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Förster-Technik‘s MilchMobil+ is 

a convenient, sturdy solution that 

makes supplying feed to calves in 

individual pens or igloos easier, 

saving you lots of time and work. 

With MilchMobil+, the feed mi-

xing, heating, transporting and 

dosing processes go much smoo-

ther and faster. MilchMobil+ by 

Förster-Technik is ideally suited 

for a variety of different farming 

operations – available in 120 and 

200 liter versions. 

Dosing

A high-performing pump ensures 

precise dosages for all feed types 

(milk substitute, milk and yogurt). 

Control unit

The user-friendly control unit allows 

you to program dosages, set hea-

ting times and calculate portions. 

Up to six portion sizes can be saved 

and quickly selected for feeding. A 

timer allows you to prepare the feed 

at the times you choose. 

 

Drive system

An electric motor and large pneu-

matic wheels make transporting 

even large feed amounts a simple 

matter. 

Tank lid 

An easy-to-clean, stainless steel 

tank lid ensures optimal hygiene. 

YOUR SMART HELPER IN THE BARN
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User-friendly set-up for easy operation

       VÁŠ Š IKOVNÝ POMOCNÍK V MAŠTALI 

Forster-TECHNIK-ov MilchMobil+ 
je pohodlné a efektívne riešenie, 
ktoré umožňuje kŕmiť vaše teliatka v 
individuálnych ohradách alebo v 
búdach jednoduchšie, čo vám 
ušetrí veľa času a námahy. 

S MilchMobil+ je miešanie krmiva, 
ohrev, preprava a dávkovací 
proces oveľa jednoduchší a 
rýchlejšií. MilchMobil+ od Förster-
Technik sa ideálne hodí pre rôzne 
poľnohospodárske prevádzky - k 
dispozícii je v 120 a 200 litrovej 
verzii. 

!

Dávkovanie 
Vysoko výkonné čerpadlo zaisťuje 
presné dávkovanie pre všetky typy 
krmív (sušené mlieko , mlieko a 
jogurt). 

!

Už ívate ľsky prívetivé nastavenia 
pre ľahkú obsluhu. 
 
Kontro lná jednotka 
Užívateľsky prívetivá riadiaca 
jednotka umožňuje 
naprogramovannie dávok krmiva, 
nastavenie doby ohrevu, a počet 
porcií. Až šesť veľkostí porcií  je 
možno uložiť a rýchlo vybrať pre 
kŕmenie. Časovač umožňuje 
pripraviť krmivo na zvolenú dobu. 

Pohonný  sytém 
Elektrický motor a veľké 
pneumatické kolesá robia  z 
prepravy aj tak veľkého množstva 
krmiva jednoduchú!záležitosť.!

Robustný systém pohonu pre 
stabilný  pohyb 
 
Veko nádrže 
Ľahko sa čistí, z nerezovej ocele 
vyrobené veko nádrže zaisťuje 
optimálnu hygienu. 
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The horizontal tank affords ergonomic 
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gravity make MilchMobil+ highly stable 
in motion.
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A heated water bath gently warms the 
milk and stores warmth as well so calves 
get the feed at the right temperature.

Hygienic & time-saving

An integrated rotating cleaning nozzle 
cleans the tank in a few easy steps with 
the push of a button, so MilchMobil+ is 
ready to go again in no time.
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A swiveling LED lamp mounted on 
MilchMobil+ illuminates the motion 
path and calf pens, keeping your cal-
ves securely in view at all times.

Stabilný pri pohybe, jednoduché plnenie 

Hygienický a šetrí vám čas 

Stabilný pohyb, jednoduché plnenie 

Krmivo zostáva teplé dlhšiiu dobu 

Horizontálne umiestnená nádrž 
poskytuje ergonomické plnenie. Štyri 
kolesá a nízke ťažisko, zabezpečuje 
MilchMobilu+ vysokú stabilitu pri 
pohybe. 

Vyhrievaná voda jemne ohrieva mlieko a 
ukladá teplo. Teliatká tak dostávajú 
krmivo zohriate na správnu teplotu. 
!

Integrovaná rotujúca čistiaca tryska 
jednoduchým stlačením tlačidla čistí 
nádrž v niekoľkých krokoch. Takže 
MilchMobil + je pripravený "ísť" kŕmiť 
teliatka znova a bez čakania. 

Otočným LED svetlo namontované na 
MilchMobil+ osvetľuje cestu pohybu, 
ohradku pre teľatá kvôli bezpečnému 
dávkovanie krmiva. 
!



!

MilchMobil+ je štandardne dodávaný s miešadlom, ohrevom mlieka, umývaním tanku 
  užívateľským rozhraním, ovládacou časťou, pohonným systémom, LED lampou 

Modely: 

Kombinovaný vozík 

Ohrev mlieka 

Ovládacia časť 

Napájanie 

Miešadlo 

Batérie 

Pohonný systém 

!

Technické údaje: 

Rozmery: dĺžka x šírka x výška v cm 

Komponenty: 


