
S M A R T  M I L K I N G  A N D  C O O L I N G  S O L U T I O N S

Gebruiksvriendelijk en efficiënte sturing en reiniging
Met de iControl biedt Fullwood Packo een gebruiksvriendelijke en efficiënte tanksturing die beantwoordt aan de noden  
van zowel melkveehouder, melkophaler en servicemonteur. 

Naast een robuuste en onderhoudsvriendelijke opbouw is de iControl voorzien van een intelligente en vooruitstrevende sturing die  
alle functionaliteiten op een eenvoudige manier weergeeft. Bovendien kan u dankzij het ‘Cool Safe’-principe erop vertrouwen dat  
uw kostbare melk in veilige handen is.

iControl
Het centrale brein van uw melkkoeltank
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Slim en veilig koelen 
 Cool Safe-principe in geval  
van calamiteiten

 Check Cooling: nooit meer  
vergeten koelen

 Goedkoop koelen tijdens daluren  
of met zonne-energie

 Reduceren van piekbelastingen

Efficiënt en snel reinigen
 Eco-Wash-snelreiniging voor  
maximale tijdswinst

 Twin-Jet-hogedrukreiniging  
zonder dode zones

 Minimaal waterverbruik dankzij  
lauwe voorspoeling

 Eenvoudig aan te passen aan uw bedrijf

Eenvoudige melkophaling
 1 druk op de knop

 Stapsgewijze begeleiding in de taal  
van de melkophaler

 Aangepast aan uw melksysteem

Geïntegreerde tankwacht
 Bewaakt de goede werking  
(koelen en reinigen)

 Registratie in logboek tot meer dan 1 jaar

 Duidelijke weergave van problemen met 
vermelding van oplossingen en acties

 Voldoet aan de lokale regelgeving en de 
eisen van de melkerijen

Klaar voor de toekomst
Dankzij de snelle reiniging en geïntegreerde 
robotfunctionaliteiten zoals  
Soft-Start-koeling en Auto-Start-koeling  
is uw koeltanksturing klaar voor 
robotmelken, ongeacht het merk.

Daarnaast is de sturing klaar voor 
toekomstige technologische 
ontwikkelingen, waarvan de APP  
het eerste bewijs is.

FULLWOOD PACKO 
COOLING APP
Met de Fullwood Packo APP 
heeft u volledige controle  
over uw kostbare melk. 

De APP toont u op een 
overzichtelijke manier het 
actuele proces en  
de melktemperatuur.  
Ook meldingen en alarmen 
worden u doorgestuurd. 
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Wijzigingen voorbehouden. Niet contractueel bindend document

 Waterverbruik iControl
 Standaard waterverbruik

Tankinhoud

C O N T A C T E E R  O N S

sales@fullwoodpacko.com

www.fullwoodpacko.com

+32 51 550 020

+32 50 250 610


