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MG Mjölkvagnar 

MG Mjölkvagnar
MG Mjölkvagnar finns i flera olika varianter. 
Vagnarna byggs efter kundens individuella 
önskemål och behov:

MG STANDARD MJÖLKVAGN
Standard mjölkvagnar levereras med rostfri 
tank och underställ vilket garanterar enkel 
rengöring, låga underhållskostnader och lång 
livslängd.

MG SPECIAL MJÖLKVAGN 
Special mjölkvagnar byggs upp på en A. 
Flensburg El-Truck och levereras rostfri tank 
och lackerat underställ.

Tillvalsmöjligheter:
- Med värme
- Med mixer MG STANDARD MJÖLKVAGN

MG SPECIAL MJÖLKVAGN
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Material:
Vagnarna levereras med stora gummihjul vilket gör vagnarna extremt 
lättkörda oavsett underlag.

Rengöring:
Den enkla konstruktionen i rostfritt stål säkerställer enkel och effektiv 
rengöring vilket borgar för en god hygien.

Storlekar tank:
Standard Mjölkvagnarna kan levereras med:
• 100, 180 eller 280 l. tank

Special Mjölkvagnarna kan levereras i alla storlekar: 
• från 100 l. upp till 1.000 l. tank

MG Mjölkvagnar  - Specifikationer

MG Mjölkvagnar 

Utrustning: 
Vagnarna utrustas en termometer vilket säker-
ställer att mjölken utfodras vid korrekt tem-
peratur. 

Standardtankarna i storlekarna 100, 180 og 
280 l. levereras med en literindelning, så 
mängden i vagnen enkelt kan avläsas.

Alla modellerna levereras med lock vilket gör 
att mjölken håller sig varm längre.

Extrautrustning:
• Batteridriven pump med pistolhandtag 

som underlättar utfodringen av mjölken.

• Doseringspump -  säkerställer en stabil 
utfodring. Mjölkmängden justeras enkelt. 
Litermängden kan ställas in mellan 0,5 – 5 
l. med ½ l. intervall. Pumpen kan också 
pumpa utan begränsning.  

• Råmjölksinsats kan fås till standardtankarna 
viket gör att råmjölken kan följa med ut för 
utfodring samtidigt med de andra kalvarna. 
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RåmjölksinsatsGummikran Propeller Literindeling 

MG STANDARD MJÖLKVAGN 
MG Standard Mjölkvagn är utan mixer och uppvärmn-
ing. Passar perfekt till korta sträckor och redan varm 
mjölk eller flytande foder som inte behöver värmas eller 
blandas. 

MG SPECIAL MJÖLKVAGN
MG Special Mjölkvagn är en mjölkvagn som byggs på 
det välbeprövade chassit från A. Flensborg El-Trucks. 
Den är batteridriven och utrustas med 12, 24 eller 48 V 
batteri och manövreras enkelt från förarplatsen. Tanken 
kan levereras från 100 l. upptill 1000 l. behållare.  

MG VÄRMEVAGN
MG Värmevagnen har ett termostatstyrt vattenbad un-
der mjölktanken. Vattenbadet värms upp av en avlång 
värmepatron vilken säkerställer att mjölken utfodras vid 
rätt temperatur. Vattenbadet borgar också för att mjölk-
en inte bränner fast vilket i sin tur underlättar rengörin-
gen.      

MG MIXERVAGN
MG Mixervagn  har en mixer monterad vilken säker-
ställer att pulvermjölken snabbt och effektivt blir utrörd.

MG Värmevagn och MG Mixervagn kan kombineras om 
så önskas. 

Alla delar till vagnarna kan köpas som reservdelar. 


