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MUELLER MELKKOELTANKS:
SILOTANK

Een melkkoelsysteem dat 
zonder problemen draait en 
waarop u blindelings kunt 
vertrouwen. Dat aanlsuit 
bij uw ambities en die van 
de agrarische sector. En 
waarmee u bovendien fl ink 
op energiekosten bespaart. 
Dát is wat Mueller u biedt. En 
dat doen we al meer dan 70 
jaar. Niet voor niets zijn we 
wereldwijd één van de grootste 
- én bekendste - leveranciers 
van melkkoelsystemen. 
Als agrarisch ondernemer bent 
u waarschijnlijk niet alleen op 
zoek naar kwaliteitsproducten 
en een gunstige o� erte. Waar 
u het meeste aan heeft is een 
zakenpartner met visie. Mueller 
is de partner die u zoekt. 
Uiteraard mét visie.

MUELLER: 
ZAKENPARTNER MET 
VISIE

Mueller
T: 088 - 683 0000
E: info@paulmueller.com

Het is mogelijk dat sommige informatie in de folder kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. 
Derhalve kan aan de informatie uit deze folder geen rechten worden ontleend.

Model 

Max. vulvolume in kg
(onderkant ontluchterpijp)

Tankhoogte in mm
(excl. kooiladder) (A)

Tankhoogte in mm
(incl. kooiladder) (A)

Afstand tot onderzijde
Kooiladder in mm (C)

Aantal roerwerken

Tankgewicht in kg
(Aluminum buitenmantel)

Tankgewicht in kg
(RVS buitenmantel)



Vaste RVS-alkoof met 
schuin afl opende RVS-

bodem en ingebouwde MIII 
besturing.

Aluminium damwandprofi elen zijn te leveren in de 
volgende drie standaard kleuren*:

Antraciet
Kleurcode: 
RAL7016

Donkergroen
Kleurcode: 
RAL6020

Grijs
Kleurcode:  
RAL9006

* Kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.

Andere kleuren op aanvraag.

SILO MELKKOELTANK
Naast de Mueller melkkoeltanks Model O en 
P, biedt Mueller ook verticale silotanks. De 
Mueller silotank koppelt snelle koeling aan 
een zeer laag energieverbruik door de Mueller 
Temp-Plate® koelplaten die in het onderste 
gedeelte van de silotank zijn aangebracht. Om 
nog meer koelvermogen te genereren, is de 
silotank ook leverbaar met een zijverdamper. 

• Vaste RVS-alkoof met RVS-bodem en 
ingebouwde apparatuur

• DN80 tankuitloop met DN80 RMO- 
aansluiting

• Roerwerk boven op silo afgeschermd 
met RVS kap

• Ovaal mangat in alkoof met daarop 
een meespoelbare monsternamekraan 
(volgens COKZ opgaaf )

• Speciale ontluchting volgens opgave 
NZO, uitkomend in alkoof

• Tankromp voorzien van 
weerbestendige aluminium damwand 
profi elbeplating en coating, in drie 
standaard kleuren

• Verkrijgbaar in volumes van 12.000 
t/m 48.000 liter (grotere inhoud op 
aanvraag leverbaar)

• Vanaf 18.000 liter standaard levering 
van kooiladder

• Silotank is als optie leverbaar met 
RVS-buitenmantel 

HOOGWAARDIGE KWALITEIT, SNELLE KOELING EN 
EFFICIËNTE REINIGING

Kenmerken:

• Snel-/verdringingsreiniging
• Ingebouwde melkwacht
• Ingebouwde tankrobotbesturing
• Automatische koelstart
• Diepkoelschakeling
• Regeling van waterniveau voor de 

reiniging
• Automatische dosering reinigings-

middel en controlesysteem met 
automatische omschakeling naar zuur

• Uitgestelde reiniging mogelijk

Optie: 
RVS buitenmantel

Aangebouwde RVS Mueller MIII 
besturing met:


