard uitgerust;
• Volledig uit rvs vervaardigd
• Differentieel met aandrijfmotor, 2 massieve banden
• 1"doorlaat met elektrisch bedienbare kogelkraan
• Retourleiding voor rondpompen (roerwerking)
• Geveerde stuurinrichting met opklapbare opstap
• Onderhoudsvrije sensor
• Automatische doseerafslag
• Regelbare pomp
• Inhoud aflezing
• Spenenrekje
• Deksel

Voordelen:
• Iedereen kan doseren met de Milkpower
• Exacte dosering
• Snelle dosering
• Op 0,10 liter instelbaar
• Vijf of twintig voorkeursinstellingen voor dosering
• Weinig tot geen lichaamsbelasting
• Eenvoudig draaien in de stal
• Onderhoudsvriendelijk vervaardigd uit RVS
• Melk koelt niet af

