MUELLER – EXCHANGING ENERGY
Energie is de brandstof van ons bestaan.
Daarom koesteren we het.
Het brengt mensen en processen in beweging
en zorgt ervoor dat we verder komen.

Uw en onze energie samen.
Dé garantie voor de beste kwaliteit melk.

We wekken het op, zetten het om en wisselen het uit.
En we gaan er zuinig mee om. Onze energie is eindeloos.
Samen met onze medewerkers, opdrachtgevers
en partners creëren we steeds nieuwe energie.
Dat is onze kracht. En die willen we graag met u delen.
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Melkkoelsystemen
Ondernemers in de zuivelmarkt bieden met hun unieke product uit de
natuur energie aan een gezond leven. Kwaliteit en voedselveiligheid
zijn daarbij essentieel. Mueller ontwikkelt en levert totaaloplossingen
waarmee veehouders verzekerd zijn van de optimale opslag en
koeling van de melk op hun bedrijf. Met daarbij de absolute garantie
van productkwaliteit, betrouwbaarheid, bedrijfscontinuïteit en
duurzaamheid.

Procestanks
In de chemische industrie, farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en bierbrouwerijen spelen temperatuurgecontroleerde processen, opslag en transport een essentiële rol. Hiervoor
produceert Mueller klantspecifieke procestanks. De unieke, industriële
oplossingen van Mueller voldoen aan de strengste eisen wat betreft
precisie, kwaliteit, veiligheid, hygiëne en energiezuinigheid.

Biertanks
Horecaondernemers willen hun gasten aan tafel, op het terras of aan
de bar het beste bier schenken. Bovendien moeten ze daarbij voldoen
aan de hoogste eisen op het gebied van productkwaliteit en -veiligheid,
hygiëne en arbo. Met de kelderbiertanks van Mueller tappen zij
gegarandeerd optimaal gekoeld bier van de beste kwaliteit. Bovendien
besparen ze daarmee flink op de logistieke kosten en behoort het
sjouwen van zware fusten definitief tot het verleden.

Services
Klanten kunnen rekenen op de vakkundige installatie van elke Muelleroplossing. Op basis van goede afspraken en een zorgvuldige planning.
Voor agrarische ondernemers in de melksector zijn we bovendien altijd
in de buurt. We beschikken over een landelijk netwerk van ruim vijftig
ervaren, gecertificeerde monteurs. Ook bieden we veehouders onderhoudsabonnementen, zijn we 24/7 bereikbaar en verhelpen we snel en
doeltreffend onverhoopte storingen.

Mueller
T: +31 592 361 600
E: info@paulmueller.com

nl.paulmueller.com

Dairy farm
equipment

Van warmteterugwinning
tot voorkoelen, van silotank
tot liggende tank: wat is voor
u de beste totaaloplossing?

MUELLER, DÁÁROM!
•	De wereldwijde specialist in het
koelen van melk
• Leverancier in meer dan 50 landen
•	De innovatieve marktleider in
Nederland
• Ruim 75 jaar expertise en ervaring
•	Nederlandse betrouwbaarheid en
topkwaliteit
•	Landelijk 24-uurs servicenetwerk,
meer dan 50 monteurs
•	Nauw betrokken bij uw business,
vragen en wensen
•	Aantrekkelijk inruilprogramma
voor gebruikte melkkoeltanks
•	Lange beschikbaarheid van
onderdelen
•	Extra duurzaam: HiPerForm E-Star®
koelmachine en Fre-Heater®

MUELLER. ALTIJD BIJ U IN DE BUURT
Continuïteit in uw bedrijfsvoering is cruciaal. Om deze continuïteit te waarborgen staat Mueller Services, onze serviceorganisatie, altijd voor u klaar. In geval van een storing kunt u 24/7 bellen met onze Servicedesk. Kan een storing niet
telefonisch opgelost worden? Dan komt een van onze servicemonteurs bij u langs. U kunt in ieder geval altijd rekenen op
een snelle en persoonlijke afhandeling. Met ons landelijk netwerk van ruim vijftig ervaren, gecertificeerde monteurs zijn
we altijd bij u in de buurt.
Mueller Servicedesk
Telefoon 0570-538300

