
 

Varenr.: 9059996 

 

 

Mælketransporter 
m. pasteuriseringsfunktion 

200 liter 
 
 

Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 
www.p-lindberg.dk 

DK 
Original  
Brugsanvisning 



  
  

 

 
 2 MAN 9059996 DK V1 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK-6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

Mælketransporter - Varenr. 9059996 
 
Beskrivelse: Mælketransporter med pasteuriseringsfunktion. Med omrører og 
dobbelt varmelegeme. 200 liter. 
 
Anvendelsesområder: Til fodring af kalve.  
 
Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet i denne manual – al anden 
anvendelse betragtes som forkert. 
 
 

Indhold 
Sikkerhedsinstruktioner ................................................................................................................. 3 

Overblik over udstyret .................................................................................................................... 4 

Tekniske specifikationer ................................................................................................................. 5 

Indstilling og anvendelse ................................................................................................................ 7 

MILK/FEED programmet ........................................................................................................... 10 

PASTEURISATION programmet ............................................................................................... 12 

WASHING programmet ............................................................................................................. 14 

Doseringpistolen ........................................................................................................................ 15 

Splittegning ...................................................................................................................................... 16 

EU overensstemmelseserklæring............................................................................................... 17 

 
 
 
  



  
  

 

 
 3 MAN 9059996 DK V1 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK-6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

Sikkerhedsinstruktioner 
 
Læs brugsanvisningen grundigt og følg instruktionerne, da det ellers kan medføre 
personskade og skade på udstyret.  
 

 
ADVARSEL 
Opdages der fejl på udstyret, kontakt da leverandøren. Anvend kun 
originale reservedele og tilbehør. 
 

• Udstyret bør kun anvendes af personer som har læst og forstået brugsanvisningen og 
har tilstrækkeligt kendskab til udstyret.  

• Anvend aldrig udstyret hvis det er beskadiget. 
• Udstyret bør ikke anvendes af børn. Børn skal holdes under opsyn, hvis de opholder 

sig i nærheden af udstyret. 
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Overblik over udstyret 
 
Udstyret er specifikt lavet til fodring af kalve og kan anvendes til mælk eller 
mælkepulver. Derudover kan mælken pasteuriseres for at reducere bakterier i 
mælken.Med indbyggede programmer, så man kan justere mixeren og temperaturen. 
Mælken tildeles kalven via doseringspistol, som viser den mængde mælk, der gives til 
hver kalv. 
 

 
Funktioner: 

 Pasteuriseringsprogram 
 Tilberedning af mælkepulver 
 Tilberedning af mælk 
 Automatisk doseringspistol 
 Specifik blandingshastighed 
 Vaskeprogram  
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Tekniske specifikationer 
 
Dimensioner 
 

 
  

Automatisk doseringspistol 
Doserings- 
slange 

Vand indløb 
Vand udløb 
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Specifikationer 
 
Motor 7,5 kW 
Energiforbrug 2,76 kW/t 
Batteri 1 12 V – 18 Amp 
Batteri 2 12 V – 18 Amp x 2 
Batterioplader 1 Dc 13,8 V 2a 
Batterioplader 2 Dc 27,6 V 1a 
Kapacitet 200 liter 
Max. temperatur ved pasteurisering 65oC 
Pumpe 17 l/timen 
Dimensioner 170 x 110 x 160 cm 
Vægt 160 kg. 

 
 
Kontrolpanel 
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Indstilling og anvendelse 
 
VIGTIGT: 
• Sørg for at læse manualen inden udstyret tages i brug. 
• Forbind maskinen til udtag med jordforbindelse. Brug et 32 amp. 3-
 faset CE-stik. 

• Start ikke maskinen uden først at påfylde mindst 30 liter mælk eller     
vand. 

• Tænd hovedkontakten og skærmen. 
• Touch-skærmen vil tændes. 
• Foretag indstillinger via touch-skærmen. 

 
 

• Vælg sprog (tyrkisk, engelsk eller fransk). 

 
 
 
Start skærmbillede 
 
 
 
 
 

 

Touch 
skærm 

Kontakt/touch 
skærm 

Hovedkontakt 
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Vælg sprog 
 
 
 
 
 
 

 
• I hovedmenuen findes fire forskellige programmer; MILK, FEED, PASTEURISATION og 

WASHING. 
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• Vælg ”User Settings” knappen for at vælge mængde, der skal 
gives til hver kalv. Der skal indtastes password. Indtast 1 2 3 4. 
 
