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Betalningstillägg från Arla för tankar som har större utlopp 

 
Arla kommer från den 1:a januari 2018 införa ett tillägg på 0,15 eurocent per kilo mjölk för tankar 

som har ett utlopp som möjliggör snabbare tömning. Wedholms håller på att ta fram paket för de 

detaljer som måste bytas. Artikelnummer, pris och leveranstider kommer att meddelas senast under 

vecka 49. Men vi vill redan nu gå ut med en del information om detaljerna så att man kan 

undersöka vad man behöver för sin tank. 

 

För att få tillägget skall tankens utlopp vara minst 3 tum (76,2 mm). Om ett mellanstycke med 

robotinlopp används skall det också vara 3 tum. Efter ventilen skall utloppet konas ned till 2½ tum 

(63,5 mm).  

 

Tankens utlopp 

För Wedholms tankmodell DF95(3), storlekar mellan 1600 och 8000 liter, har utloppet varit 3 tum 

sedan 2008, innan dess var utloppet 2½ tum och innan det 2 tum. Några tankar tillverkades med 3 

tums utlopp redan innan 2008 så mät gärna på tanken om du är osäker. Tankmodellen DF95L 

(Lasertank), storlekar mellan 9000 och 30000 liter, har redan från början haft 3-tums utlopp. Om 

tankutloppet är mindre än 3 tum kan man inte få tillägget utan att fullständigt bygga om tanken 

vilket gör det ekonomiskt oförsvarbart.  

 

Olika tillverkare av ventiler har använts 

under åren. För att nya ventilhalvor skall 

kunna passa ihop med den ventilhalva som 

är fastsvetsad på tanken är det viktigt att 

de är från samma tillverkare. Vid 

beställning uppge därför ventilhalva som 

önskas. 

 

Bytet mellan ventilerna skedde stegvis över 

en viss tid för olika tanktyper. Därför kan 

inte ett exakt datum anges för när vi bytte. 

Är tanken byggd innan 2008 så bör alltid ventilen kontrolleras för att vara säker.  

 

Bytet till modell ”I” skedde 2005-2007  

Bytet till modell ”N” skedde 2001-2002  

Om tanken har ett 3 tums utlopp men är så gammal att den fördaterar modell ”N”, kontakta 

Wedholms. Ta gärna en bild på utloppet och mät upp det innan du kontaktar oss. Ange även 

tankens serienummer. På nästa sida visas måtten på ventilerna. 
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 Clean and Clamp 

Clean and Clamp heter delen med nedkoningen där slanganslutningen sitter som skall ökas till 2½ 

tum. Nu är anslutningen 2 tum. Normalt är styrsystemet på höger sida om utloppet, men valet finns 

att ha styrsystemet på vänster sida. Därför är också utloppet spegelvänt. Prata med Wedholms för 

pris på spegelvänd Clean and Clamp. 

 

I paketet med ny Clean and Clamp kommer det även ingå packningar och ny större diskhatt som 

passar på den större slanganslutningen. 

 

Mellanstycket (används på robottankar) 

Om nedkoningen sitter redan på mellanstycket, vilket det gjorde på tankar från början av 2000-

talet, och inte på Clean and Clampen så måste det också bytas. Det finns en mängd mellanstycken 

beroende på robottillverkare och antal mjölkledningar. Om du har en sådan tank kontakta 

Wedholms och uppge serienummer på tanken för att få hjälp med att veta vad för nya delar som 

behövs. 

 

 

 

Ventiltyper 
 

               
                                    

OBS! Notera att måttet 76mm är rörets yttermått.  

 

 

 