GEGARANDEERDE MELKKWALITEIT DOOR OPTIMALE KOELING
Als ondernemer in de zuivelsector levert
u dagelijks een prachtig product rechtstreeks uit de natuur. Wat u daarvoor
nodig heeft is een melkkoelsysteem dat
continu draait en waarop u blindelings
kunt vertrouwen. Dat aansluit bij uw
ambities en die van de agrarische sector.
En waarmee u bovendien flink op energiekosten bespaart. Wat u nodig heeft is
een melkkoelsysteem van Mueller.
Mueller
Zeg je melkkoeling dan zeg je Mueller.
Want Mueller is hét merk als het gaat om
melkkoelsystemen van topkwaliteit. Al
meer dan 70 jaar. Wereldwijd.
Koelcapaciteiten
•	Optimaal gepositioneerde
verdamperplaten en roerwerken:
koeling al mogelijk bij een laag
melkniveau (5%).

•	Mueller melkkoeltank + Mueller
HiPerForm E-Star® koelmachine: de
combinatie van snelle koeling en een
laag energieverbruik.
•	Door zeer grote verdamperplaten kan
de Mueller melktank gebruikt worden
voor 6 melkmalen.
Hygiëne
•	Glad tankoppervlak en gepolijste
lasnaden: geen vuilaanslag,
eenvoudig te reinigen.
•	Twee of drie sproeikoppen + sproeileiding: eenvoudig te demonteren,
zelfs als de tank gevuld is met melk.
•	Verticaal geplaatste roerwerkbladen:
eenvoudig en veilig te reinigen zonder
lekkage op de as-afdichting.
•	Doorzichtige dop op de melkuitloop:
visuele controle van het
reinigingsproces.

Slimme MIII besturingsunit
•	Tankbesturing, melkwacht en
koppeling met melkrobot geïntegreerd
in één systeem.
•	Melkwachtgegevens op display
opvraagbaar.
•	Slimme aansturing en bewaking van
reinigen, koelen en roeren.
•	Toepasbaar op alle nieuwe en
gebruikte Mueller O en P tanks.

BETROUWBAAR, DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG
Voor veel veehouders is energie een
steeds groter wordende kostenpost.
Maar dat hoeft niet. Wij kunnen u helpen
het energieverbruik op uw bedrijf te
verminderen. Bijvoorbeeld met onze
bijzonder energiezuinige E-Star®
koelmachine, Platenkoeler of
Fre-Heater®.
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?
We berekenen het graag voor u.

Betrouwbaar
•	Topkwaliteit roerwerken: met een
gegarandeerd lange levensduur
•	Praktisch in gebruik: alle
koelaansluitingen bevinden zich
buiten de tank
•	RVS verdamperplaten en leidingen
(AISI 304): verwerkt in het
isolatiemateriaal
•	Slim buiten de tank met elkaar
verbonden verdamperplaten:
tankconfiguratie eenvoudig aan te
passen
•	Verdamperplaten geschikt voor hoge
druk: veel verschillende koelmiddelen
toe te passen
•	Zware balkconstructie en verstelbare
poten: gelijkmatige verdeling van
gewicht

Duurzaam en energiezuinig
• Zeer hoogwaardig isolatiemateriaal
• Strakke buitenzijde: 2,5 mm RVS
•	Silotanks voorzien van robuuste
buitenmantel: geprofileerde
aluminium damwand
•	Zeer lage energiekosten:
8,69 kWh per 1000 liter melk met de
Copeland SCROLL koelmachine
8,16 kWh per 1000 liter melk met de
HiPerForm E-Star® koelmachine
•	Snelreiniging met MIII besturingsunit:
besparing van 30% water en tijd

