
Drinkautomaat voor lammeren eCo

Automatisch besser.
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een ForSe Start met eCo.
Drinkautomaten van Förster-Technik zijn wereldwijd ook een succes in de 
schapen- en geitenfokkerij. Ze zorgen voor arbeidsbesparend voederen 
en een gezonde groei van de dieren.

De drinkautomaten voor lam-

meren van Förster-Technik zijn 

zeer rendabel en voordelig. 

Met slechts één automaat kun-

nen maar liefst 240 lammeren 

betrouwbaar en veilig worden 

gevoederd. De automaten zijn 

heel robuust, aangezien veel 

componenten zijn gebaseerd 

op de reeds uitgebreid be-

proefde onderdelen van de kal-

verdrinkautomaten van Förster-

Technik. De drinkautomaten 

voor lammeren zijn bovendien 

exact afgestemd op de indivi-

duele behoeften van uw dieren.

Ad-libitum automaten – 

genoeg te drinken!

De lammeren drinken door 

middel van een speen zoveel 

melkvoeding als ze willen. 

De  uit water en melkpoe-

der bestaande melkvoeding 

wordt in de mixerbeker in 

kleine porties altijd vers en 

warm bereid en snel en in-

tensief vermengd. Het water 

blijft dankzij de ingebouwde 

speciale boiler constant op 

de ingestelde temperatuur. 

Het poedertransportsysteem 

doseert alle gangbare soorten 

melkpoeder nauwkeurig.

Klaar voor de speen, af!

Per drinkstation kunnen 20-

30  lammeren worden gevoe-

derd. Afhankelijk van het mo-

del kunt u de drinkautomaten 

naar behoefte van maximaal 

8 drinkstations laten voorzien.

Bediening gemakkelijk  

gemaakt.

De drinkautomaat voor lam-

meren is dankzij de compacte 

besturingseenheid en het 

7-segmentdisplay zeer gemak-

kelijk en intuïtief te bedienen. 

Door het overzichtelijke func-

tiemenu kunnen de water- en 

melkpoederporties afzonder-

lijk via directkeuzetoetsen wor-

den ingesteld. Met behulp 

van een portieteller kan de 

gevoerde hoeveelheid melk-

voeding gemakkelijk worden 

gecontroleerd.

Zeker weten de juiste  

temperatuur.

De boiler met tempera-

tuursensor, elektronische 

verwarmingsregeling en mi-

nimumtemperatuurbewaking 

zorgt altijd voor de juiste 

melkvoedingstemperatuur, 

die eenvoudig kan worden 

ingesteld en gecontroleerd. 

Door het verwarmingsvermo-

gen van max. 5 kW wordt een 

hoog vermogen bij het men-

gen gewaarborgd. Bovendien 

kunt u de automaat van een 

mixerverwarming voorzien. 

Mixerverwarming als toebehoren 
verkrijgbaar.

Intuïtieve bediening.
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Deze houdt de melk in de 

mixer warm, ook als er lan- 

gere tijd niet wordt gedron- 

ken. Zo krijgen uw lammeren 

steeds melkvoeding van een 

aangename, gelijkblijvende 

temperatuur, wat vooral be-

langrijk is bij geitenlammeren, 

die niet zo graag afgekoelde 

melk drinken.

Eenvoudige reiniging.

De halfautomatische mixer-

reiniging is efficiënt en gemak-

kelijk uitvoerbaar. Met een 

druk op de knop is hiervoor 

zelfs water met een hogere 

temperatuur beschikbaar. 

De open, zwenkbare mixerbe-

ker is gemakkelijk toegankelijk 

en maakt op elk moment een 

snelle controle van de werking 

mogelijk. Afzettingen in de 

zuigslangen kunt u met behulp 

van het slangreinigingspistool 

moeiteloos verwijderen; ook 

langere slangen kunnen pro-

bleemloos worden gereinigd.

Zuigpositie voor groot en klein.

De in hoogte verstelbare front-

plaat en de variabele zuigposi-

tie maken een flexibele beves-

tiging van de speen mogelijk 

die bij de leeftijd van het dier 

past. De frontale positie van 

de onderaan gemonteerde 

speen maakt het voor de lam-

meren gemakkelijker om aan 

de drinkautomaat te wennen. 

Voor oudere lammeren kan 

de speen aan de zuigbeugel 

worden geplaatst, zodat res-

ten melkvoeding afgeschei-

den van de dieren kunnen 

weglopen.

Zo vliegen vliegen op.

De fijne vliegenafscherming 

voor de mixer voorkomt dat 

er vliegen in de mixerbeker 

terechtkomen. Door de kleine 

gaatjes en het grote volume 

kan het stoom in de mixerbeker 

snel ontsnappen, de vorming 

van condenswater wordt 

voorkomen.

Frontplaat met speen aan de  
zuigbeugel.

Frontplaat met frontale zuigpositie 
voor snelle gewenning.

Optionele vliegenafscherming.

Moeiteloze reiniging van de slangen.



Algemene gegevens

■ Poedervolume ca. 35 kg 
■ Verwarmingsvermogen 3,2 kW (230 V) & 5,0 kW (400 V) 
■ Bereiding melkvoeding 2,5 tot 3 l/min 
■ Drinkstations max. 8 
■ Aantal lammeren 20 tot 30 per drinkstation

Afmetingen

■ Hoogte (basisuitvoering in cm)  114 cm 
■ Breedte  58 cm 
■ Diepte  52 cm 
■ Gewicht  ca. 34 kg

Serie-uitrusting

■  Elektronische verwarmingsregeling met minimum- 
temperatuurbewaking

■  Elektronische beveiliging tegen watertekort
■  Transparant bovendeel van het melkpoederreservoir
■  Slangreinigingspistool

Extra's en toebehoren

■ Vliegenafscherming 
■ Mixerverwarming 
■ Waterreservoir (bij lage waterdruk) 
■ In hoogte verstelbare frontplaat incl. speen en zuigbeugel 
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Fabrikant:

Förster-Technik GmbH

Gerwigstr. 25

D-78234 Engen

Tel.: +49 (0)7733/9406-0

Fax: +49 (0)7733/9406-99

E-mail: info@foerster-technik.de

Internet: www.foerster-technik.de
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Technische gegevens

Automatisch besser.

Automaattypen TAP5-EZ2-32 TAP5-EZ2-50

Verwarmingsvermogen in kW 3,2 5,0

Elektrische aansluiting 230 V/L/N/PE/50 Hz/16 A 230 V/400 V/3/N/PE/50 Hz/16 A

Max. drinkstations 6 8


