
Med flera decennier av erfarenhet, forskning och utveckling i 
ryggen levererar Wedholms idag kundanpassade kvalitets- 
lösningar för mjölkkylning till mjölkproducenter och mejerier 
över hela världen. Våra produkter är utvecklade för att fungera 
tillsammans med alla moderna mjölkningssystem, vilket tryggar 
en framtidssäker och kostnadseffektiv investering.

Wedholms breda sortiment av mjölkkyl- 
ningstankar innehåller två liggande tank-
typer, DF953/DF95 och D953L/DF95L. 
Båda har en stabil och lättplacerad 
konstruktion i rostfritt stål och levereras i 
flera olika storlekar för att passa alla typer 
av mjölkningssystem. För att underlätta 
transport är tankarna placerade på en 
robust ram med justerbara ben. 

DF953/DF95

DF953 och DF95 rymmer 1.600-12.000 
liter och är utrustade med kylsystem och 
fullt automatiserad diskning som passar 
alla behov. DF953 har en integrerad 
kylenhet, medan kylenheten på DF95 
monteras separat på lämplig plats.
I båda fallen ger kylenheten bästa möjliga 
driftsekonomi. Tankarna som rymmer 
2.000–8.000 liter finns med två olika 
diameter per tanktyp för att underlätta 
placeringen i mjölkrummet.  

DF953L/DF95L

I denna produktgrupp finns våra största 
liggande tankar som rymmer från 9.000 
ända upp till 30.000 liter. Givetvis finns 
här samma produktfördelar och kompo-
nenter som DF953/DF95, och DF953L/
DF95L erbjuder en lösning som är anpas-
sad för stora mjölkmängder.
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LIGGANDE TANKAR 1.600–30.000 liter

Effektiv mjölkkylning med fokus  
på kvalitet och driftsekonomi



ARGOS KONTROLLSYSTEM  

FÖR ENKEL ÖVERVAKNING

Kontrollssystemet Argos kan program-
meras för effektiv kontroll av exempelvis 
omrörning och temperatur. Alla funk-
tioner övervakas och justeras via den 
användarvänliga displayen. I Argos finns 
också avancerade larmfunktioner som 
reagerar på avvikelser i systemet. Extra 
tillvalsfunktioner är till exempel pro-
grammering för kommunikation med ro-
botmjölkningssystem samt möjlighet till 
fjärrstyrning och meddelanden via SMS. 

KYLSYSTEM SOM SÄNKER  

DRIFTKOSTNADERNA

Vi levererar modulära kylsystem, vilket 
innebär att vi kan erbjuda fullt kundan-
passade lösningar när det gäller mjölk-
mängd, omgivande temperatur, kylnings- 
tid, tömningsfrekvens m m. Förångaren 
leder kylmedlet, för övrigt ett av de mest 

miljövänliga på marknaden, i en lång 
cirkelformad bana som kyler mjölken 
kostnads- och energieffektivt. Som tillval 
finns dessutom möjlighet att ta tillvara 
överskottsvärmen och återanvända den 
för att anläggningens varmvattenför- 
sörjning – en både ekologiskt och eko- 
nomiskt fördelaktig lösning. 

360º ROTERANDE DISKNURRA

Vår unika roterande disksnurra med  
dubbla huvuden garanterar att hela 
insidan av tanken blir perfekt rengjord. 
Disksnurran roterar med minimal frik-
tion, vilket gör att energin koncentreras 
på den mycket kraftiga vattenstrålen 
som avlägsnar alla spår av kalkrester och 
eventuell bakterietillväxt. För att alltid 
säkerställa perfekt hygien och mjölk-
kvalitet har vi utrustat våra kyltankar 
som rymmer 14.000 liter och uppåt med 
dubbla disksnurror. 

LÄTTMANÖVRERAT MANHÅL

Locket till manhålet öppnas åt sidan och 
kan hanteras med en hand. Eftersom 
locket inte har någon gummitätning, 
är risken för slitage och bakterietillväxt 
praktiskt taget obefintlig. Vi kan ändå 
givetvis leverera tätningsring av gummi 
som tillval. 

