
MilkBuggy+
Mléčný dávkovací vozík
s pojezdem pro telata
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Provedení

Mléčný vozík MilkBuggy+ od GEA Farm Technologies
představuje ideální řešení pro ty, kteří chtějí dopřát
nejmladším členům svého stáda optimální krmení.
Tento vozík nabízí možnost míchání, ohřevu,
přepravy a dávkování mléka. 

Ať už upřednostňujete krmení mlékem nebo mléčnou
náhražkou, výkonné čerpadlo MilkBuggy+ vše precizně
naservíruje Vašim zvířatům. Nový design navíc nabízí
intuitivní ovládání a komfortní rychlou přepravu.

Pohon

Přeprava i většího množství nápoje nečiní žádný
problém. Díky elektrickému pohonu a velkým
nafukovacím gumovým kolům je transport velmi
komfortní.

Ovládací jednotka

Ovládací jednotka, která je pro uživatele
velmi přívětivá, umožňuje snadné
programování dávkovaného množství,
stanovení časů ohřevu a výpočet
jednotlivých porcí. Do paměti je možné 
uložit až 6 množstevních porcí, které se
pak při krmení dají snadno navolit.
Pomocí časových spínacích hodin si taky 
můžete nechat připravit nápoj na určitou 
dobu.

Víko tanku

Víko tanku je vyrobené z nerezové oceli. Snadno se čistí 
a splňuje tak ty nenáročnější hygienické požadavky.

S MilkBuggy+ se snadno stane Vaše mléko mobilním 
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Stabilita při dopravě a snadné plnění

Horizontální tank umožňuje ergonomické
a snadné plnění. Nízké těžiště a čtyři gumová
kola zajišťují při pohybu vynikající stabilitu. 

Nápoj zůstává dlouho teplý

Vyhřívané vodní lůžko jednak šetrně ohřívá
mléko v tanku a zároveň slouží jako zásobník
tepla. Díky tomu dostávají telata neustále
nápoj o správné teplotě.

Hygienické a časově nenáročné řešení 

Integrovaná rotační tryska perfektně očistí 
tank, takže je MilkBuggy+ rychle připravený 
na další naplnění.

Bezpečná přeprava, snadná kontrola

Otočné LED světlo, které je na MilkBuggy+ 
osazené, Vám krásně osvětluje cestu a zároveň
i boxy telat, takže se s vozíkem můžete
bezpečně pohybovat a máte i neustálý
přehled o telatech.

Ať dáváte přednost krmení telat mlékem nebo mléčnou
náhražkou, MilkBuggy+ vyhoví všem Vašim potřebám. LED osvětlení zvýší bezpečnost

Technická data

Model MilkBuggy+ 200 litrů MilkBuggy+ 120 litrů

Rozměry (D x Š x V) 150 x 80 x 120 cm 130 x 80 x 120 cm

Mixér 0,37 kW / 230 V

Topení 4,5 kW / 400 V

Baterie 24 V / 50 Ah (2 x 12 V/ 50 Ah)

Centrální napájení 400 V / 50 Hz



GEA Group je globální strojírenský koncern s obratem ve výši miliard eur a působností ve více než 50 zemích 
světa. Společnost byla založena v roce 1881 a je jedním z největších poskytovatelů inovativních zařízení a 
výrobních technologií. GEA Group je uvedena mezi akciemi STOXX® Europe 600 Index.

Žijeme našimi hodnotami.
Dokonalost • Nadšení • Jednotnost • Zodpovědnost • GEA-verzita

GEA Czech Cluster

GEA Farm Technologies CZ, spol. s r.o.

Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

Tel +420 730 595 447

office.wcz@gea.com

www.gea.com

GEA Farm Technologies Slovakia, spol. s r.o.

Kuzmányho 3, 921 01 Piešťany

Tel +421 911 624 123

office.wsk@gea.com

www.gea.com
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