
Tejmelegítő -, keverő-, kiosztó, pasztőröző 

borjak, bárányok, kecskék, és más tejjel 

táplált állatok részére 

 

A Tata Calf egy akkumulátorral és szivattyúval ellátott melegítő, keverő és kiosztó borjak, bárányok, kecskék, és 

más tejjel táplált állatok részére. 

Három nagy kerékkel szerelt, amelyek biztosítják a stabilitást és a könnyű használatot minden típusú útfelületen. 

A TATA CALF modellek 380 V, illetve 230 V feszültségű árammal lehetnek tápláltak. Az új elektromos vezérlő 

egységgel minden funkció állandó kontroll alatt van: így az akkumulátor töltöttségi szintje, a folyadék vagy tej 

hőmérséklete, ugyanakkor a minden ciklusra kiadagolt takarmány vagy tej teljes mennyisége folyamatosan 

látható a kijelzőn. 

A TATA CALF lehetővé teszi a fix indítási idő programozását, valamint a tej vagy más takarmány 

felmelegítését az igénye szerint beállított hőmérsékletig. 

Az elektromos sebességszabályzó garantálja a keverő tökéletes sebesség kontrollját, ezáltal is biztosítva a kívánt 

eredményt minden típusú takarmányra, legyen az folyékony vagy krémes jellegű. 

A TATA CALF berendezéssel beállítható minden egyes állat számára a kiosztandó tej vagy takarmány 

mennyisége, az adagolás végén a szivattyú automatikusan megáll. 

                             

                                                                                  

  



        

 

            

 

A TATA frisstej pasztőröző is 

Programozhatja a ciklus kezdetének időpontját és a tej kész lesz, amikorra szeretné: a TATA a pasztőrözés 

minden egyes ciklusát teljesen automatikusan, önállóan végzi. 

A mosási ciklus is egyszerű módon, gyorsan kivitelezhető: elegendő ugyanis a kiosztó pisztolyt behelyezni a 

tartály belsejében az erre kialakított helyre és elindítani a mosást; a ciklus befejeztével minden automatikusan 

leáll. 

Minden TATA modell felszerelt lehet elektromos meghajtó motorral, előre, illetve hátra kétsebességű hajtással, 

valamint vészfékkel. 

A katalógusban található jelenlegi verziók a TATA világának csak egy részét reprezentálják, az Ön igénye 

alapján lehetséges személyre szabottan, akár nagyobb kapacitások gyártása is. 



                          

  

A TATA lehet: 

 Csak kiosztó 

 Keverő és kiosztó 

 Melegítő és kiosztó 

 Melegítő, keverő, kiosztó egysebességű keveréssel tejpor számára 

 Melegítő, keverő, kiosztó változtatható keveréssel minden takarmánytípus számára 

 friss tejpasztőröző 

Minden TATA modell felszerelt lehet elektromos meghajtó motorral. A standard modellek 100 litertől 500 liter 

kapacitásig, míg a pasztőröző modellek szintén 100 litertől 500 liter kapacitásig rendelhetők. 

                                        

 

 



Minden verzió egyben szigetelt is 

 

             

 

 

A TATA modellek rendelkezhetnek tejszivattyú távvezérléssel is 

 

                                                             

 

 

 

 



TATA 500 literes elektromos megható motorral 

 

 

 

TATA TRAILER 

 

TATA 200 literes vödörtartóval 

                          

 



                     TATA 150 literes                                                                   TATA 100 literes          

                

 

TATA ESSENTIAL 

 

 

Condor tejpasztőröző 100 litertől 500 liter kapacitásig 

 

 

 



Melegítő-pasztőröző 50 litertől 200 liter kapacitásig 

        duplafalu inox tartály tej, konzervek, mártások, lekvárok számára 

 teljes inox borítás 

 leeresztő inox szelep 

 hőmérséklet szabályzó termosztát 

 fűtőelemek      

                                                                                                 Lehet tartólábakkal és keverővel is rendelni 

 

 

 

Keverő sovány tejpor számára 50 litertől 200 liter kapacitásig 

 

 