KVALITET OCH SERVICE  

ATT LITA PÅ

Vi på Wedholms tar hand om dig hela 
vägen, från planering och installation 
till löpande service och underhåll. Vi har 
ett stort nätverk av samarbetspartners 
och ser till att assistans och reservdelar 
snabbt finns på plats hos dig. Alla Wed-
holms tankar och komponenter uppfyller 
relevanta EU-standarder.

Manhålet har ett flexibelt lock som sluter tätt 
utan gummitätning. Tätningsring av gummi 
kan levereras som tillval.



TEKNISK SPECIFIKATION, DF953L/DF95L

Volym,  
liter Bredd Längd* Höjd 1) Höjd 2)

Vikt* 
kg

  9.000 2.040 4.365 2.350 2.425 1.170

10.000 2.040 4.750 2.350 2.430 1.300

12.000 2.040 5.530 2.350 2.440 1.550

14.000 2.240 5.400 2.600 2.690 1.730

16.000 2.240 6.060 2.600 2.710 1.965

18.000 2.240 6.710 2.600 2.720 2.210

20.000 2.450 6.350 2.780 2.875 2.350

23.000 2.450 7.175 2.780 2.890 2.500

26.000 2.450 8.000 2.780 2.900 2.750

30.000 2.450 9.100 2.780 2.930 3.200

*  Utan kylenhet
** Med kylenhet

Specificerade dimensioner (mm) inkluderar stege, 
Argosenhet och omrörare.
Höjd 1) = Normal transporthöjd 
Höjd 2) = Maximal höjd vid 3% tanklutning
Avlägsnande av omrörare och ben minskar 
den totala höjden med ca 250 mm.
För DF953L tillkommer cirka 500 mm på längden för kylenhet.

TEKNISK SPECIFIKATION, DF953/DF95

Volym, 
liter Bredd Längd* Längd Höjd

Vikt** 
kg

  1,600 1,350 2,020 2,530 1,810    400

  2,000 1,350 2,410 2,920 1,820    565

  2,000 1,500 2,030 2,540 1,950    565

  2,500 1,350 2,780 3,290 1,825    640

  2,500 1,500 2,340 2,850 1,960    640

  3,200 1,500 2,810 3,320 1,970    750

  3,200 1,700 2,320 2,830 2,160    750

  4,000 1,500 3,380 3,880 1,980    850

  4,000 1,700 2,750 3,250 2,170    850

  5,000 1,700 3,270 3,770 2,170    950

  5,000 1,900 2,730 3,230 2,390    950

  6,000 1,700 3,810 4,300 2,180 1,150

  6,000 1,900 3,150 3,640 2,390 1,150

  7,000 1,900 3,540 4,030 2,390 1,210

  7,000 2,100 3,070 3,560 2,600 1,210

  8,000 1,900 3,990 4,480 2,430 1,300

  8,000 2,100 3,400 3,890 2,620 1,300

  9,000 2,100 3,750 2,650 1,250*

10,000 2,100 4,100 2,650 1,360*

12,000 2,100 4,800 2,650 1,530*



Vi på Wedholms är en av världens ledande tillverkare av effektiva mjölkkylningstankar av 
högsta kvalitet. Vi utvecklar, konstruerar och bygger våra tankar i våra egna anläggning-
ar, vilket ger oss full kontroll över hela tillverkningsprocessen. I Wedholmsgruppen ingår 
Wedholms Sweden, Eurotanks (Polen), Skånes Kylteknik och Kylmäkärki (Finland), och  
vi täcker därmed majoriteten av marknaderna runt Östersjön. Tillsammans med våra 
samarbetspartners levererar vi också våra lösningar till andra EU-länder, liksom till  
Ryssland, Sydkorea, Japan m fl.
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Wedholms friskriver sig från eventuella felskrivningar. Med reservation för tekniska ändringar.


