MAV 1

MAV 1

Výdejní automat na mléko
(MAV1)
Výdejní automat na mléko,
který najde uplatnění nejen u
malých zemědělců. Automat
lze instalovat „do zdi“ pro přímý
prodej, vsadit do chladícího
boxu nebo zabudovat do
auta. Automat Mav 1 je
ideálním prostředkem pro
prodej kvalitního mléka přímo
od farmářů. Jeho výhodou
je kontrola a doplňování
mléka, čištění, údržba a plnění
hygienických a veterinárních
požadavků.

KOMFORTNÍ PROVOZ

nově vyvinutá elektronika pro bezporuchový
a bezúdržbový provoz

SNADNÁ INSTALACE

flexibilně umístitelné zařízení pro výdej
mléka s přímým napojením do chladící
nádrže s mlékem

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
nenáročné zařízení na spotřebu energií,
vody a detergentů

ROBUSTNÍ A JEDNODUCHÉ
celonerezové provedení s intuitivním
ovládáním

Forst Agro s.r.o.
Kouřimského 2501, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 325 675, e-mail: info@forstagro.cz
www.forstagro.cz

Mav 1
Zařízení na výdej mléka MAV 1 v 2.0 prošlo inovací elektroniky. Má velký přehledný displej v českém jazyce a
informuje zákazníka o stavu provozu. V případě odstavení je zobrazena informace – „mléko vyprodáno“. V tomto
případě automat mince nepřijme.

Hlavní přednosti
• Intuitivní ovládání a jednoduchý design
• Doplňkové funkce
• Celonerezové robustní provedení
• Vysoce kvalitní silikonové hadice určené pro potravinářství
• Snadné čištění
• Napájení na 230 V
• SBC - Smart Backup Credit – v případě výpadku napájení si automat pamatuje stav kreditu
• Vyrobeno v České Republice
• Servisní podpora

Technická specifikace
Hmotnost: MAV 1 automat – 16,5 kg, Čerpadlo – 5,5 kg, Rozvaděč – 5,5 kg
Rozměry (V x Š x H): 840 x 304 x 304 mm
Druh krytí: IP65
Napětí: 230V/50Hz
sací trubice
- rozměry dle požadavku
zákazníka

proplachovací a odvzdušňovací
ventily

mincovník

mléčné čerpadlo
informační display

chladicí zásobník G1
- není součástí automatu
- lze dodat ve velikostech
100 l, 200 l, 300 l
- udržuje nastavenou
teplotu a v pravidelných
intervalech promíchává
mléko

proplachovací tlačítko
pro manuální proplach mléčných cest
dávkovací tlačítko mléka
výdejní dvířka - pokud jsou zavřená a nejsou vhozené mince,
spustí se automatický proplach mléčných cest
automatický provoz
- výdej mléka dle
zaplacené částky

odstavení automatu
- mince propadávají
zpět

sanitace automatu
- proplach mléčných
cest
hlavní vypínač
výdejního automatu
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