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MG Mælkevogne

MG Mælkevogne
MG mælkevogne findes i flere forskellige vari-
anter. Vognene bygges op ud fra individuelle 
ønsker og behov: 

MG STANDARD MÆLKEVOGN
Standard mælkevognene leveres med rustfri 
tanke og understel, som sikrer nem rengøring, 
lave vedligeholdelsesomkostninger og lang 
levetid.

MG SPECIAL MÆLKEVOGN 
Special mælkevognene er bygget op på en A. 
Flenborg El-Truck og leveres med rustfri tanke 
og lakeret understel. 

Tilkøbsmuligheder:
- Med varme
- Med mixer MG STANDARD MÆLKEVOGN

MG SPECIAL MÆLKEVOGN



MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk

Materiale:
Vognene leveres med store gummihjul, hvilket gør vognene nemme 
at køre med, og selv på ujævnt terræn er vognene meget stabile.

Rengøring:
Den enkle opbygning af vognene i rustfri stål sikrer en nem rengøring 
efter brug og dermed en god hygiejne. 

Størrelse tank:
Standard mælkevognene kan leveres med:
• 100, 180 eller 280 l. tank

Special mælkevognene kan leveres med alle størrelser:
• fra 100 l. op til 1.000 l. tank

MG Mælkevogne - Specifikationer

MG Mælkevogne

Udstyr:
Vognene leveres med et termometer, der sikrer 
at mælken udfodres ved den ønskede tem-
peratur. 

Standard tankene i størrelserne 100, 180 og 
280 l.  leveres med en literinddeling, så mæng-
den i vognene nemt kan aflæses.

Alle modellerne leveres med låg, så mælken 
kan holdes varm i længere tid.

Ekstraudstyr:
• Udfodringspumpe med tappepistol, som 

letter udfodringen af mælken.

• Doseringspumpe -  sikrer en ensartet 
fodring, og den ønskede mængde kan let 
indstilles. Litermængden kan indstilles mel-
lem 0,5 – 5 l. med ½ l. interval. Pumpen kan 
også udpumpe uden begrænsning.  

• Råmælksindsats kan fås til standard tan-
kene – gør at råmælk kan medbringes og 
udfodres i samme arbejdsgang. 
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RåmælksindsatsGummihane Propeller Literinddeling 

MG STANDARD MÆLKEVOGN 
MG Standard Mælkevogn er uden varme og mixer. Den 
er ideel til allerede opvarmet mælk og korte distancer. 

MG SPECIAL MÆLKEVOGN
MG Special Mælkevogn er bygget op på de kendte A. 
Flensborg El-Trucks. Den er batteridrevet (12, 24 eller 48 
V batteri) og styres nemt oppe fra førerpulten. MG Spe-
cial Mælkevogn gør det nemt at komme rundt med selv 
store mængder mælk. Tanken kan leveres i størrelser fra 
100 l. til 1.000 l. 

MG VARMEVOGN
MG Varmevogn er monteret med et termostatstyret 
vandbad under mælketanken. Vandbadet på vognen 
bliver varmet op af et aflangt varmelegeme, som sikrer 
at mælken udfodres ved den ønskede temperatur. 
Vandbadet sikrer også at mælken ikke brænder på og 
letter den efterfølgende rengøring. 

MG MIXERVOGN
MG Mixervogn er monteret med en mixer, som sikrer 
en hurtig og god opblanding af mælkeerstatning.  

MG Varmevogn og MG Mixervogn kan kombineres, 
hvis det ønskes. 

Alle dele til vognene kan købes enkeltvis. 


