
              
                                                     

Melk Dispensers - Algemene Informatie 

 

De gekoelde tapapparaten worden gebruikt voor dagverse 

zuivel in grootverpakking (milieuvriendelijke bag-in-box 

verpakking). 

Bag-in-box verpakking is een hygiënisch verantwoord concept. 

Door het afgesloten systeem voorkomt u bovendien onnodig 

productverlies. 

Waar veel melk wordt gedronken, bijv. bij ontbijtbuffetten, 

kantines van scholen, bedrijven of instellingen, zijn ze 

gemakkelijk te plaatsen. 

Doe Uw voordeel met deze smaakvol uitgevoerde 'melkkoe', die 

de uitgifte van verse melk en karnemelk stimuleert  

Door de fraaie vormgeving, zwart met roestvaststalen accenten, 

past de melkdispenser in elke omgeving. 

De dispenser is uitgevoerd met een gekoelde doseertap, welke 

met één hand kan worden bediend, eenvoudig te reinigen en 

voorzien van een milieuvriendelijk, energiezuinig en 

professioneel koelsysteem, dat een optimale houdbaarheid van het product waarborgt. 

Voorts een verlichte product/promotie display (diaplaat), temperatuuraanwijzing, roestvaststalen 

lekbak en deurslot. 

Tap nagenoeg onverwoestbaar (vaatwasmachine bestendig). 

De toegepaste zuivelgrootverpakking (bag-in-box) is snel en gemakkelijk verwisselbaar en wordt 

compleet met uitloopslang vervangen, hetgeen resulteert in een efficiënt en hygiënisch concept. 

 

Er zijn 2 modellen melkdispensers beschikbaar:  

- Melkdispenser, model 8031   (link naar 8031)  

- Melkdispenser-set, model 8031SET (link naar 8031SET) 

http://www.pijttersen.nl/melkdispensers/melkdispenser-8031
http://www.pijttersen.nl/melkdispensers/melkdispenser-8031
http://www.pijttersen.nl/melkdispensers/melkdispenser-set-8031set
http://www.pijttersen.nl/melkdispensers/melkdispenser-set-8031set


              
                                                     

Technische gegevens 

 

Model 8031:  1 x 10 liter verlicht  
              H=809 x B=360 x D=477 mm  
   34 kg inclusief lekbak. 
 

Model 8031SET: 2 x 10 liter verlicht  
              H=809 x B=740 x D=477 mm 
   68 kg inclusief lekbak. 
   ( 8031SET  = 2 losse melkdispensers 8031)  

 

 Aansluitspanning 230 Volt, 1 fase, 50 Hz. 

 Ingebouwd koelaggregaat met compressor en condensor. 

 Temperatuurinstelling verstelbaar d.m.v. druktoetsen. 

 Standaard op 3 graden C. 

 Temperatuurbereik van 2 tot 7 graden C. 

 Vermogen koeling 130 Watt, 1 Amp. 

 Maximale omgevingstemperatuur 32 graden C. 

 Verlichte display, kunststof 

 Verlichting onafhankelijk van koeling in- en uit schakelbaar 

 TL verlichting 5 Amp.  

 Buitenzijde zwart gemoffeld plaatstaal met roestvaststalen accenten. 

 Binnenzijde roestvaststaal. 

 Rechts scharnierende deur met vergrendeling en slot. 

 Roestvaststalen lekbak met bijbehorende opvangschaal. 

 Elektrische aansluitkabel zwart van ca. 2 meter met stekker + randaarde. 

 Veer-sluitende, vrijwel onverwoestbare tap. Gewicht: 140 gram. 
 
Overige specificaties dispenser:  

 verlichte product- en temperatuuraanwijzing  

 geïntegreerde, gekoelde tap 

 milieuvriendelijk uitgevoerd 

 koudemiddel en isolatie C.F.K.-vrij 

 recyclebare bag-in-box verpakking 

 laag energieverbruik 

 dispenser vrijwel onderhoudsvrij 

 eigentijds design  

 diverse tekst dia`s 

 professionele koeling 

 compacte afmetingen 



              
                                                     

Dispenser stimuleert verkoop zuiveldranken 
 

De melkdispenser “Melkkoe” zorgt voor een constant gekoeld en dagverse zuiveldrank. Een 

aantrekkelijk, milieuvriendelijk en economisch idee. Wij vertellen u graag over de legio voordelen van 

de melkdispenser. Sowieso is het tijdsbesparend, hygiënisch, gemakkelijk in onderhoud en bovenal is 

er nooit productverlies.  

Verkrijgbaarheid:  

Dagverse zuivel in handige 10 liter Bag-in Box grootverbruik verpakkingen wordt geleverd door onder 

andere Friesland Campina, ook kunt U informatie krijgen van uw dagvers leverancier in de buurt, 

bijvoorbeeld Deli-XL of Bidfood. 

 

   

 

Campina Halvolle Melk  is verpakt per doos met een zak melk van 10 liter(Bag-In-Box verpakking). 

Deze halfvolle melk is rijk van smaak en bevat slechts 1,5% vet. Verse halfvolle melk of Karnemelk is 

niet alleen hartstikke lekker, maar het voorziet je bijvoorbeeld ook van belangrijke vitaminen B2, B12 

en mineralen zoals calcium.  

Binnendiameter koelruimte en max.afmetingen bag-in-box verpakte melk/karnemelk. 
Model 8031: Hoogte 325 mm, Diepte 230 mm, Breedte 285 mm. 
Belangrijk is dat de tapslang in het midden vooronder de doos zit. 
 

Mocht u meer informatie wensen over prijzen en levertijden dan kunt u contact opnemen met 

Pijttersen B.V. via info@pijttersen.nl  of  050-8200963. 

 

 

https://www.delixl.nl/webshop/product/melk-halfvol-poly-doos-10-liter/_/A-catalog-Anonym__1..056669DS.056669.Anonym__1.nl__NL?productId=056669&singleResult=false
https://www.bidfood.nl/webshop/product/halfvolle-melk-biologisch-bag-in-box-doos-10-ltr/_/A-productId-087798DS?singleResult=false
http://www.pijttersen.nl/contact
mailto:info@pijttersen.nl