Der er 3 valgmuligheder i drop-down menuen. Vælg hvor 
mange sekunder doseringspistolen skal betjenes. 
 
Med et fuldt opladet batteri, kan pumpen give omkring 1 liter 
hvert 4. sekund. Pumpens ydelse er afhængig af batteriet. Det 
anbefales altid at bruge et fuldt opladet batteriet. 
 

 

  

Tre forskellige 
doseringstyper 

Tilbage til 
hovedmenuen 

Doseringstid 

Indstilling af dosering 
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MILK/FEED programmet 
 
 
 

 
Programmerne MILK/FEED anvendes på samme måde. 
Vælg program ved at trykke på enten MILK eller FEED knappen, som herefter vil skifte 
fra rød til grøn for at indikere det valgte program. 

• Indikatorlampen lyser grønt, når varmelegemet er aktiveret. 
• Varmelegemet kobles fra igen, når den indstillede temperatur er nået. 
• Så snart temperaturen falder, vil varmelegemet aktiveres igen. 
• Sluk programmet ved at trykke på MILK/FEED knappen. 

 
 

Tænd for programmet Programmet kører 

Programmet er slukket Programmet er tændt 

Dosering 
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Omgivelsestemperatur 
 
Indstillet opvarmningstemperatur 
 
Indstillet nedkølingstemperatur 
 
Pumpens driftsindstilling *) 
 

*) Den korrekte temperatur på mælken kan være ±4oC over eller under 38oC. 
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 PASTEURISATION programmet 
 
 
 
 

Dette program anvendes på samme måde som MILK/FEED programmet. Forskellen er 
at opvarmningstemperaturen er højere end nedkølingstemperaturen og at 
nedkølingsprocessen gennemføres via dobbeltvæggen ved hjælp af koldt vand, som 
nedkøler mælken hurtigere. 
 

 
 

• Efter at have kørt programmet, vent da til temperaturen når det passende niveau. 
• Den ønskede temperatur kan indstilles manuelt. 
• Når PASTEURISATION programmet når den rigtige temperatur, stopper varmelegemet 

med at arbejde. 
• Herefter nedkøles mælken. 
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• For at nedkøle mælken, findes en ind- og udgang for koldt vand nederst på den ene 
side af maskinen. Sæt slangen i indgangen og påfyld koldt vand.  

 
 
 
CALF FEEDING programmet 
 

• Når MILK/FEED er programmeret, skal man vende tilbage til Calf Feedning Program for 
at begynde tildelingen af mælk. 

• Doseringen kan vælges i menuen alt efter hvilken mængde der skal tildeles kalven. 

 
 

• Nu kan mælken tildeles kalvene via doseringspistolen 
• Maskinen kan flyttes rundt, batteriet bruges kun til pumpen. Opvarmning og omrøring 

kører på forsyningsnettet. 

Vand indgang 

Vand udgang 

Dosering af mælk 

Vælg dosering 
som ønsket. 
 
Her er valgt nr. 1. 
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WASHING programmet 
 
 
 
 

 
• Efter anvendelse skylles maskinen først med rindende vand og tømmes (pre-rinse). 
• Skyl maskinen indvendigt og tøm den via aftapningshanen. For at skulle 

doseringspistolen og slangen påfyldes mindst 30 liter vand. 
• Vælg enten programmet MILK/FEED (38oC) eller PASTEURISATION (60oC) for at varme 

vandet op. 
• Når vandet er varmet op, stop da programmet og start WASHING programmet. 
• Når WASHING programmet startes, vil doseringspistolen forblive i konstant 

driftsposition, tøm vandet ud via pistolen. 
• Det tilrådes at bruge varmt vand til rengøring. 

 
Når vaske-programmet er gennemført, slukkes touch-skærmen, men hovedkontakten 
forbliver tændt. Vent ca. 4 timer, så batteriet lades helt op. 
 
Hvis batteriet ikke er helt opladet, vil det fortsat lyse rødt. Når det lyser grønt, er det 
fuldt opladet til 100%. 
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Doseringpistolen 
 

• Pumpen styres via informationer fra sensoren. 
• Sensoren aktiveres ved at trykke på udløseren og det gule lys aktiveres. 
• Bestem doseringstiden for at tildele foderet. 
• I WASHING programmet vil doseringspistolen være i konstant doseringsfunktion. 

 

 
 
 
 
 

Udløser 
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Splittegning 
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EU overensstemmelseserklæring 

 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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